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ABSTRACT
Several diagrams have been used in lithogeochemical studies. Foley
proposed one of the geochemical classification to distinguish between potassic and
ultrapotassic series based on the K 2O, Na2O and MgO relations. Although most of
these diagrams do not allow a correlation between the geochemical classification and
the spatial distribution of the samples. The aim of this paper is to propose a
methodology to correlate geochemical classification and spatial distribution through
geostatistical approach using kriging procedures. The Guanambi Batholit rocks,
located on SW Bahia – Brazil, have been used as an real example.
INTRODUÇÃO
Diagramas correlacionando diferentes parâmetros químicos (óxidos, por
exemplo), comumente são utilizados em estudos litogeoquímicos de rochas
alcalino-potássicas (suítes potássicas e ultrapotássicas). Foley et al. (1987)
apresenta parâmetroos litogeoquímicos que permitem distinguir eficientemente
rochas básicas e intermediárias de suítes potássicas das ultrapotássicas. Segundo
estes autores são rochas ultrapotássicas aquelas que apresentam K 2O/Na2O > 2,
K2O e MgO > 3%. Na região sudoeste do estado da Bahia, localiza-se o Batólito
Guanambi (~ 6.000km 2), consistindo essencialmente por sienitos, onde as afinidades
ultrapotássicas e potássicas ocorrem conjuntamente (Rosa et al., 1996). Neste
batólito, Rosa (1999) identificou a presença de um conjunto complexo de intrusões o
qual foi denominado de Intrusões Múltiplas (IM) e, outro, mais tardio e com
expressão cartográfica mais modesta, denominado de Intrusões Tardias.
Ao analisar a metodologia dos estudos litogeoquímicos clássicos percebe-se
que a maioria deles não levam em conta a aplicação da geoestatística e da
distribuição espacial das rochas.
Este trabalho propõe utilizar a geoestatística na análise da distribuição
espacial dos dados químicos, uma vez que as técnicas geoestatísticas permitem
enfatizar o contexto geológico no qual os dados foram obtidos, bem como a relação
espacial entre os pontos amostrados. A krigagem é uma das técnicas que permite a
estimativa dos valores nas áreas não amostradas, permitindo extrapolações que
levam a delimitações de áreas com características comuns. Vale salientar que nas
ciências naturais poucos fenômenos são compreendidos em detalhe suficiente de
modo a permitir uma abordagem determinística para realizar estimativas. Há muitas
incertezas nos pontos não amostrados, contudo a abordagem geoestatística baseiase em modelos probabilísticos que reconhecem estas incertezas inevitáveis.
O objetivo principal deste estudo é avaliar o uso da krigagem como uma
técnica complementar na análise dos dados de química das rochas das Intrusões
Múltiplas do Batólito Guanambi – IM-BG (estudadas em detalhe por Rosa, 1999).
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METODOLOGIA
Na primeira etapa, selecionaram-se as análises de K 2O, Na2O e MgO de 53
amostras das IM-BG (publicadas por Rosa, 1999). A tabela 1 apresenta o resumo
estatístico das amostras disponíveis. Para analisar a relação entre as variáveis,
construiu-se os diagramas de dispersão: K 2O versus Na2O, K2O versus MgO, Na2O
versus MgO, determinado-se o índice de correlação igual a, respectivamente: 0,221;
0,155 e 0,356. Como a correlação entre as variáveis é pequena, optou-se por
estimá-las individualmente.
No processo de estimativa de cada variável fez-se uso da krigagem, por ser
um método que permite honrar a preferência espacial e evitar efeitos de
agrupamentos dos pontos amostrados. O valor num dado ponto é calculado
utilizando uma combinação linear dos pontos qualificados. A diferença entre a
krigagem e os outros métodos de estimativas é a função peso, que baseia-se no
modelo variográfico, considerando a distância e a direção.
Diferentes tipos de krigagem podem ser realizados, distinguindo-se pela
forma como o valor médio é calculado. Assim, têm-se: (i) krigagem simples - a média
global é conhecida e constante em toda área a ser estimada, (ii) ordinária - a média
local varia e é reestimada usando amostras locais, (iii) com tendência externa - a
forma da média é descrita por uma outra variável denominada termo de tendência e,
(iv) a universal - a forma da média é descrita por uma função polinomial.
A etapa inicial do tratamento dos dados consistiu em analisar o padrão de
continuidade espacial, posto que a escolha de um modelo de covariância (ou
variograma) é pré-requisito para a realização da krigagem. Na prática, o padrão de
continuidade espacial é obtido analisando-se os dados disponíveis. Assim, calculase o variograma experimental e ajusta-lhe uma função, incorporarando aspectos
qualitativos importantes, como padrões de anisotropia.
No presente estudo efetuou-se o cálculo do variograma experimental para as
três variáveis, K 2O, Na2O e MgO, utilizando-se a rotina ““Geração de
Semivariograma”” disponível no SPRING 3.3. Procedeu-se o cálculo do variograma
experimental horizontal, em várias direções, partindo-se do Norte com incrementos
graduais de 15°, visando avaliar o caráter anisotrópico e encontrar o melhor
variograma. Os parâmetros utilizados no cálculo foram: tolerância angular = 22,5°;
passo = 6,0km, tolerância do passo = 3,0 km e largura da banda = 5 km, não sendo
constatada a presença de anisotropia.
Aos variogramas experimentais calculados para cada variável ajustou-se um
modelo teórico com auxílio do SPRING® 3.3. Na figura 1 pode-se observar os
variogramas experimentais e os modelos ajustados para cada uma das variáveis.
Foram ajustados modelos teóricos gaussianos e exponenciais para as três variáveis
cujos valores de alcance e patamares usados encontram -se na tabela 2.
Com o modelo variográfico definido, partiu-se para a krigagem de cada
elemento, tendo-se utilizado o programa Surfer®. Definiu-se uma malha de 39 x 55
blocos quadrados com 2 km de lado, tendo como origem as coordenadas UTM 680
e 8400, e que cobre toda a área de interesse, e um raio de busca de 25 km. Para
visualizar os resultados obtidos foram construídos os mapas de isovalores utilizando
igualmente o aplicativo Surfer®. Posteriormente utilizou-se da função Math do
Surfer® para o cálculo da razão K 2O/Na2O.
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RESULTADOS
Os resultados obtidos dessa série de etapas foram os mapas com as
distribuições em área dos isovalores de cada elemento (K 2O, Na2O e MgO) assim
como o da razão K 2O/Na2O (figura 2). Cruzando-se os dados da figura 1 com os
parâmetros que separam as rochas potássicas das ultrapotássicas (K 2O/Na2O > 2,
K2O e MgO > 3%), obteve-se o mapa da figura 3, que corresponde à caracterização
faciológica do batólito de acordo com os parâmetros sugeridos por Foley et al.
(1987). Foram individualizadas duas áreas como pertencentes à suíte ultrapotássica:
uma pequena, a sudeste e outra maior, a noroeste.
CONCLUSÕES
O método mostrou-se eficiente e elucidativo na localização das suítes
potássica e ultapotássica, além de fornecer a distribuição espacial do teor de K 2O,
Na2O e MgO, e a razão K 2O/Na2O das IM-BG.
A suíte ultrapotássica individualizada próxima à cidade de Guanambi está
condizente com os dados de Rosa (1999), já a área ao norte poderá servir como
referência para futuros estudos na região.
Esse tipo de estudo pode ser utilizado com outros dados geoquímicos. A
utilização de uma ferramenta de Geoprocesamento, será essencial devido a
quantidade de dados disponíveis para as IM-BG.
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Amostras
Média
Variância
Desvio
Padrão
Valor Mínimo
Valor Máximo

K2O
53
5,82
1,62
1,27
3,2
9,0

MgO Na2O
53
53
2,12
3,06
1,36
0,18
1,17
0,43
0,1
6,4

2,100
4,500

Tabela 1 - resumo estatístico dos
dados geoquímicos das Intrusões
Múltiplas do Batólito Guanambi.

K2O

MgO

Na2O

0°

0°

0°

Efeito Pepita 0,102 0,235
Modelo
Gauss Expon
Patamar
1,345 1,134
Alcance (km)
8
9

0,0229
Expon
0,184
22

Variograma
Direção

Tabela 2 – direção do cálculo do
variograma experimental e parâmetros
adotados
para
construção
dos
modelos teóricos para ajuste do
variograma.
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ABSTRACT
The Guanambi Batholith, a syenitic body with an area of more than 6000km2, is
intruded by multiples late K-alkaline massifs. Detailed studies over the last five years generate
a large amount of geochemical data processed using the Geographic Information System
(GIS). It allows cross information about the oxides concentration (SiO 2, TiO2, K2O, Na2O and
CaO). Isochemistry curves are plotted as maps (1:250000), which show the spatial distribution
of such elements; and the sodic-potassic character of these rocks as expressed by their
K2O/Na2O ratios. The litogeochemical database generated using MINPET 2.02 software
(Linda R. Richard, 1988-1985) was exported to a GIS SPRING file. Importation process is
simplified by GIS, where as vectorial files from diverse origins can be processed, allowing
cross varied information. It make easier study these rocks and compare them despite the
regional scales.

INTRODUÇÃO
O Batólito de Guanambi (BG) é caracterizado por uma série de intrusões múltiplas e
tardias de caráter alcalino-potássico (Fig. 1). Ele está localizado no sudoeste da Bahia e
Nordeste de Minas Gerais, ocupando uma área de 6000 km2. Este maciço foi estudado em
detalhe nos últimos cinco anos por Leahy (1997), Paim (1998), Santos(1998) e Rosa(1999),
gerando assim uma grande quantidade de dados químicos. Estes dados, quando agrupados
mostram ser possível obter uma variedade de cruzamento de informações a cerca da
concentração isoquímica dos elementos determinativos, tais como: SiO 2, TiO2, K2O, Na2O e
CaO. Foram criados mapas com valores isoquímicos em escala 1:250000, apresentando a
distribuição espacial dos elementos determinativos; e mapas com a distribuição da razão
K2O/Na2O, indicativa do caráter sódico, potássico ou ultrapotássico dessas rochas, usando o
Sistema de Informação Geográfica (SIG) SPRING 3.5, obtido de forma gratuita, distribuído
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

METODOLOGIA
A metodologia utilizada consistiu em construir um banco de dados litogeoquímicos
gerado pelo software MINPET 2.02 com os valores das análises químicas disponíveis do BG.
O software permite uma importação em forma de tabelas (*.xls) que podem ser organizadas
utilizando o software ACCESS, gerando assim um banco de dados em formato *.mdb. Este
banco de dados permitiu que fossem geradas imagens com as concentrações de elementos
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químicos, sejam eles determinativos ou não. O software usado no tratamento foi o SURFER
6.02, que agrupando esses dados gerou imagens que foram transferidas posteriormente para
serem georeferenciadas e tratadas no SIG SPRING 3.5. Desta forma, estas imagens
puderam ser trabalhadas, obtendo deste modo valiosas informações acerca das
concentrações isoquímicas dos elementos disponíveis. O processo de importação de
informações foi efetuado de forma simples pelo SIG, possibilitando trabalhar com arquivos
vetoriais de diversas origens.

DESENVOLVIMENTO
Neste trabalho foram utilizados dados químicos de 53 amostras do BG, que após
construído o banco de dados litogeoquímico, conseguiu-se gerar mapas com valores
isoquímicos em escala 1:250000, apresentando a distribuição espacial dos elementos
determinativos; e mapas com a distribuição da razão K 2O/Na2O(Álcalis), indicativa do caráter
sódico, potássico ou ultrapotássico dessas rochas. Realizando-se a comparação entre dois
mapas, um gerado somando os dados de SiO 2 + K2O (Fig. 2) e o outro gerado com os dados
dos álcalis (Fig. 3), consegui-se perceber a existência de algumas zonas homólogas. Estas
zonas indicam alto ou baixo conteúdo em álcalis ou a sua ausência. Os mapas CaO (Fig. 4) e
Na2O (Fig. 5), ilustram as zonas mis enriquecidas em cálcio e sódio, respectivamente.

CONCLUSÕES
O uso do geoprocessamento com ferramenta em estudos litogeoquímicos prove uma
fácil a visualização espacial da distribuição dos dados químicos de uma entidade ígnea, como
é o caso do BG. A possibilidade de propiciar uma visão bidimensional de dados químicos
permite que se possa testar de forma mais realística hipóteses que ao mesmo tempo
relacionarem a dinâmica da estruturação dos magmas e suas respectivas histórias de
resfriamento e diferenciação. No caso específico do BG, o caráter potássico foi comprovado
em todo o seu domínio, sendo que as expressões ultrapotássicas sobressaíram de forma
importante na região da cidade de Guanambi (Fig. 1, coordenadas UTM: 8436-8400 e 724748), embora rochas de igual afinidade estejam presentes em outras regiões (Fig. 3). Outros
ensaios estão sendo realizados de forma a quantificar melhor a distribuição de metais -base
de importância econômica e cujas ocorrências são presentes no Batólito de Guanambi que
existem indicações potenciais de concentrações econômicas (por exemplo: Cu, Mo e Au),
assim como de F e Ba.
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ABSTRACT
The Morro do Lopes Granites type (MLG) are located in the northeastern
region of the Bahia State, inserted into the oldest granites and the gnaissicmigmatitic archean terrains. They outcrop like several dikes, and 35 small stocks.
These granites show magmatic flux features and enclaves are rare, they are
hololeucocratic and present fine faneritic texture. Their compositions are
monzogranitic with granodioritic and alkali-feldspar granitic subordinated terms. The
MLG show a classic crystallization sequence, characterizing a subsolvus
crystallization from an evolved and potassic magma by orthoclase earlier than
oligoclase occurrence. Zones present in early minerals and plagioclase indicate
instabilities during this magma crystallization. The lithogeochemical data of the MLG
characterize this magmatism like potassic alkaline, meta to peraluminous. These
granites present high values of K2O, Ba, Zr, Th, Pb, and LREE; their patterns of REE
are comparable with metaluminous granites of the alkaline series. The
geochronological studies of these rocks, determined by evaporation 207Pb/206Pb
method in single crystal of zircon, result in two different ages interpreted like: 2,003 
2 Ma, representing the MLG crystallization age; and 3,002  1 Ma, the age of the
granitic magma source or assimilated material.
INTRODUÇÃO
Segundo a proposta de Mascarenhas (1979), os terrenos arqueanos do
Estado da Bahia agrupam-se em três núcleos: Serrinha (NS), Remanso (NR) e
Guanambi (NG), separados por Cinturões Móveis (Fig. 1A). O Núcleo Serrinha (NS),
bloco siálico antigo, é constituído por: (i) embasamento gnáissico-migmatítico do
Arqueano; (ii) rochas vulcanossedimentares paleoproterozóicas - Greenstone Belt do
Rio Itapicuru e Grupo Capim; e (iii) importante plutonismo granítico transamazônico.
As várias expressões graníticas do NS foram classificadas de acordo com as
relações de campo, dados estruturais e petrográficos, em cinco tipos distintos por
Matos & Conceição (1993): G1, Granitos tipo Santa Luz; G2, Granitos tipo Ambrósio;
G3, Granitos tipo Nordestina; G4, Granitos tipo Morro do Lopes; e G5, Granitos tipo
Morro do Afonso. Estes autores consideravam os corpos sieníticos tipo Morro do
Afonso como a última expressão plutônica do magmatismo no NS. Rios (1998),
baseada nas relações de campo observadas entre os granitos Morro do Lopes e
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Morro do Afonso, admitiu uma possibilidade de inversão na estratigrafia proposta por
Matos & Conceição (1993), sugerindo que Morro do Afonso poderia ser mais velho
que Morro do Lopes.
Os granitos tipo Morro do Lopes (GML) ocorrem no NS, nordeste do Estado
da Bahia (Fig. 1A), onde encontram-se encaixados nos granitos tipo G1, e gnaisses e
migmatitos do embasamento na parte sudoeste do NS. Eles são compostos por 35
pequenos stocks (< 8 km 2) e algumas centenas de diques (Fig. 1B).
Brito Neves et al. (1980) determinou a idade dos GML de 1.791  53 Ma pelo
método K-Ar em cristais de biotita, e sugeriu que estes dados indicavam a
correlação deste magmatismo com o final da Orogenia Transamazônica.
Este trabalho visa apresentar os dados geocronológicos obtidos nos GML
pelo método 207Pb/206Pb por evaporação em monocristal de zircão, cuja idade
resultante deve ser considerada como idade mínima de cristalização destas rochas.
DADOS PETROGRÁFICOS E GEOQUÍMICOS
Os GML ocorrem como rochas de cor cinza, textura fanerítica fina, localmente
contendo pórfiros de plagioclásio, e essencialmente registram foliações de fluxo
magmático, marcadas pela segregação dos minerais máficos. Segundo Streckeisen
(1976) estes corpos podem ser classificados como granitos leuco a
hololeucocráticos, onde o mineral máfico predominante é a biotita, e de forma
subordinada anfibólios. Os xenólitos são raros, sendo essencialmente gnaisses,
anfibolitos do embasamento e granitos mais antigos. Petrograficamente essas
rochas classificam-se como monzogranitos, com termos granodioríticos e álcalifeldspato granítico subordinados (Peixoto, 2000).
Geoquimicamente essas rochas podem ser classificadas como alcalinas
potássicas, meta a peraluminosas, com altos teores de K 2O, Ba, Zr, Th, Pb e ETRL,
valores intermediários em Rb e Sr, e baixos valores em Nb e Ti, sendo fortemente
evoluídas com 70% de SiO2. Os padrões dos ETR mostram um forte fracionamento
dos elementos de ETRL em relação aos ETRP, e uma forte anomalia negativa em
Eu. Os GML, quanto ao ambiente tectônico, classificam -se como rochas póscolisionais.
METODOLOGIA
Neste trabalho foi utilizado o método 207Pb/206Pb por evaporação em
monocristal de zircão em filamento duplo (Köber, 1986), realizado na amostra 1440
coletada nos GML. As análises foram realizadas no Laboratório de Geologia
Isotópica (Pará-Iso) na Universidade Federal do Pará.
O concentrado foi obtido no Laboratório do Departamento de Geoquímica da
Universidade Federal da Bahia, através da metodologia clássica de separação
mineral. No Pará-Iso, estes zircões foram banhados em uma solução de ácido nítrico
a 50%, para eliminar películas de óxido de Fe; em seguida esta amostra sofreu uma
nova separação no Separador Eletromagnético Frantz, visando eliminar os cristais
metamíticos e os minerais paramagnéticos ainda presentes. Seis grãos foram
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selecionados para análise segundo critérios de transparência, forma, ausência de
fraturas e inclusões.
As análises foram realizadas utilizando-se o espectrômetro de massa modelo
Finnigam MAT 262, onde apenas quatro grãos de zircão emitiram Pb suficiente para
análise. Estes cristais foram previamente descritos e desenhados: (i) cristal 1440/1,
ton castanho esverdeado, transparente, tamanho médio a pequeno, com faces bem
formadas, fraturados, com inclusões fluidas e com tons mais escuros nas bordas,
apresentando uma superfície brilhosa e bordas pouco arredondadas; (ii) cristal
1440/2, tamanho médio a grande, fraturado, com bordas desgastadas, cor castanhomel, brilhoso e transparente, e sem inclusões; (iii) cristal 1440/5, cristal muito
pequeno, prisma longo, cor castanho-mel claro, superfície brilhosa, transparente,
com faces bem formadas, sem fraturas e com presença de inclusão escura e
pequena; e (iv) cristal 1440/6, ton castanho-mel bem claro, bordas arredondadas,
tamanho pequeno a médio, quebrado em uma das extremidades, com inclusão, sem
fraturas. Desses quatro cristais apenas dois resultaram em idades, o 1440/1 e
1440/2 (Fig.2). Os cristais 1440/5 e 1440/6 foram descartados por possuírem Pb
apenas para a primeira evaporação, apresentando razões muito baixas de
207
Pb/206Pb >> 0,0004, não sendo considerados nos cálculos.
RESULTADOS E CONCLUSÕES
A determinação das idades pelo método de evaporação de chumbo em
monocristal de zircão nos GML, resultou em dois diferentes patamares (Fig. 2): o
primeiro, determinado pelo resultado de um cristal bem formado e transparente
datando do Paleoproterozóico, com 2.003  2 Ma (indicado pelo cristal 1440/2); e o
segundo, determinado por um cristal mal formado (escuro) e com inclusões,
resultando na idade arqueana, com 3.002  1 Ma (indicado pelo cristal 1440/1).
Todos os resultados encontram-se na tabela 1 e figura 2.
A idade 2.003  2 Ma é interpretada como sendo a idade de cristalização dos
corpos dos GML; a outra idade de 3.002  1 Ma, sendo representativa dos cristais
reliquiares, e provavelmente refere-se a idade do material que deu origem a estes
granitos (Tabela 1).
As idades referidas aos granitos tipo Morro do Afonso foram: máxima, com
2.105  3 Ma no monzonito de Cansanção, e mínima de 2.067  22 Ma no sienito do
Morro da Agulhas, obtidas pela mesma metodologia de evaporação de chumbo em
cristais de zircão (Rios et al., 1998). Através dessas idades e das idades
encontradas para os GML, juntamente com as relações de truncamento observadas
em campo, fica claro que o tipo Morro do Lopes é mais jovem que o tipo Morro do
Afonso. Os dados isotópicos vem assim ratificar a inversão cronológica entre os
granitos dos tipos Morro do Afonso e Morro do Lopes inicialmente proposta por Rios
(1998) com base nos dados observados em campo (diques dos GML cortando o
Plutão Sienítico de Morro do Afonso, o PSMA).
Os dados geocronológicos apresentados neste trabalho demostram que as
rochas dos GML compõem as últimas expressões plutônicas no Núcleo Serrinha, e
atualmente os granitos tipo Morro do Afonso são denominados de G4, enquanto que
os GML são conhecidos agora como G5.
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Tabela 1: Resultados analíticos obtidos pelo método de evaporação
zircão da amostra 1440.
Zircão
NS1440/1

NS1440/2
NS1440/5
NS1440/6

Etapas
Aquec.
1
2
3
*1
#1
#1

Blocos
válidos
1
10
10
10
0
0

204

Pb/206Pb

0.000064
0.000062
0.000058
0.000212
0.001046
0.003827

1
1
0
0
2
444
54

208

Pb/206Pb

1

0.1039
0.1012
0.0980
0.1074
0.1175
0.4838

5
2
5
2
8
21

207

207

Pb/206Pb em monocristal de

Pb/206Pb

1

(207Pb/206Pb)c

1

0.2239
0.2239
0.2234
0.1259
0.1696
0.1498

3
1
1
1
6
7

0.2231
0.2232
0.2227
0.1231
0.1478
0.0976

3
1
1
1
62
7

Idade
(Ma)
3004
3004
3001
2001
2321
1579
3002

1
2
1
1
1
72
14
1
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ABSTRACT
The Morro do Lopes Granites type (MLG) are inserted into the oldest granites
and the gnaissic-migmatitic terrains related to Archean, they are located in the
northeastern region of the Bahia State. These granites outcrop like several dikes,
and 35 small stocks. They exhibit magmatic flux features, and enclaves are rare; they
are hololeucocratic and present fine faneritic texture. Their dominant compositions
are monzogranitic with granodioritic and alkali-feldspar granitic subordinated terms.
The MLG rocks were dated by evaporation 207Pb/206Pb method in single crystal of
zircon, resulting in an age of 2,003  2 Ma that represents the MLG crystallization
age. The petrographical studies show a classic crystallization sequence,
characterizing a subsolvus crystallization from an evolved and potassic magma by
orthoclase earlier than oligoclase occurrence. Zones present in early minerals and
plagioclase indicate instabilities during this magma crystallization. The
lithogeochemical data of the MLG characterize this magmatism like potassic alkaline,
metaluminous to peraluminous. These granites present high values of K 2O, Ba, Zr,
Th, Pb, and LREE; moderate values of Rb and Sr; and low contents of Nb and Ti,
characterizing an arc signature. Their patterns of REE are comparable with
metaluminous granites of the alkaline series. The MLG genesis, based on
lithogeochemical data, indicate a strong influence of evolution that is controlled by
AFC process.
INTRODUÇÃO
Segundo Mascarenhas (1979) os terrenos antigos do Estado da Bahia podem
ser divididos em três núcleos arqueanos distintos (Serrinha, Remanso e Guanambi),
que encontram-se circundados por dois Cinturões Móveis (Fig. 1A). O Núcleo
Serrinha (NS) é um destes blocos siálicos antigos, sendo composto por um
embasamento gnáissico-migmatítico do Arqueano, rochas vulcanossedimentares
paleoproterozóicas (Greenstone Belt do Rio Itapicuru e Grupo Capim), e um
importante plutonismo granítico do Transamazônico. O NS apresenta uma variedade
de expressões graníticas atualmente conhecidas como: G 1, granitos do tipo Santa
Luz; G2, granitos do tipo Ambrósio; G3, granitos do tipo Nordestina; G4, granitos do
tipo Morro do Afonso; e, G5, granitos do tipo Morro do Lopes, objeto desse estudo.
Baseados nas relações de campo observadas entre esses grupos graníticos,
Rios et al. (1998) admitiram que os granitos G1 correspondem aos mais antigos da
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região, enquanto que os G5, representariam a última expressão plutônica do
magmatismo ocorrido no NS.
Os granitos G5, ou granitos do tipo Morro do Lopes (GML), são observados na
parte sudoeste do NS (Fig. 1A), onde encontram-se intrusivos em granitos mais
antigos e terrenos gnáissico-migmatíticos (Fig. 1B). Estas rochas afloram sob a
forma de numerosos diques, de no máximo 15 m de espessura, e 35 pequenos
stocks (< 8 km 2), cortando os granitos e sienitos mais antigos da região.
Os GML foram datados inicialmente por Brito Neves et al. (1980) com uma
idade de 1.791  53 Ma para estes corpos, através do método K-Ar em cristais de
biotita, indicando a correlação deste magmatismo com o final da Orogenia
Transamazônica. Recentemente, Rios et al. (1998) obtiveram uma nova idade para
os GML, através do método 207Pb/206Pb por evaporação em monocristal de zircão,
utilizando uma amostra representativa dos GML, obtendo uma idade de 2.003  2
Ma, interpretada como a idade de cristalização dessas rochas.
Baseando-se nesses dados geocronológicos e nas relações de truncamento
entre os vários tipos de granitos encontrados no campo, confirma-se que o
magmatismo GML representa a última expressão magmática do NS.
PETROGRAFIA
Os GML apresentam-se como rochas de cor cinza, textura fanerítica fina e
exibem feições de fluxo magmático com formas variáveis, principalmente o
constituído pela segregação de minerais máficos. Essas feições indicam que os
GML intrudiram após atuação dos tensores regionais (Peixoto, 2000). As rochas dos
GML classificam-se como granitos hololeucocráticos, onde o mineral máfico mais
predominante é a biotita, e na forma subordinada o anfibólio. São raros enclaves
nessas rochas, sendo que os observados são essencialmente fragmentos de
gnaisses, anfibolitos, granitos mais antigos, e fragmentos de cristais e aglomerados
de quartzo. Essas rochas são dominantemente monzograníticas, com termos
granodioríticos e álcali-feldspato granítico subordinados.
Os estudos petrográficos revelaram uma seqüência de cristalização clássica
para essas rochas, tendo início com os minerais acessórios (zircão, apatita,
magnetita e allanita), seguidos dos feldspatos, quartzo e biotita/hornblenda,
caracterizando uma cristalização subsolvus de um magma evoluído e relativamente
potássico, devido a cristalização do ortoclásio anteceder a do oligoclásio. Ocorrem
presença de zonas em minerais precoces (zircão e allanita) e nos plagioclásios,
indicando a existência de instabilidades físico-químicas durante a cristalização desse
magma.

GEOQUÍMICA
A química de rocha total foi feita para elementos maiores, menores, traços e
ETR. O trend de evolução obtido pelos dados modais, determinaram que os GML
classificam-se como rochas alcalinas saturadas em sílica (70% SiO2), sendo
fortemente evoluídas. Utilizando-se do diagrama K 2O versus Na2O (Le Maitre et al.,
1989), essas rochas classificam-se dominantemente como potássicas (Fig. 2).
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Segundo a classificação de Loiselle & Wones (1979) quanto a aluminosidade e
alcalinidade das rochas, através do diagrama molecular triangular {CaO – (Na2O +
K2O) – Al2O3}, os GML apresentam baixos conteúdos de CaO, onde algumas
amostras caem no campo metaluminoso e outras no campo peraluminoso (Fig. 3),
posicionando-se próximas ao limite entre esses dois campos.
Através dos estudos dos ETR e elementos traços, observou-se que os
padrões apresentados pelas amostras dos GML foram melhor observados quando
as mesmas foram separadas em dois grupos distintos, Grupo 1 e 2. O Grupo 1
sendo formado por três amostras, 1363, 1443 e 1447; e o Grupo 2 pelas seis
amostras restantes, 1330 a 1530. Os padrões dos ETR, com valores normalizados
pelo Condrito C1 (Evensen et al., 1978), apresentam um forte fracionamento dos
ETRL em relação aos ETRP para os dois grupos, e uma forte anomalia negativa em
Eu observada apenas no Grupo 2 (Fig. 4). Através do diagrama multielementar, com
valores normalizados pelo ORG (Ocean Ridge Granites) proposto por Pearce et al.
(1984), os dois grupos possuem comportamentos similares, apresentando vales em
Ba e Nb (Fig. 5). Em geral os dois grupos possuem altos teores em K2O, Ba, Zr, Pb,
e Th, similares aos dos granitos alcalinos metaluminosos; valores moderados em Rb
e Sr; e baixos valores em Nb e Ti, apontando uma assinatura de arco. Quanto a
discriminação do ambiente tectônico, as rochas dos GML classificam -se como póscolisionais.

CONCLUSÕES
No contexto tectônico regional, os GML encontram-se na porção sudoeste do
NS, próximos à região do magmatismo cálcio-alcalino, indicando uma zonalidade
magmática nesse núcleo, sugerindo desta forma, a existência de uma zona de
colisão transamazônica na parte nordeste do NS. Essas rochas ocorrem sob a forma
de diques e stocks, cortando todo o embasamento e granitos mais antigos da região.
Possuem ordem de cristalização clássica, iniciando com os minerais acessórios,
seguidos dos feldspatos, quartzo e biotita/hornblenda.
Os dados litogeoquímicos dos GML caracterizam este magmatismo como
alcalino potássico, metaluminoso a peraluminoso. Estes granitos são enriquecidos
em K2O, Ba, Zr, Th, Pb e ETRL; com valores moderados em Rb e Sr; e baixos em
Nb e Ti, apontando uma assinatura de arco. Seus espectros de ETR são
comparáveis aos dos granitos metaluminosos da série alcalina, possuindo um forte
fracionamento dos ETRL em relação aos ETRP; além de apresentar, em geral, uma
marcante anomalia negativa em Eu, característica de granitos pós-orogênicos. A
gênese dessas rochas, com base nos dados geoquímicos, é controlada pelo
processo de cristalização fracionada, mais assimilação de material metassedimentar
(AFC).
Com os dados geocronológicos foi possível definir a idade de cristalização
dessas rochas em 2.003  2 Ma, confirmando que os GML representam as intrusões
mais tardias do NS, ocorrendo no final da Orogenia Transamazônica.
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RESUMO

No período da primavera de 1999, concentrações de flúor foram determinadas em amostras
de solos de regiões próximas as indústrias de fertilizantes na cidade do Rio Grande.
Determinou-se a zona de influência de poluição por flúor, a partir de análises das
precipitações atmosféricas que se depositou na camada superficial dos solos, utilizando o
método quantitativo por íon seletivo de flúor. Para liberação de flúor dissociado foram
realizados três tipos de extração química: HCl 0,1%; TISAB (mistura de ácido acético,
hidróxido de sódio e cloreto de sódio) e Ácido Acético 10%. A extração de flúor por HCl
0,1%, nas amostras de solo, revelou-se mais eficiente para demonstrar a distribuição de
flúor particulado em zona influenciada pelas emissões industriais. Esta metodologia adotada
tornou o estudo mais rápido e simples não necessitando de reagentes especiais e
equipamentos sofisticados. Em geral, verificou-se que os teores de fluoretos presentes nas
camadas superficiais dos solos refletem a distribuição deste contamina nte na atmosfera
podendo portanto ser utilizado como marcador da contaminação atmosférica nesta área de
estudo.
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ABSTRACT
Fluoride concentration was determined in soil in the zone of fertilizer industry in the
city of Rio Grande. In contaminated soils where registered from fluoride
concentration values of background to elevated ones. Fluoride concentration in soil in
general reflects its distribution in the atmosphere and can be used as marker of
atmosphere contamination in the industrial area. The 0,1% HCl extracts from the set
of surface soil samples demonstrates the particulate fluoride distribution in the zone
of influence of industrial emissions.
INTRODUÇÃO
A cidade de Rio Grande encontra-se localizada na zona estuarina da Lagoa
dos Patos (RS) próxima à desembocadura no Oceano Atlântico e possui um
complexo industrial-portuário, onde se destacam em maior número as fábricas de
fertilizantes.
O estudo do comprometimento atmosférico nesta região é de grande interesse já
que trabalhos recentes de pesquisa demonstraram locais com acentuado nível de
poluição atmosférica por material particulado e metais pesados (Mirlean et al., 1999 ;
Mirlean et al., 2000) e por fluoretos (Brigoni, 1983; Riet-Corrêa, 1983).
Este trabalho tem por finalidade determinar as áreas sob a influência da poluição
atmosférica por flúor em regiões próximas às indústrias de fertilizantes utilizando os
solos como marcadores do alastramento desta contaminação.
MATERIAL E MÉTODOS
Durante a primavera de 1999 foram recolhidas amostras de solos entorno da
área urbano-industrial e em zonas afastadas do perímetro urbano (Figura 1). Os
primeiros centímetros da camada superficial do solo (0 - 5cm) foram coletados com o
auxílio de uma pá e sacos plásticos. As amostras depois de secas à temperatura
ambiente foram peneiradas e a fração < 0,1mm foi separada para extração de flúor.
Três tipos de extrações químicas foram realizadas: HCl 0,1%; TISAB (mistura de
ácido acético, hidróxido de sódio e cloreto de sódio) e Ácido Acético 10%. Essas
concentrações dos extratantes ácidos foram adotadas para manter o pH da mistura
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extraída entre 5,1 e 5,5, otimizando o trabalho com o eletrodo de íon seletivo de
flúor. A proporcionalidade entre a solução extratante e o solo (1:1, por peso) foram
mantidas para todas as extrações e a mistura foi homogeneizada em agitador orbital
periodicamente por um tempo total de 20 horas de contato da amostra de solo com a
solução extratora. Após as misturas foram centrifugadas por 10 minutos a 10.000
rpm e as fases separadas por filtragem em membranas Millipore (< 0,45m).
Os teores de flúor presentes nos extratos foram analisados por método
potenciométrico com eletrodo de íon seletivo sensível a fluoreto. Como solução
estabilizadora para leitura de flúor foi utilizada a solução TISAB – de pH entre 5,15,5 – que previne a complexação do fluoreto com Fe +3 e Al+3 durante a análise
(Arnesen, 1998; Rai et al. 1998).
Todos os procedimentos analíticos para a determinação da concentração de flúor
nas amostras foram realizados conforme recomendação e critérios preconizados por
metodologia padrão (APHA, 1996).
Todo o material utilizado durante os procedimentos de amostragem, estocagem e
analíticos foram lavados com solução de HNO 3 (10%) e enxaguados vigorosamente
com água destilada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através de nossos estudos preliminares entendemos que a distribuição de Fna água da chuva e subterrânea nesta região urbana representa somente uma linha
de tendência, não possibilitando que seja estabelecido o limite exato das zonas de
dispersão de flúor no ar atmosférico. Como as fábricas de fertilizantes lançam no ar
atmosférico uma mistura de resíduos sólidos, líquidos e gases, a extensão das áreas
de dispersão de flúor no ar depende do tipo de material transportado, assim como
depende a forma e extensão das áreas de enriquecimento da superfície do solo por
fluoretos.
Os valores de concentração de flúor obtidos pelas extrações por HCl, ácído acético
e TISAB estão representados na tabela 1. Observa-se que os maiores teores de
flúor presente nas amostras de solo foram extraídos pela solução de HCl, seguido
por TISAB e ácido acético. Mas, não se evidencia uma razão entre os teores de flúor
extraído pelos diferentes tipos de extratantes, onde os resultados obtidos revelaram se bem próximos ou ainda muito afastados (até 100 vezes). Este contraste pode ter
sido causado pelas diferentes formas de flúor presente nos solos. Como por
exemplo, o tratamento do solo com a solução de TISAB e com o ácido acético deve
ter extraído flúor na forma adsorvida e a solução de HCl, além de extrair flúor
adsorvido, também, liberou os F- por destruição completa ou parcial dos minerais
que compõem o elemento. Pelos resultados obtidos nas extrações, optou-se pelo
método de extração ácida por 0,1% HCl, porque essa solução foi mais eficiente ao
extrair maior quantidade de flúor.
As concentrações obtidas na extração de flúor por HCl estão representadas no
mapa de isolinhas (Figura 1). Pode ser observado que as zonas de localização das
fábricas de fertilizantes em Rio Grande ficam caracterizadas pelos teores mais
significativos de flúor extraído. Essa zona de dispersão de flúor pode ocupar uma
área total de aproximadamente 130 Km 2. Também a forma de dispersão do fluoreto
evidencia a influência dos ventos predominantes na região. Portanto, observa-se
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pelo menos duas vias de transporte de fluoreto, nordeste e noroeste que, em geral,
corresponde ao diagrama de dispersão de gases das emissões industriais obtido
pela modelagem matemática (Brigoni, 1983).
CONCLUSÕES
Para o estudo de distribuição de flúor na camada superficial do solo têm -se
que os melhores resultados obtidos pelo método de íon seletivo de F - se referem às
extrações deste elemento por HCl 0,1%, e correspondem às concentrações de flúor
particulado que se acumulou na superfície dos solos, durante o processo de
dispersão das emissões industriais. Esses teores de flúor extraível refletem a
distribuição deste contaminante na atmosfera, logo a superfície dos solos pode ser
utilizada como objeto de amostragem da poluição atmosférica por emissões das
fábricas de fertilizantes.
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Tabela 1: Concentrações de F- (ppm) extraído em amostras da camada superficial
de solos. (amostras numeradas estão representadas na Fig. 1).
Tipos de Extrações
Amostras de Solos

HCl 0,1%

TISAB

Ácido acético 10%

1

0,042

0,120

0,001

7

2,500

0,015

0,001

15

0,016

0,032

0,001

16

0,146

0,070

0,007

17

0,818

0,532

0,177

18

0,728

0,188

0,050

21

0,342

0,060

0,004
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AVALIAÇÃO DO FLÚOR MIGRÁVEL DAS MATÉRIAS PRIMAS E DOS FERTILIZANTES
FOSFATADOS UTILIZADOS NO RIO GRANDE DO SUL
N. MIRLEAN1, A. ROISENBERG2; R. DECKER DA CRUZ3 , M. R. CASARTELLI1 & M.
GARCIA1
1-Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Laboratório de Oceanografia
Geológica, Av. Itália, Km 08, Campus Carreiros, Rio Grande, RS. Brasil. CP- 474 - Cep:
96200 – 900 e-mail: dgeonmir@super.furg.br
2-Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Departamento de Geociências,
Campus do Vale, Porto Alegre, RS. Brasil.
3-Curso de Pós-Graduação em Geociências da UFRGS.

RESUMO

Foi determinada a presença de flúor total extraível dos fertilizantes formulados NPK
(Nitrogênio, Fósforo e Potássio) e nas matérias-primas utilizadas para produção desses
fertilizantes minerais (concentrado fosfático; MAP-fosfato monoamônio; DAP-fosfato
diamônio; SSP-superfosfato simples; TSP-superfosfato triplo). O material de estudo é
proveniente de fábricas de fertilizantes que se localizam nos Municípios de Rio Grande e de
Porto Alegre, sendo analisado por método potenciométrico – eletrodo de íon seletivo. A
extração de flúor foi realizada por ataque ácido (por 0,25% HCl e 0,5 M ácido cítrico) dos
produtos macerados (50 mg) e por dissolução em água. Os materiais fertilizantes apresentam
teores significativos de Flúor, que correspondem à quase metade das concentrações
encontradas no concentrado fosfático utilizado como fonte de fósforo em todas as
formulações de fertilizantes que contém esse elemento. Os resultados obtidos demonstram
que os fertilizantes fosfatados estudados possuem elevada concentração de Flúor total e
indicam que a sua produção e utilização podem ser possíveis fontes de contaminação dos
solos e das águas subterrâneas e superficiais.
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ABSTRACT

Extractable fluoride has been determined in phosphoric rocks and fertilizers
produced in fertilizer factories in Porto Alegre and Rio Grande. For the fluoride
extraction Milli-Q water, 0,25% HCl and 0,5 M citric acid solutions have been used.
The potentiometric ion-selective method has been employed for fluoride analysis.
Analyses have shown significant concentration of the total fluoride in fertilizers. The
content of water-soluble fluoride in fertilizers exceed several times the same content
in the phosphoric rocks, and can reach 70% of the total content. The agricultural
usage of the studied fertilizers can provoke significant pollution of soil and surface
water and groundwater by fluoride.

INTRODUÇÃO

A produção e o uso de fertilizantes é reconhecido em todo o mundo como
um dos processos que levam à poluição por flúor do meio ambiente (AbuDhaise e
AbuOmar 1998; Brigoni 1983; Arndt, U. et al. 1995; Klumpp, A. et al. 1996; Sidhu,
S.S. 1980). No Rio Grande do Sul, as plantas de fertilizantes fosfatados localizam se nos municípios de Rio Grande (RG) e Porto Alegre (POA). Os produtos destas
fábricas são amplamente utilizados nas áreas agrícolas de todo o Estado. O
presente estudo avalia a presença de flúor migrável nos produtos oriundos dessas
empresas, já que os mesmos podem ser fonte de contaminação dos solos, das
águas subterrâneas e superficiais por esse elemento.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Os produtos das fábricas de fertilizantes de Rio Grande e Porto Alegre
(adubos formulados-NPK-Nitrogênio, Fósforo e Potássio; matérias primas
fosfatadas para formulações-MAP-Fosfato Monoamônio; DAP-Fosfato Diamônio;
SSP-Super Fosfato Simples; TSP-Super Fosfato Triplo), bem como a matéria-prima
original para a fabricação dos fertilizantes com fósforo (rocha fosfática), foram
analisados para determinar as concentrações de flúor total extraível em ácido
clorídrico diluído e solúvel em água.
A extração de flúor foi realizada mediante ataque ácido (0,25% HCl e 0,5 M
ácido cítrico) aos produtos macerados (50 mg) e por dissolução em água. Cada
amostra com a respectiva solução extratora foi agitada por 45 minutos e depois
filtrada (filtros Millipore). Os padrões foram preparados com soluções de NaF.
O flúor foi determinado pelo método potenciométrico - eletrodo de íon
seletivo sensível a fluoreto (ORION mod. 96-09). Para a determinação de flúor
dissolvido em água e por 0,25% HCl utilizou-se a solução de TISAB (cloreto de
sódio, hidróxido de sódio + ácido acético) como solução tampão. O flúor total foi
determinado segundo a metodologia descrita por Atef et al. 1999 modificadas, para
otimizar o uso do eletrodo (como ajuste do pH da solução tampão 1M citrato de
trisódio e dos padrões adicionou-se solução de 0,25M Ácido Cítrico 1:1).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela apresenta os resultados das análises de amostras para o flúor.
Pela tabela é possível observar que, tanto a rocha fosfática, como os produtos dela
derivados possuem elevadas concentrações de flúor total.
Constata-se que os fertilizantes ainda mantêm significativos teores de flúor, mesmo
após o processo industrial a que foi submetido o concentrado fosfatado. Ao ser
comparado com os teores encontrados na rocha, pode-se verificar que os produtos
podem apresentar variações nas concentrações de flúor, mantendo teores entre 25
e 50% da concentração original.
As extrações por 0,25% HCl sempre apresentam menor quantidade de flúor,
confirmando mais uma vez que as extrações por ácido cítrico possuem melhor
representatividade para a determinação de flúor.
Pelos resultados pode ser observado que tanto a rocha apatita como os produtos
têm grande quantidade de flúor total. No entanto, é visível que os produtos são mais
ricos em flúor do que a rocha, o que testemunha o enriquecimento durante o
processo tecnológico de produção dos fertilizantes.
A tabela mostra também elevados valores de flúor solúvel em água. Para NPK,
MAP, DAP, TSP e SSP, os valores podem alcançar até 70% da concentração total
em cada um destes produtos. Também fica visível que os produtos fosfatados se
enriquecem em flúor solúvel em água relativamente à rocha. Este elevado valor de
flúor solúvel na água no final, pode ser responsável por poluição com flúor nas
águas superficiais e subterrâneas. Por cálculos simples pode ser deduzido que 1
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Kg de fertilizante aplicado no campo, sob condições geoquímicas favoráveis,
3
poderá poluir 3,5 m de água até o limite permitido de 1,5 mg/l.

CONCLUSÕES

O método de extração por ácido cítrico foi o mais eficiente entre os ataques
ácidos para extrair flúor dos fertilizantes, além de registrar a possibilidade de
dispersão do flúor presente na matéria-prima dos produtos fosfatados.
Pelos resultados obtidos têm-se que os fertilizantes fosfatados coletados em
fábricas de Rio grande e de Porto Alegre possuem significativa concentração de
flúor total extraível e solúvel em água, demonstrando que a sua produção e
utilização podem representar possíveis fontes de contaminação dos solos e das
águas subterrâneas e superficiais.
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Tabela : Concentrações de flúor extraível de produtos fosfatados e matéria-prima de
fertilizantes produzidos no Rio Grande do Sul (mg/Kg).
Tipos de Extrações
Amostras

Local
de
coleta

0,25 %HCl

0,5M Ácido Cítrico

Água

POA

18196

32270

254

RG

38222

42074

266

RG

40034

39900

266

POA

18196

22852

10442

RG

4910

9000

1810

RG

16200

17060

934

MAP

POA

9260

18974

6736

DAP

POA

4064

7076

2872

SSP

POA

21670

19062

3624

STP

POA

17778

18476

5990

Matéria prima

NPK

*RG – Rio Grande
POA – Porto Alegre
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LIXIVIAÇÃO DE METAIS PESADOS POR PRECIPITAÇÕES LÍQUIDAS SOBRE COPAS
DE PLANTAS INTRODUZIDAS NA ZONA LITORÂNEA DO RS.
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Fundação Universidade do Rio Grande (FURG), Laboratório de Oceanografia Geológica,
Av.Itália, Km 08, Campus Carreiros, CEP:96201-900, Rio Grande, RS, Brasil.
email:dgeonmir@super.furg.br;dgeomroc@super.furg.br
RESUMO
As características químicas de água de precipitação interna - API – “throughfall” (pH,
condutividade (TDS), carbono orgânico dissolvido (COD), Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn)
foram estudadas em florestamentos de Bambus(Bambusa vulgaris), de Eucalyptus
(Eucalyptus citriodora, Eucalyptus robusta) e Pinus (Pinus eliothis, Pinus silvestris) na parte
sul da zona litorânea da região sul. Os pontos de amostragem localizavam-se em área do
município de Rio Grande sob menor influência das precipitações atmosféricas poluídas por
emissões industriais. Foi determinado que a composição química da água de precipitação
interna depende do tipo de espécie vegetal e da lixiviação dos compostos orgânicos. Os
valores de pH variaram de ácido sob os Pinus, até quase neutro nos Bambus. O Pinus
contribuiu com a maior carga orgânica dissolvida para os solos. Todas as espécies
estudadas contribuem com cargas significativas de metais pesados, exceto Zn que está
sendo assimilado pelas folhas e galhos. Os metais na solução de API, provavelmente,
apresentam-se sob a forma de complexos com a matéria orgânica lixiviada, diferenciando-se
da especiação de metais pesados presentes na água da chuva.
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COPAS DE PLANTAS INTRODUZIDAS NA ZONA LITORÂNEA DO RS.
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Geológica, Av.Itália, Km 08, Campus Carreiros, CEP:96201-900, Rio Grande, RS,
Brasil. e-mail:dgeonmir@super.furg.br;dgeomroc@super.furg.br

ABSTRACT
The chemical composition of the throughfall(pH, conductivity (TDS), dissolved
organic carbon (DOC), Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn) has been studied in the woods
of Bamboo (Bambusa vulgaris), Eucalyptus (Eucalyptus citridora, Eucalyhptus
robusta) and Pinus (Pinus eliothis, Pinus silvestris) in the southern part of the littoral
zone of the Rio Grande do Sul (RS). The collection points are situated in the suburb
zone of the municipal of Rio Grande, where the influence of the industrial pollution on
the precipitation is minimal. It was determined that the chemical composition of
throughfall depends on plant specie and concentration of dissolved organics. The
pHs of the throughfall vary from low acid for Pinus to close to neutral for Bamboo.
Throughfall in woods of Pinus contributes to soils the biggest value of the DOC. All
studied species demonstrate elevated concentrations of metals except Zn, which is
probably assumed by leaves from the rainwater. The metals in the througfall probably
are in the complex form with the organics, what differs from their speciation in the
rainwater.

INTRODUÇÃO
A região de estudo, município de Rio Grande localiza-se na planície costeira em
zona estuarina da Lagoa dos Patos (RS), próximo à desembocadura no Oceano
Atlântico. Nesta região foram introduzidas diferentes espécies de plantas, tais como,
Bambus (Bambusa vulgaris), Eucalyptus (Eucalyptus citriodora, Eucalyptus robusta)
e Pinus (Pinus eliothis, Pinus silvestri). Essas espécies, atualmente, são muito
abundantes e ocupam grandes extensões.
Nestes florestamentos não existe estudo precedente sobre a ciclagem de elementos
químicos, embora sua caracterização se faz necessária, já que a atmosfera desta
área encontra-se enriquecida por material particulado e metais pesados que provêm
das contínuas atividades do complexo industrial–portuário (Mirlean, N. 1999).
A finalidade deste estudo é apresentar, de forma inédita, as características químicas
da água de precipitação interna (API – “throughfall”) sob a cobertura de três
espécies de vegetal.
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MATERIAL E MÉTODOS
Os pontos de amostragem foram fixados em bosques de Eucalyptus e Pinus e
cortinas de Bambus. Estes se localizam em zona afastada do perímetro urbano e
estão preservados da grande influência das precipitações atmosféricas oriundas do
complexo industrial (Mirlean et al.,2000).
Durante um evento de chuva ocorrida no mês de maio de 2000 foram distribuídos
coletores em áreas abertas e sob as copas das árvores, fixados por estacas de
madeiras, a 1 metro do solo, afastados dos troncos nos bosques de Eucalyptus e
Pinus e entre aos colmos de Bambus.
Cada coletor constituía-se por um funil, com 12 cm de diâmetro externo, com malha
no orifício entre o funil e a haste, acoplado a um frasco de 1 litro, ambos de plástico
(segundo modelo descrito por Skrivan, P. et al.,1995).
A amostragem foi realizada em dois períodos de evento de chuva: a 1ª parcela
correspondia às primeiras porções de água da chuva e API recolhida após as duas
horas iniciais de chuva intensa e a 2ª parcela era a porção subseqüente de chuva
acumulada durante as últimas 16 horas.
No laboratório, as amostras de água da chuva e API foram filtradas (filtros Millipore)
e, logo a seguir, foram realizadas as leituras de pH e condutividade. Imediatamente,
após, foram determinadas as análises de carbono orgânico dissolvido (COD) por
método químico quantitativo (Strickland e Parsons,1972) e, de metais (Cd, Cu, Fe,
Mn, Ni, Pb e Zn) determinados em um espectrofotômetro de absorção atômica –
AAS (Forno de Grafite).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pelos resultados obtidos observa-se que a composição química de API depende do
tipo de espécie vegetal e da concentração de COD lixiviado. O pH da API variou
entre valores baixos para Pinus a neutro para Bambu. A condutividade, mostrou
comportamento semelhante entre os diferentes tipos de vegetação variando em
média 15mg/L(Figura 01).
Observa-se que os valores de pH em API sob a maioria dos casos dependem da
lixiviação dos compostos orgânicos. Na figura 1a esta relação pode ser claramente
identificada, onde os valores de pH em API diminuem com o aumento da
concentração de carbono orgânico sob os Pinus, coincidindo com dados obtidos por
Fillion et al.,1999. Sob os Eucalyptus esta influência da concentração de compostos
orgânicos sobre o pH não se evidencia. Para o caso dos Bambus a presença de
carbono orgânico está correlacionada com o aumento de pH. Este comportamento
pode ser explicado pela substituição dos prótons de compostos orgânicos, presentes
em API, por algum elemento alcalino ou alcalino terroso.
As medidas de condutividade (TDS) demonstram que os compostos orgânicos
desempenham papel significativo sobre os valores de API das coberturas de
diferentes espécies (Figura 1b).
O aumento do volume das precipitações proporciona a diminuição da concentração
de todos os compostos de API, como matéria orgânica (COD), pH, condutividade
(TDS) e metais pesados.
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Foram determinadas correlações muito significativas entre a concentração de m etais
pesados com a de COD em API de todas as espécies analisadas (Figura 02).
Entendemos que este comportamento se deve ao fato de que na água da chuva os
metais pesados encontram-se preferencialmente na sua forma iônica e, portanto sob
a influência direta do pH (Mirlean, et al. 1999). Na solução de API estes elementos
encontram-se associados aos complexos orgânico-metálicos que foram lixiviados
das folhas pela água da chuva (Shibata et al., 1999), por isso encontram-se mais
diretamente relacionados com a concentração de matéria orgânica do que com o
pH.

CONCLUSÕES
Foi determinado que o pH da água de precipitação interna depende do tipo de
plantas. Entre todas as três espécies introduzidas, o Pinus contribui com maior carga
de matéria orgânica dissolvida para os solos e conseqüentemente favorece a maior
acidificação dos mesmos. A lixiviação dos metais pesados durante a chuva promove
o enriquecimento de todos os elementos metálicos estudados na API, com exceção
de Zn, que provavelmente é assimilado pelos órgãos das plantas. A concentração de
todos os metais estudados em API não depende da variação do pH, estando
diretamente relacionada à concentração de compostos orgânicos, sendo possível
afirmar que os metais lixiviados das partes aéreas das plantas encontram-se na
forma de complexos com ligantes orgânicos.
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ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE ENXOFRE COMO INDICADORES DA GÊNESE DE
SULFETOS ASSOCIADOS A MINERALIZAÇÃO DE OURO DO GRUPO SERRA
DO ITABERABA (GUARULHOS, SP)
Garda, G.M.1, Beljavskis, P.1, Juliani, C.1, Boyce, A.J.2
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ABSTRACT Sulphur stable isotope data helped constrain four stages of sulphidation
in the Tapera Grande and Quartzito areas of the Serra do Itaberaba Group
(Guarulhos-SP, Brazil). Stage I is represented in the in Tapera Grande area by preS1 pyrite, later metamorphosed to pyrrhotite (–5.47 < 34S < –8.7 per mil), deposited
together with gold-bearing graphite pelites, during the opening of the Morro da Pedra
Preta Formation ocean basin. Following the deposition of pelites, psamites, chemical
sediments, iron formations, calc-silicate rocks, and basic rocks associated with acid,
intermediate and volcaniclastic rocks, backarc basin conditions were installed and
Stage II sulphides penetrated intergranular spaces and microfractures, probably
coeval with S3/S4 structures developed during ductile-brittle events that followed
deformation and metamorphism. 34S values obtained for pyrite/pyrrhotite crystals
from gold-bearing quartz veins crosscutting volcaniclastic rocks from both Tapera
Grande and Quartzito fall within a +4.48 to +7.36 per mil range. Stage III is best
represented in Quartzito. When not isolated, chalcopyrite fills cavities or grows along
faces and corners of Stage II pyrite crystals. These chalcopyrite crystals yield 34S
values between 3.6 and 2.6 per mil. Free gold was found associated with their
alteration to chalcocite and covellite. In Stage IV, pyrite predom inates (2.4 per mil <
34S < 2.9 per mil). Lower-temperature, submicroscopic galena (34S  1 per mil), Agbearing Bi tellurides and REE minerals occur isolated or filling cavities and fractures
of the sulphides from the previous stages. Molybdenite (34S  3 per mil) and
scheelite may be associated either with stages III or IV. Negative 34S values favour
a sedimentary origin for Stage I sulphides (and associated gold) whereas positive
and decreasing 34S values for stages II to IV mark epigenetic sulphide deposition
associated with shearing and probably deep-seated granitoid rocks.
INTRODUÇÃO As mineralizações de ouro no Estado de São Paulo ocorrem em
seqüências precambrianas metamorfizadas (grupos Açungui, Serra do Itaberaba e
São Roque e complexos Embu e Varginha). O Grupo Serra do Itaberaba foi cenário
da exploração de ouro nos séculos XVI e XVII, destacando-se os depósitos aluviais
do Ribeirão das Lavras (Noronha 1960). Após a exaustão das minas, depósitos mais
ricos passaram a ser explorados em Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso.
No início dos anos 80, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo (IPT) desenvolveu vários projetos visando a avaliação de áreas mineralizadas
em ouro. Por exemplo, no Grupo Serra do Itaberaba foram individualizados corpos
de rochas vulcanoclásticas com indícios de mineralização de ouro e delimitados
colúvios auríferos na área Tapera Grande, incluindo as antigas catas de ouro do
Ribeirão das Lavras (Beljavskis 1988).
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Segundo Juliani et al. (1995), concentrações de ouro entre 0.1-1.5 g/m 3 foram
detectadas ao longo do Ribeirão das Lavras, em material coluvial com espessura
entre 0,5-2,5 m. Concentrados de bateia individualizaram grãos finos de ouro (< 0,15
mm) e pepitas com mais de 1 mm de diâmetro. Concentrações da ordem de 0,2 a
0,36 g Au/m 3 e pepitas com até 0,42 g foram encontradas respectivamente em
aluvião com espessura entre 1,0-1,4 m e em amostra de nível de cascalho no
depósito aluvionar.
ARCABOUÇO GEOLÓGICO As formações Morro da Pedra Preta, Pirucaia e
Nhanguçu compõem o Grupo Serra do Itaberaba (Fig. 1). As áreas Tapera Grande e
Quartzito inserem-se na Formação Morro da Pedra Preta, composta por uma grande
variedade de metamorfitos que constituem a seqüência basal do Grupo Serra do
Itaberaba.
Na área Tapera Grande foram reconhecidas rochas da seqüência vulcanosedimentar da Formação Morro da Pedra Preta, formada por rochas metabásicas,
metatufos básicos e rochas vulcanoclásticas, associadas a xistos bandados finos,
filitos rítmicos, xistos grafitosos, turmalinitos, formações ferríferas bandadas e rochas
cálcio-silicáticas. A seqüência é cortada por rochas graníticas.
Na área Quartzito aflora metachert ferruginoso, posicionado entre metatufos e
rochas cálcio-silicáticas. Marunditos, metapelitos, rochas cálcio-silicáticas, metatufos
básicos e metabasitos da Formação Morro da Pedra Preta também são
reconhecidos nos testemunhos de sondagem. A seqüência é afetada pela Falha de
Sertãozinho e fraturamento associado. Veios de quartzo, em especial os associados
com zonas de brecha, apresentam sulfetos e quantidades variáveis de turmalina.
ESTÁGIOS DE SULFETIZAÇÃO Beljavskis et al. (1999a, 1999b) definiram quatro
estágios de sulfetização que afetaram Tapera Grande e Quartzito:
Estágio I – O sulfeto predominante é pirrotita (Po), resultante do metamorfismo
de pirita, que se encontra disseminada ou concentrada em bandas paralelas a S 1. As
bandas estão dobradas (D1/D2) e cisalhadas. (Fig. 2). Grãos submicrométricos de
ouro (ca. 1 m) foram detectados pelo microscópio eletrônico de varredura (MEV),
disseminados nos grafita xistos e turmalinitos correlatos.
Estágio II – Na área Quartzito os sulfetos deste estágio associam -se a veios de
quartzo que cortam a Formação Morro da Pedra Preta e são, em geral, piritas de
aspecto “poroso” (Fig. 3).
Em Tapera Grande, os sulfetos claramente preenchem espaços intergranulares e
microestruturas, concordantes ou não com as S 3/S4 geradas pelos eventos dúcteisrúpteis. Comumente pirita/pirrotita forma massas e/ou buchos associados aos
minerais máficos (hornblenda e biotita) e quartzo.
Estágio III – Em Quartzito, calcopirita aparece tanto ao redor preenchendo
cavidades das piritas “porosas” do Estágio II (Fig. 3), ou isoladas, ou preenchendo
fraturas da rocha hospedeira.
Estágio IV – Em Tapera Grande, galena e teluretos preenchem não apenas
microfraturas das piritas do Estágio II, mas também ocorrem ao longo das bordas e
faces dos minerais predominantes. Em Quartzito, calcopirita e pirita apresentam
partes substituídas por sulfetos de Zn-Cd (Fig. 4 e Garda et al. 1999). Molibdenita,
scheelita, prata, electrum e galena também foram identificados pelo MEV, assim
como teluretos de Bi e fosfatos de elementos terras raras.
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ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE ENXOFRE Análises dos isótopos estáveis de enxofre
foram realizadas no Scottish Universities Research and Reactor Centre (SURRC,
East Kilbride, Escócia), sendo utilizado o método de extração de SO 2 a laser (Kelley
& Fallick 1990). O método permite análises in situ com resolução espacial da ordem
de 100 m (Fallick et al. 1992). SO2 e outros gases são produzidos pela reação do
sulfeto com O2 sob altas temperaturas, geradas pelo laser. Os gases indesejáveis
são eliminados e o SO2 é introduzido em um espectrômetro de massa acoplado ao
extremo final da linha de extração. São obtidos valores de 66SO2, convertidos para
34S por meio de um programa apropriado. Corrigem-se os valores de 34S obtidos
para o gás aplicando-se fatores de fracionamento específicos, resultando nos
valores de 34S do sulfeto analisado.
A Tabela 1 apresenta os resultados finais das análises correspondentes aos
sulfetos representativos do estágios de sulfetização acima descritos. Observa-se
que valores próximos a zero per mil foram obtidos para a amostra IQ-01, onde
calcosina aparece alterando calcopirita (Fig. 5).
CONCLUSÕES Como mostram a Tabela 1 e a Figura 6, os valores negativos de
34S correspondem às pirrotitas do Estágio I da área Tapera Grande. Velasco et al.
(1998) obtiveram valores de 34S negativos para sulfetos do Cinturão Pirítico Ibérico,
com texturas primárias diagenéticas, derivados da redução bacteriológica de sulfato
presente na água do mar. O mesmo se aplica à área Tapera Grande, com a
indicação adicional de que o metamorfismo não alterou a assinatura isotópica dos
sulfetos do Estágio I. A identificação de ouro submicrométrico pelo MEV em rochas
da seqüência vulcano-sedimentar da área Tapera Grande, depositada em águas
profundas, reforça os resultados obtidos pelo estudo de isótopos estáveis, ou seja,
sulfetos e ouro associado de origem sedimentar.
Valores de 34S positivos para a área Quartzito distribuem-se segundo dois
grupos: 3,6-6,6 per mil (correspondendo aos estágios II e III) e 1-3 per mil (Estágio
IV). As calcopiritas do Estágio III forneceram valores de 34S mais baixos do que
aqueles correspondentes às piritas do Estágio II (e.g. amostra FQ112-34(2), Tab. 1).
Não foi detectado pelo MEV ouro como inclusões nas calcopiritas e piritas. Grãos
de ouro milimétricos foram encontrados associados com calcocita e covelina
formadas a partir de calcopirita (Fig. 5), o que pode indicar que enriquecimento
supérgeno deve ter concentrado ouro em níveis mais rasos, gerando os pequenos
depósitos explorados no século XVII em São Paulo.
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Tabela 1 - Valores de 34S obtidos pelo método de extração a laser
(SRT = Área Tapera Grande; F, FQ, IQ = Área Quartzito)
Amostra

Sulfeto

SRT11-111
SRT11-111
SRT11-111
SRT11-111
SRT11-111
SRT11-145
SRT11-145
SRT11-145
SRT11-145
IQ-01
IQ-01
FQ112-34(2)
FQ112-34(2)
FQ112-34(2)
FQ112-34(2)
FQ112-34(2)
FQ112-34(2)
FQ112-34(2)
FQ112-3A
FQ112-3A
FQ112-3A

pirrotita
pirrotita
pirrotita
pirrotita
pirrotita
pirrotita
pirrotita
pirrotita
pirrotita
py+cpy+cs
pirita
calcopirita
calcopirita
calcopirita
calcopirita
pirita
pirita
pirita
galena
pirita
calcopirita

34S
(per mil)
-8.70
-7.49
-6.71
-6.15
-5.47
-7.88
-7.36
-7.30
-6.60
-0.04
2.38
2.25
2.56
2.74
2.85
4.70
5.19
6.62
1.03
2.90
3.63

Amostra

Sulfeto

34S
(per mil)

FQ-112-43
FQ-112-46
FQ112-46(2)
FQ112-46(2)
FQ112-46(2)
FQ112-46(2)
SRT1-2
SRT1-2
SRT1-2
SRT1-2
SRT-10-95
SRT3
SRT3
SRT2-97
SRT2-97
SRT2-97
SRT2-97
F-01 (1-A)

pirita
pirita
molibdenita
molibdenita
calcopirita
pirita
pirita
pirita
pirita
pirrotita
pirita
pirita
pirita
pirita
pirita
pirita
pirita
pirita

4.66
5.43
2.34
3.01
4.88
5.30
4.48
4.71
4.87
4.95
5.20
5.38
5.72
6.30
6.47
7.05
7.36
7.58
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ABSTRACT
In this work we studied representative gases from accumulations found by
PETROBRAS in the central area of the Paraná state, southern Paraná Basin, using the
recent developments achieved by the gas geochemistry.
Gas samples were characterized geochemically using gas chromatography (relative
proportions of the hydrocarbons and non-hydrocarbons), and gas chromatographycombustion-mass spectrometry (IRMS, isotope ratio monitoring system) to measure the
13
C/12C in hydrocarbons within the range C 1-C4.
Compositional and carbon isotopic compositions indicated that: the gas generation in
that part of the Paraná Basin occurred under relatively high thermal stress, that is compatible
with a thermal influence from igneous intrusives on the source rocks; the secondary cracking
of preexisting hydrocarbons was an important process during gas generation; and that there
is a geochemical correlation between the 13C in ethane and propane ( -33‰) with the
organic extracts of the Devonian Ponta Grossa shales (13C  -29‰). Such results
corroborate the effectiveness of the gas geochemistry techniques to improve the knowledge
about the petroleum system “Ponta Grossa-Itararé” in the Paraná Basin.
The objectives of this study are: to identify the probable sources and their respective
levels of thermal maturity, and to recognize possible alterations related to post-genetic
processes (isotopic fractionations due to secondary migration, biodegradation, or partial
leakage from accumulations).
INTRODUÇÃO
Ao longo de mais de um século de exploração na Bacia do Paraná, e após a
perfuração de mais de uma centena de poços, foram descobertas dezenas de ocorrências
não comerciais de petróleo, e a cada uma delas se constatava a grande complexidade do
relacionamento dos elementos e processos de seus sistemas petrolíferos (Cerqueira e
Santos Neto, 1986; Santos Neto e Cerqueira, 1990; Zalán et al., 1990; Araujo et al., 2000).
Em 1996 o enfôrço exploratório da PETROBRAS foi recompensado com a descoberta de
acumulações expressivas de gás acumuladas em arenitos do Grupo Itararé (Carbonífero
superior-Permiano inferior) e capeadas por um sil de diabásio, no centro do estado do
Paraná (Milani e Catto, 1998).
Com o intuito de melhorar o entendimento dos processos de geração, migração e
acumulação daqueles gases na área do estado do Paraná, fez-se um estudo geoquímico
utilizando-se os métodos analíticos e conhecimentos mais recentes da área de geoquímica
de gases. Os resultados analíticos foram obtidos através de cromatografia gasosa para
quantificação de hidrocarbonetos e não hidrocarbonetos, e através de IRMS-GCMS (Ion
Ratio Monitoring-Gas Chromatography-Mass Spectrometry) para medida da composição
isotópica de carbono (13C) na fração C 1-C4, cujos valores estão reportados em partes por
mil (‰) em relação a um padrão secundário, calibrado ao padrão internacional PDB (Urey et
al., 1951).
O objetivo desse estudo é identificar as possíveis rochas geradoras, o nível de
evolução térmica, e as possíveis alterações secundárias sofridas pelos gases encontrados
recentemente na parte central do estado do Paraná.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As amostras de gases recuperadas na área de estudo apresentam composição
química e isotópica similar, indicando uma origem comum. Entre os hidrocarbonetos
predomina o metano (em torno de 90%), e os compostos etano, propano, iso e n-butano
perfazem aproximadamente 5,0%, 1,5%, 0,2% e 0,2%, respectivamente. Entre os não
hidrocarbonetos destacam-se o nitrogênio (3,0% < N 2 < 6,8%) e o dióxido de carbono (até
0,9%).
A composição isotópica do metano é mais enriquecida em 13C (-32‰ <  13C < -30‰)
comparativamente ao etano e propano ( 13C  -33‰), sugerindo que esses gases não foram
gerados por um único processo genético (Prinzhofer & Huc, 1995). O mesmo padrão
isotópico foi reconhecido em gases da região dos Apalaches, EUA, e interpretado como uma
mistura de gases termogênicos com níveis significativamente diferentes de evolução térmica
(Jenden et al., 1993). Portanto, a origem desses gases está compatível com uma mistura
de hidrocarbonetos gerados a partir de fontes submetidas a diferentes níveis de influência
térmica de intrusões ígneas.
O intervalo de valores da composição isotópica de carbono em etano e propano
(13C  -33‰) indica uma correlação geoquímica dos mesmos com os folhelhos da
Formação Ponta Grossa, cujos extratos orgânicos apresentam valores de 13C em torno de 29‰ (Santos Neto et al., 1992).
O elevado stress térmico durante o processo de geração está indicado pela relação
entre a diferença isotópica etano e propano ( C2-C3  -3‰) versus a razão etano/propano
(C2/C3  4). Esses resultados indicam que o processo de craqueamento secundário, a partir
de hidrocarbonetos pré-existentes, foi importante na geração desses gases (Lorrant et al.,
1998).

CONCLUSÕES
Os hidrocarbonetos gasosos descobertos na área central do estado do Paraná, parte
sul da Bacia do Paraná, mostraram características geoquímicas de origem similares, o que
indica fontes e processos comuns de geração.
A diferença isotópica de carbono entre etano e propano versus a razão
etano/propano indica que o craqueamento secundário foi importante na formação dos gases
estudados, corroborando assim o elevado stress térmico sofrido pelas geradoras.
Os valores de 13C em propano, n- e isobutano sugerem uma correlação geoquímica
com os folhelhos da Formação Ponta Grossa. O enriquecimento em 13C do metano, em
relação ao etano, propano, iso- e n-butano, sugere uma mistura de metano supermaturo
com outros gases contendo metano relativamente depletado em 13C e maiores
porcentagens de compostos C 2+. Esses dados também reforçam a hipótese da influência
térmica das intrusões ígneas sobre os folhelhos geradores da Formação Ponta Grossa.
O uso da geoquímica de gases, integrada às demais informações exploratórias e
outros resultados de geoquímica orgânica, mostrou ser uma ferramenta efetiva para
aprimorar o conhecimento dos processos genéticos e pós-genéticos que controlaram a
composição química e isotópica dos gases do sistema petrolífero Ponta Grossa-Itararé na
Bacia do Paraná.
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“MOBILIDADE DO MERCÚRIO NO MANGUEZAL DE CUBATÃO, SP”
FERRER, L. M.; HYPOLITO, R.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

ABSTRACT
The human occupation in the adjacent areas to the mangrove in the city of Cubatão
and especially the industry promoted significant alterations in the local environment. It is
Holoceno 's lands and the Complexo Costeiro's gnaiss-migmatites to contribut a lot in its
mineralogy assembly.
The mercury was detected, there is about one decade, in levels above allowed it by
the environmental patterns of reference. It is an element of low mobility geochemistry in
elementary state, however, depending on the chemical and physical environmental
characteristics, it can be formed by complexation, or even to become modificated, passing
for the organic state, increasing the potential bioaccumulation through fish and mollusks.
The study contemplates geological characterization of this mangrove area, through
the measurement of physiochemical parameters in sediments and waters, looki ng for
information about the mobility and fixation of this element in the environment.

INTRODUÇÃO
A riqueza de matéria orgânica, associada à presença de altos teores de
argilominerais, assim como condições de alta salinidade, como é o caso dos manguezais,
levam a um comportamento bastante complexo das espécies de mercúrio.
O ambiente de estudo diz respeito a região de mangue com intervenção antrópica
evidente e localizado nas circunvizinhanças do Complexo Industrial de Cubatão. Está
situado em locais onde ocorrem condições que facilitam acúmulo de metais através de
emissões de mercúrio por indústrias junto à foz do Rio Cubatão.
Deve-se levar em conta o risco de potencial contaminação, visto o número
relativamente elevado de famílias que se instalam próximas à esta porção do manguezal,
uma vez que a área encontra-se na região limítrofe entre a cidade de Cubatão e o Pólo
Industrial ali instalado.
Qualquer composto mercurial, seja ele orgânico ou inorgânico, pode ser gerado do
mercúrio elementar. Condições biológicas e físico-químicas encontradas nos sedimentos
podem promover tanto a mineralização e acumulação do Hg quanto sua remobilização,
dispondo-o para reações organificantes (especialmente metilação), contaminando a cadeia
alimentar ( WOOD apud ADRIANO, 1986).
A forma como o mercúrio vai se apresentar ou as transformações que poderá sofrer
na busca da estabilidade, dependerá essencialmente das condições de pH, do potencial de
oxi-redução, concentração de íons, natureza dos sais presentes, solubilidade tipos de
solo/sedimento aos quais acham-se associados e da matéria orgânica disponível para
formar complexos estáveis .
A formação de complexos orgânicos controlam a acumulação do mercúrio nos solos;
portanto a mobilidade do mercúrio requer processos de degradação e dissolução biológica
de componentes organo- mercuriais.
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A fixação no solo é controlada principalmente pelas reações sorção/ dessorção com
matéria orgânica e argilominerais, sendo que em solos com pH entre 5,5-6,0 a presença de
óxidos e argilominerais exerce notado controle sobre a mobilidade do mercúrio.
No solo o mercúrio é notadamente adsorvido por argilominerais e complexado por
substâncias húmicas, podendo ser carreado pelas águas, sendo este um fator determinante
no transporte do mercúrio até as drenagens. Em condições favoráveis, o mercúrio liga-se
fortemente a matéria orgânica e a compostos contendo em sua estrutura enxofre,
aminoácidos e ácidos orgânicos carboxílicos (BLUME & BRUMMER, 1991; MEILI, 1991).
Quando no solo, na forma metálica, ele não é assimilável pelos organismos vivos,
contudo, em ambientes aquáticos e na presença de oxigênio pode ser ionizado,
transformando-se em Hg2+ e, sob esta forma, tornar-se bastante reativo, podendo formar
grande variedade de compostos.
Foram realizadas medições de Hg(t) nas estações de estudos locadas na região da
Baixada Santista verificando-se que, em 1998, 64% das estações do Estuário de Santos os
teores apresentavam valores 8 vezes superiores ao limite recomendado para preservação
da vida aquática (0,10 mg.L-1 ). Os resultados obtidos nas estações de amostragem do Rio
Cubatão apresentaram valores de 0,98 mg.L -1 nos sedimentos de corrente(CETESB, 1998).
Estes dados chamaram a atenção e contribuíram que se estudasse o comportamento do
mercúrio neste ambiente.

RELATO DO TRABALHO
No último século, a Baixada Santista vem sofrendo profundas modificações,
notadamente influenciando aspectos econômicos e sociais, além da alteração da paisagem
e da qualidade ambiental. A intensa urbanização, decorrente da industrialização e do
sistema portuário completam o quadro de ocupação econômica local.
A região de estudo está localizada no município de Cubatão, litoral sudeste do Brasil,
descrito como um ecossistema costeiro incluído na Sub-unidade da Baixada Santista
(CETESB, 1998).
A área é limítrofe ao centro urbano da cidade e ao pólo industrial de Cubatão, possui
cerca de 2 km2, encontra-se degradada e está localizada em uma zona intermediária entre o
continente e as bordas do complexo estuarino, correspondendo a uma das primeiras
porções do manguezal, ou seja, o alto estuário. A Figura 1 ilustra os limites da área.
A degradação da superfície, em virtude dos impactos decorrentes da ocupação
antrópica e da industrialização, vem criando cada vez mais condições de destruição da
paisagem. Na Figura 2, nota-se o grau de antropização da região pela ausência de
vegetação espontânea, além de restos secos de raízes aéreas e da presença da Pteridófita
“Samambaia do Mato”, vegetação típica indicativa de área degradada.
Das três espécies obrigatórias do manguezal, a Laguncularia racemosa é a
encontrada com maior freqüência CETESB (1983). No meio desta vegetação, erguem-se
Avicennia e Rhizophora. A presença de mercúrio neste ambiente é evidenciada por ter sido
encontrado nas três espécies em concentrações semelhantes, sendo que a Avicennia
apresentou valores superiores à das outras espécies (CETESB, 1988).
A qualidade das águas do Rio Cubatão é acompanhada em estações de
amostragens da CETESB desde 1975. As águas que descem pela usina Henry Borden não
comprometem a qualidade das águas do Rio Cubatão, o qual somente torna-se mais
poluído ao atravessar a cidade e receber as águas do Rio Perequê. A contribuição em
volume de água da Usina para o Rio Cubatão, no entanto, pode afetar a concentração de
íons e o avanço das águas mais salinas, principalmente durante a maré cheia.
Os trabalhos foram desenvolvidos em sedimentos e lodos provenientes da região de
transição na qual os terrenos gnáissico-migmatíticos pertencentes ao Complexo Costeiro
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atingem suas mais baixas cotas e finalmente ocorrem as coberturas aluviais do Quaternário
marinho.
Nos sedimentos, ocorrem os minerais quartzo, caulinita, gibbsita, além de illita,
flogopita, montmorillonita e feldspatos em pontos isolados. Minerais pesados como epidoto,
sillimanita, anfibólios e piroxênios ocorrem secundariamente.
A formação da assembléia de minerais presentes no sedimento provavelmente sofre
contribuição dos gnaisses do Complexo Costeiro, muito próximos à área de estudo, que
sofreram erosão e aterramento, também fornecendo sedimentos argilosos.
São terrenos arenosos e areno-siltosos com grande quantidade de matéria orgânica
proveniente do acúmulo e decomposição vegetal das espécies de mangue.
Segundo FÚLFARO & PONÇANO (1976), é onde ocorre o primeiro processo seletivo
da carga sedimentar transportada pelo fluxo fluvial oriundos dos rios que têm suas
nascentes na Serra do Mar. A faixa de mangue detém grande parte da carga transportada
por tração, liberando para os largos e canais do médio estuário, a carga transportada em
suspensão.
No entorno da região de estudo as atividades das empresas do Complexo Industrial
de Cubatão são preponderantes e controladas pelo órgão ambiental no que se refere à
emissão e dispersão de mercúrio e outros elementos no meio ambiente. No Rio Perequê,
por exemplo, são lícitas as aberturas de canais e ampliações do leito para a passagem de
embarcações contendo minérios para servirem à empresas siderúrgicas. No Rio Cubatão
existe saída de efluentes de indústria de cloro-soda, a qual utiliza células à mercúrio no
processo produtivo.
Investigou-se o meio físico através de caracterização geológica no local de coleta de
amostras de sedimento, lodos, águas superficiais e subterrâneas. Foram medidos in situ
parâmetros físico-químicos para águas: pH, Eh, condutividade. Os valores de temperatura
estiveram em 23 e 24 oC. Os sólidos totais dissolvidos são valores calculados teoricamente e
são coerentes com aqueles medidos no campo.(Tabela 1). Os dados de pH e Eh medidos
em campo permitiram a projeção em gráfico (Figura 3), sendo que a base foi construída por
BROOKINS (1988). A área hachurada no diagrama define o Hg 0(aq) como sendo a forma
mais estável do mercúrio encontrada nas águas da região. Nesta forma, isto é, como
partículas isentas de cargas, o mercúrio apresenta elevada mobilidade, ou seja, sua
capacidade de adsorção torna-se restrita ou mesmo impossível de ocorrer. Existe uma
proximidade com as regiões limítrofes de compostos de S e Cl junto ao campo de
estabilidade do Hg (região hachurada). Esta área, na dependência da concentração de Hg 2+,
pode mesmo atingir o campo de estabilidade do HgS (insolúvel em HNO 3), o que é
corroborado com a presença de piritas cúbicas e marcassitas flamboidais detectadas por
microscopia eletrônica de varredura e microanálise (Figura 4).
Foi realizada extração com solução nítrica para extrair os íons ligados à superfície
dos minerais, dos óxidos-hidróxidos e de matéria orgânica (Tabela 1). Para avaliar a
compreensão das correlações entre mercúrio, ferro e alumínio, foram projetados seus teores
em diagrama triangular (Figura 5).
A adsorção química dos íons metálicos depende também do grau de cristalinidade e
da morfologia da superfície do grão. Isto foi confirmado experimentalmente, com a adso rção
de metais em diferentes concentrações, resultando em ligações metal- oxiânions ao invés
de precipitação da fase sólida sobre a superfície do grão (MCBRIDE, 1989).
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CONCLUSÃO
As condições de Eh e pH das águas quando correlacionadas com o sedimento e
lodo, além de indicar um ambiente favorável para a ocorrência de mercúrio na forma aquosa
[Hg0(aq)], também mostram que ele pode se fixar pela reação com sulfeto ou se ionizar,
ligando-se às partículas sólidas.
Verifica-se que no sedimento, com o aumento da quantidade de matéria orgânica, há
um incremento no teor de mercúrio retido e no lodo, o mercúrio varia com pequenas
alterações em função das concentrações de matéria orgânica.
Nos sedimentos a variação de ferro e alumínio não parece afetar o comportamento
do mercúrio, seu baixo teor encontra-se ligado a matéria orgânica de forma enérgica o
suficiente para retê-lo.A influência de eletrólitos tem sentido se levados em consideração
apenas os pontos S1, S6 e S7, onde tem-se periodicamente contato do sedimento com
águas salobras, o que explica a migração do mercúrio.
Nos lodos, materiais coletados nas margens dos Rios Cubatão e Mogi, elimina-se a
influência dos eletrólitos e, neste caso, a concentração de ferro e alumínio tem influência
decisiva em sua fixação, o que pode ser verificado pelo diagrama triangular e mesmo
estimada pela relação aqui determinada em

1  % Hg
. Como a quantidade de mercúrio
2

varia bastante e o teor de matéria orgânica no lodo é praticamente constante, esta parece
ter pouca influência em sua fixação.
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Águas

pH

Eh
(V)

TDS
(mg.L-1)

C.E.X103
(S.cm-1)

Sedimentos

Matéria

e lodos

orgânica

correlatos

(%)

Al3+

Fe(t)

Mn (t)

Hg2+

A1

4,54

+0,13

12,61

17,03

S1

12

301,73

275,40

1,02

0,01

A2

4,97

+0,19

10,45

14,12

L9

8

348,00

347,91

2,12

0,03

A3

4,33

+0,18

9,19

12,41

S2

1

359,98

196,97

nd

0,01

A4

3,30

+0,22

14,31

19,33

S3

3

359,70

248,93

1,00

0,01

A5

5,95

+0,02

69,02

93,18

S4

2

318,00

277,00

2,33

0,01

A6

6,19

+0,04

6,30

8,51

S6

18

503,00

268,93

1,39

0,02

A7

5,84

+0,05

4,02

5,43

S7

21

538,74

384,95

2,36

0,03

A8

6,64

+0,01

2,60

3,51

L10

10

426,80

387,85

8,95

0,02

A9

6,91

+0,02

0,94

1,28

L8

7

279,00

282,97

1,67

0,06

A10

4,98

+0,12

0,45

0,61

L11

8

112,65

101,46

0,62

0,06

L12

9

398,00

384,81

5,56

0,04

S5

9

196,65

216,89

0,75

0,01

0,10

0,30

0,10

0,001

-1

Limites de Detecção (mg.L )

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos medidos em águas (A) e resultados analíticos
para os sedimentos (S) e lodos (L) da região de estudo.

Figura 1: Area de estudo, o manguezal localizado entre os limites dos Rios Cubatão
e Mogi
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Figura 2: Pteridófita “Samambaia do Mato” e
raízes aéreas secas de espécies de mangue.

Figura 3: Diagrama pH f(Eh)
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Figura 4: Marcassita flamboidal

Figura 5: : Diagrama Triangular (Fe-AlHg) para as amostras de sedimentos (S)
e lodos (L) da área de estudo.
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Abstract
Diverse anthropic activities produced meaningful quantities of residues, in which
metallic elements can be found with differential forms of retention and mobility with
differential forms of retention and mobility. Therefore, it is of great importance that their
fixation and mobilization be studied in different environment settings. The study site
comprehends a portion of the Anta Stream northeast of São José do Rio Preto – SP,
witching the Turvo/Grande Watershed. At the study site there occur several recent urban
nuclei, a sanitary landifill (Construfert) and a bone flour and tallow factory (Sebo-Sol). Aim, of
this work was to determine heavy metal concentrations and availability of polluting metal ions
originated from a variety of sources and their dispersion in soils, sediments, and superficial
and groundwater samples of seven selected areas along the Anta´s Stream. In order to
establish co-relationship among the following systems polluted environments, fish and
aquatic plants was carry out chemical analysis and ecotoxicological assessment in fishes.
Introdução
Dados sobre os efeitos ambientais de contaminantes indicam que atividades
antrópicas tem aumentado, de modo preocupante, a dispersão de íons metálicos no
ambiente e consequentemente alterado ciclos geoquímicos globais.
Metais depositados nos solos podem ocorrer em solução na forma de íons trocáveis,
incorporados ou sobre a superfície de constituintes dos solos, sendo lentamente eliminados
por lixiviação, absorção por vegetais etc..
Nos ecossistemas aquáticos a contaminação por metais pode estar relacionada ao
lançamento de contaminantes diretamente nos corpos d’água ou através de processos
erosivos de solos contaminados.
Muitos são os trabalhos relacionados às fontes de emissão e em particular ao
comportamento químico e mecanismos de mobilização de íons metálicos em águas,
materiais biológicos, solos e sedimentos podendo-se citar SOLOMONS et alii, 1995;
KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 1995; MOISENKO et al. 1999; TOLALIOGLU et alii 2000
etc..
O presente trabalho determinou as concentrações dos íons Cu, Pb, Mn e Zn,
associados ao solo/sedimentos, águas superficiais e subterrâneas do Córrego da Anta (São
José do Rio Preto – SP).
O Córrego da Anta, segundo Código de Obras e Edificações de zoneamento do
município, está inserido aproximadamente 3 km dentro da zona urbana (Distrito Industrial II).
O distrito não possui rede de água e esgoto e apresenta, além de vários núcleos urbanos,
um aterro sanitário que recebe lixos urbanos, industriais e hospitalares do município, bem
como uma indústria de subprodutos bovinos, com produção de farinha de osso e sebo
(Figura I).
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Material e Métodos
Como o meio físico reúne os principais agentes responsáveis elos fenômenos que
auxiliam na retenção e/ou mobilização dos elementos metálicos, torna-se imprescindível sua
cuidadosa caracterização física, química e mineralógica.
Para análise do comportamento dos íons metálicos no meio ambiente, portanto, foram
realizados trabalhos de campo para coletas de amostras de solos/sedimentos, águas
superficiais, subterrâneas e efluentes (chorume) gerados no aterro sanitário, com leituras
dos parâmetros químicos e físico-químicos.
Foram escolhidos estrategicamente sete pontos, catalogados de 1 a 7, para coletas de
amostras e leituras de parâmetros in situ.
O ponto 1 refere-se a nascente do Córrego da Anta; 2 local próximo à indústria de
subprodutos bovinos e o aterro sanitário, antigo lixão do município; 4 é o local onde ocorre o
lançamento de chorume; 5 corresponde a um local afastado das indústrias; 6 acha-se
próximo a foz do Córrego da Anta com o Rio Preto e o ponto 7 refere-se a um local no Rio
Preto.
Para coleta de amostras de solos e águas subterrâneas associadas, foram perfurados
poços com trado manual; o número de amostras de solos variou em função de
características como cor, textura etc.
As amostras de sedimentos e águas do Córrego da Anta, foram coletados segundo
metodologia descrita por CARVALHO (1994) e STANDARD METHODS FOR THE
EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER (1995).
Como um dos objetivos do trabalho refere-se ao estudo das causas da ausência de
vida aquática no Córrego, foram introduzidos peixes adquiridos em “pesque-pague” na
região. Eles foram mantidos em viveiros no próprio Córrego por um período de 24 horas, e
em seguida recolhidos, sacrificados e enviados para análises laboratoriais.
Inicialmente as amostras de solos/sedimentos foram secas ao lar livre, quarteadas e
em seguidas separadas frações menores que 2 mm. Todos os materiais foram submetidos a
análises laboratoriais e quimicamente analisados os íons Cu, Pb, Mn e Zn.
As determinações de pH dos solos/sedimentos (H 2O e KCl) foram realizadas através
da metodologia do Instituto Agronômico de Campinas (1986), modificada (HYPOLITO)
comunicação pessoal.
Resultados e Discussões:
As amostras dos pontos PM1 a PM5 e dos sedimentos do Córrego da Anta nos pontos
de 1 a 7, revelam, certa homogeneidade granulométrica com grande predomínio da fração
arenosa, enquadrando-se nas classes areia e areia argilosa.
Os valores de  pH sempre positivos, indicam presença de carga negativa nas
partículas superficiais coloidais, portanto, aptas a adsorverem íons com cargas positivas.
Os resultados das análises químicas de todo o material estudado mostraram
concentrações anômalas nos solos onde havia lixo enterrado já há alguns anos e também
no ponto de lançamento do chorume nas margens do Córrego da Anta.
Os teores dos cátions nas águas subterrâneas são bastante baixos, indicando pouca
mobilidade. Em PM 3, local do antigo depósito de lixo, entretanto, constatou-se
condutividade elétrica elevada e com maiores teores dos íons.
As águas do Córrego também apresentaram teores ionicos baixos, excetuando o
manganês que chegam ser duas vezes maiores que os demais elementos.
Os valores de pH das águas do Córrego mostrou-se, com pequenas variações, ao
redor de um valor médio próximo de sete.
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Conclusão
Na área de estudo a concentração total de metais permite um diagnóstico inicial
podendo-se alertar para risco potencial desses íons, ele depende das condições do meio,
como por exemplo, em épocas de chuva, com variações do pH, podem ser liberados.
Estão também sendo realizados estudos do comportamento iônico através de
extrações seqüenciais e análises dos bioindicadores (peixes), uma vez que o acúmulo de
metais em seus organismos está diretamente relacionado ao seu conteúdo na água e
sedimento.
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Figura 1: Área de Investigação localizada na cidade de São José do Rio Preto – SP
(modificado de www.sjriopreto.org.br.2001.)
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RESUMO
O lixo doméstico resulta de atividades diárias do homem, sendo os principais fatores que
regem sua origem e produção, o aumento populacional, e a intensidade de industrialização.
Este trabalho visa o estudo de contaminação associado à disposição de resíduos sólidos
domésticos no lixão de Ilhabela – SP, bem como seus agentes poluidores, especialmente os
metais pesados no ambiente hidrogeológico causado pelo chorume proveniente da
decomposição do lixo. A área de pesquisa localiza-se a aproximadamente 5 km do centro do
município de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, com acesso pela rodovia SP 131 na
planície do Perequê, onde se encontra o lixão municipal, que é utilizado parta disposição de lixo
doméstico, podas e entulho gerado no município encontram-se nas proximidades pequenos
estabelecimentos comerciais, uma escola de ensino fundamental, pousadas, etc. Apesar da
região ser servida por rede de distribuição de água tratada (SABESP), é possível que os
moradores utilizem água de poços (cacimba) para diversas atividades. Para tanto este estudo
poderá ser utilizado no processo de remediação para o futuro das águas subterrâneas e para
medidas de adequação do depósito à legislação pertinente
ABSTRACT
Domestic solid waste is the result of human daily activities and the quantity generated is directly proportional to the population and industrialization degree. This paper intends to investigate the contamination associated to the domestic solid waste in the Ilhabela (São Paulo - Brazil) landfill as well as its polluting agents, specially the heavy metals in the hydrogeologic environment due to the leachate generated by the decomposition of the waste.
The research area is located about 5 km north from the county center, Ilhabela, in the São Paulo’s north seashore, and can be accessed by SP 131 road, in Pereque plain, where is located
the landfill that receives the domestic and construction solid wastes and tree trimmings generated in the county. Close to the landfill are some commercial activity, several hotels and a firstgrade school. Despite the existence of official water distribution system (SABESP), it is possible
that some people use groundwater for different activities. This study intends to contribute to
eventual remediation works aimed at preserving the groundwater quality and to adequate the
landfill to the environmental regulations.
INTRODUÇÃO
A disposição inadequada de resíduos sólidos pode causar alteração das características
físicas, químicas e biológicas dos solos e das águas subterrâneas e superficiais do entorno da
área impactada.
Um lixão é caracterizado pela simples descarga de resíduos sólidos domésticos sobre o
solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. É c onhecido também
como vazadouro ou área de disposição de resíduos sólidos a céu aberto (IPT & CEMPRE
2000).
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A água ou outro fluido que percola através do resíduo sólido disposto em um lixão ou
aterro, dissolve compostos orgânicos e inorgânicos, dando origem a um líquido contaminado
conhecido como chorume (ROBINSON & MARIS, 1979; BAGHI 1994).
De acordo com ROBINSON & MARIS (1979.) o chorume geralmente contém altas
concentrações de matéria orgânica dissolvida, íons inorgânicos tais como Cl- , SO42- , Na+, K+,
Ca2+, Mg2+,Mn2+ e metais pesados; são observados também altos níveis de DQO, DBO e
nitrogênio amoniacal.
BARCELÓ & POSCHERIEDER (1992), PUNZ & SIEGHADT (1993) e MALAVOLTA (1994)
definem metal pesado como o conjunto heterogêneo de elementos com densidade maior que 5
g.cm-3, ou aqueles que possuem número atômico superior a 20.
Nas águas subterrâneas a contaminação por metais pesados está associada à sua
mobilidade na zona não saturada e constituem-se num dos principais contaminantes
inorgânicos do aqüífero, e suas principais fontes são a disposição incorreta de lixo, o uso
abusivo de adubos orgânicos e corretivos na agricultura, resíduos industriais, etc. (ALLOWAY
1995).
Ilhabela é uma cidade do litoral norte de São Paulo, situada a 220 km da capital; sua
posição geográfica é determinada pelos paralelos 23°42’ e 23°56’S e meridianos 45°41 e
45°28’W. Ela tem como base econômica o turismo e a pesca, sendo conhecida como a “Capital
de Vela”, devido suas ótimas condições para a prática deste tipo de esporte náutico.
Cerca de 83% da área do município é protegida pelo Decreto n°9.14 de 20 de janeiro de
1977 que cria o Parque Estadual de Ilhabela, sua população é de 13.547 (IBGE 1991), sendo
que no verão atrai uma população flutuante de até 150.000 habitantes.
A geomorfologia da região caracteriza-se pelas montanhas que constituem um dos
maiores maciços brasileiros devido às erupções do magma alcalino, provavelmente do
Jurássico, sendo constituídas por uma série de plutonitos. A formação dos morros nos bordos
da ilha, atribui-se a idade arqueana. Constam de granitos e gnaisses que, na ilha, comportamse como rochas encaixantes do “stock” alcalino plutônico das montanhas. Além dessas
formações fundamentais, ocorrem eruptivas básicas (basaltos) e eruptivas ácidas (quartzodioríticas). As planícies são constituídas de depósitos recentes, quaternários, na maior parte
originários das montanhas FREITAS (1947).
O lixão municipal encontra-se na planície do Perequê, possui uma área de
aproximadamente 65.000 m2 e dista cerca de 1000 m do mar, o local vem recebendo
diariamente o lixo doméstico gerado na cidade desde 1987 (FIGURA 1).
MATERIAIS E MÉTODOS
A área de disposição do lixão de Ilhabela é dividida em dois depósitos, um que, recebeu
resíduos domésticos de 1987 até 1998 e o outro vem recebendo desde esta data. O chorume
produzido nestes depósitos é drenado por canaletas a lagoa de infiltração, com espelho d'água
de aproximadamente 300 m2 em épocas de chuvas. Nela é armazenado o chorume que é
infiltrado no solo, que não recebeu preparação para tal atividade.
Nos períodos de estiagem, a lagoa encontra-se praticamente seca, e foi neste período
que foram desenvolvidos os trabalhos de campo.
Com auxílio do trado manual foram perfurados poços com coletas amostras das águas e
de solo da lagoa de infiltração Tratam-se de amostras compostas das zonas não saturada (zns)
e saturada (zs)e do solo próximo à lagoa ( pto 02).
As amostras de solo foram devidamente armazenadas, secas, peneiradas, parâmetros
como temperatura, pH, condutividade elétrica e alcalinidade da amostra de água foram obtidos
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in situ com preservação em meio nítrico (pH < 2) e destinadas às análises granulométricas e
químicas dos metais de interesse.
As amostras de solo, sofreram ataque químico com HNO 3 a quente, e em seguida, as
soluções foram analisadas por espectrofotometria de absorção atômica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados das análises granulométricas e da concentração de metais encontram-se
na Tabela 1.
TABELA 1 – Resultados das análises químicas e
de infiltração
Concentrações (mg.kg-1)
Amostras
Cu
Cr (t)
Mn (t)
Ni
Pb
zns 13.68
7.61 328.13 15.63 41.02
Pto 01
zs
22.44 22.44 246.87 39.27 71.07
Pto 02
17.36 23.14 250.72 34.72 28.93

granulométricas de solo da lagoa

Zn
226.56
119.69
106.08

Granulometria (%)
Argila
Silte
Areia
21.62
26.01
55.56
37.02
45.99
14.75
20.29
18.55
60.15

Os dados das análises químicas da amostra de água bem como os parâmetros químicos
e físico-químicos encontram-se na Tabela 2.
TABELA 2 – Resultados das análises químicas e físico-químicos na amostra de
água da zona saturada
Concentrações (mg.L-1)
Parâmetros químicos e físico-químicos
Amostra Cu Cr (t) Mn (t)
Ni
Pb
Zn
pH
T (°C)
C. E
Alcalinidade
-1
-2
(mgCaCO
(S.cm )
3.L )
AS
0.06 0.03 7.00 0.05 0.06 0.29 6.92
26.2
1479
2.42
A projeção dos dados granulométricos no diagrama de SHEPARD (1954), mostra que os
solos na zonas não saturada e saturada e no ponto 2 são classificados, respectivamente, como:
areia siltítica, areia silte-argilosa e argila silte-arenosa.
Nas amostras da zona saturada e do ponto 02 o Ni apresenta concentração superior aos
valores médios de alerta para solos do Estado de São, proposto por CASSARINI et all (2000).
Estes valores de alerta indicam possível alteração na qualidade natural do solo,
requerendo-se desta forma, identificação das fontes de poluição, controle e constante
monitoramento.
Os comportamentos dos íons Cr, Cu, Ni e Pb são semelhantes, com tendência a
aumentar da zona não saturada para a zona saturada.
O Mn e o Zn se comportam de maneira diferente que os demais metais estudados, pois
suas concentrações diminuem da zona não saturada para a saturada
Estes dois íons apresentam concentrações mais elevadas em relação aos outros metais,
sendo o valor na lagoa de infiltração, duas vezes superior que na água subterrânea coletada a
montante do lixão
Deve-se ressaltar que a concentração de Mn na água é 70 vezes maior que o permitido
pela portaria 1.469 do Ministério da Saúde, para águas de consumo humano.
O Pb está presente na água subterrânea em concentração 6 vezes superior que o máximo
permitido pela mesma portaria para substâncias que apresentam risco à saúde.
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CONCLUSãO
Os metais encontram-se retidos ao solo da lagoa de infiltração, sendo potencialmente
poluidores, pois havendo alguma alteração no meio eles podem ser mobilizados para a água
subterrânea.
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DO MACIÇO SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE: EXEMPLO DA SUÍTE GABROMONZONÍTICA DE CASSERENGUE (LESTE DA PARAÍBA, NE DO BRASIL).
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ABSTRACT
The Casserengue Gabbro-Monzonitic Suite (CGMS) is located on the southern portion of the
São José de Campestre Massif (SJCM). This suite forms a volumetrically expressive elliptical
body in the NE-SW direction, an area of approximately 27 km2. It is classified as gabbronorites
to monzonites, with two pyroxenes, biotite, besides amphibole, sphene, ilmenite, allanite and
zircon. The CGMS represents rocks with SiO 2 between 53.0 and 58.3%, high contents of
Al2O3, MgO and CaO. An interesting characteristic for those rocks is their considerable
amounts of Na2O and K2O, even for the most primitive terms. It show a chemical behavior
transitional between calc-alkaline and alkaline series (shoshonitic). Their REE spectra show
slightly negative europium anomalies. The integration of field data, geochemical composition
and petrogenetic suggest a tardi- to post-collisional context in the Brasiliano orogeny for the
genesis and evolution of the CGMS. The relationships between  Nd (600 Ma) and TDM (Nd)
permit to define the sources of the suite. For the gabbro-monzonitc suite is admitted an origin
with participation of a metasomatised mantle (LREE-, Ba-, Sr-, Zr-enriched), possibly
contaminated with some proportion of crustal derived material.
INTRODUÇÃO. O Maciço São José de Campestre (MSJC - fig. 1) é caracterizado por um
substrato gnáissico-migmatítico de composição tonalítica a granítica, que serve de
embasamento para faixas de micaxistos granadíferos variavelmente migmatizados.
Estruturas relacionadas a um evento dúctil D 2 estão registradas nestas unidades, mas não
ocorrem nos granitóides Brasilianos, os quais são controlados claramente por zonas de
cisalhamento de alta temperatura, neoproterozóicas.
Uma das feições mais marcantes do MSJC é o grande volume e a diversidade do
magmatismo neoproterozóico. Este plutonismo está amplamente distribuído em todo o maciço
(fig. 1), compreendendo litotipos de características petrográficas e geoquímicas distintas
(Nascimento et al. 2000). O mais abundante volumetricamente são os tipo cálcio-alcalinos
potássicos porfiríticos. Este ocorre intimamente associado com rochas da suíte shoshonítica,
com frequentes texturas mingling e mixing atestando a contemporaneidade entre estas duas
suítes. Essa última é caracterizada por rochas básicas a intermediárias que ocorrem
comumente associadas à suíte cálcio-alcalino potássica e, em alguns casos, formando
corpos isolados.
Recentemente, Nascimento (2000) descreveu um desses corpos na porção sul desse
maciço, mas precisamente a oeste de Casserengue (leste da Paraíba). Assim, este trabalho
discute aspectos petrográficos, geoquímicos e isotópicos da Suíte Gabro-Monzonítica de
Casserengue (SGMC), visando investigar a existência de uma fonte mantélica enriquecida na
geração dessas rochas.
ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRÁFICOS. As rochas da SGMC formam um grande
corpo elíptico na porção centro-sul da região estudada, compreendendo cerca de 27 km2 de
área aflorante. Apesar da presença na região de rochas cálcio-alcalina potássica,
representada pelo Plúton Cabeçudo, essas não estão associadas a SGMC (fig. 2).
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Em geral, o corpo básico a intermediário é isotrópico, porém é possível notar na sua
porção central um acamamento magmático, cuja foliação apresenta direção NE-SW e
caimento moderado (45) para NW. O seu caráter intrusivo é comprovado pela presença de
megaxenólitos de micaxistos ou soleiras de gabronoritos nestas rochas supracrustais.
A SGMC compõe-se de variedades faciológicas que incluem termos que vão de
gabronoritos a monzonitos. Entretanto, o predomínio maior são das rochas mais
diferenciadas (Foto 1a). Essas apresentam textura equigranular fina a média, contendo
cristais de K-feldspato dispersos em uma matriz rica em piroxênios (orto e clino), biotita e
raro anfibólio (Fe-edenita). São rochas leucocráticas a mesocráticas, contendo maior
quantidade de K-feldspato e menos biotita do que a fácies menos evoluída. Esta última
representa rochas de textura fanerítica fina (Foto 1b), mesocráticas a melanocráticas,
contendo dois piroxênios (Foto 1c), biotita, plagioclásio e raro K-feldspato. Como acessórios,
citam-se ilmenita, anfibólio, titanita, quartzo, apatita e zircão.
CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA. Foi realizado um estudo litogeoquímico com 9
amostras analisadas para elementos maiores e menores (fluorescência de raios-X) e
elementos traços e terras raras (espectrometria de plasma de fonte gasosa - ICP/MS) no
Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques - CRPG/CNRS (Vandœuvre,
França).
A SGMC apresenta rochas pouco evoluídas, com quantidades de SiO 2 no intervalo de
53,0% a 58,3%. Mostram elevadas concentrações em Al2O3 (15,5-16,7%), MgO (2,0-3,4%) e
CaO (3,5-5,4%), condizentes com sua mineralogia máfica. Uma particularidade destas
rochas são as consideráveis quantidades de Na2O (4,1-4,4%) e K2O (3,0-4,4%), mesmo nos
termos mais primitivos. Em diagramas discriminantes que utilizam elementos maiores, tais
como total de álcalis vs. sílica (TAS, Lameyre 1987), R1-R2 (De La Roche et al. 1980) e
sílica vs. razão K2O/MgO (Roger & Greenberg 1981) (fig. 3), essas rochas mostram um
comportamento químico que não se adequa nem às séries cálcio-alcalinas típicas nem à
alcalina, podendo representar uma série shoshonítica. Algumas características definidas por
Nardi (1997) para rochas da série shoshonítica corroboram com a afinidade química da
SGMC, destacando-se: (i) um trend composicional no diagrama Q-A-P evoluindo desde
gabros/dioritos até quartzo monzonitos e monzogranitos; (ii) valores de (Na 2O - 2) < K2O; (iii)
caráter metaluminoso segundo o índice de Shand; (iv) enriquecimento em Ba e Sr e; (v)
pequena falta na anomalia de Eu, com enriquecimento em TRL.
Espectro de terras raras em 5 amostras da SGMC mostram padrões enriquecidos em
terras raras leves (TRL) com relação ao terras raras pesados (TRP) (fig. 3d), com razão
(La/Yb)N variando entre 4,0 a 4,8 e anomalia negativa de Eu que poderiam ser explicados por
cumulados com proporções variadas de feldspatos e anfibólio.
DISCUSSÕES PETROGENÉTICAS E CONCLUSÕES. As feições petrográficas e texturais
da SGMC indicam uma seqüência de cristalização dada por orto e clinopiroxênio,
plagioclásio, com biotita e anfibólio tardios. Diagramas de Harker mostram decréscimo de
Al2O3, Fe2O3t, MgO, CaO e TiO2 com a diferenciação, sendo coerente com a suposição de
fracionamento dos minerais referidos acima, além de ilmenita e titanita. O reconhecimento de
cristais de plagioclásio e piroxênios com relíquias de zonação, além da variação petrográfica
corroboram a hipótese de cristalização fracionada nesta suíte.
A origem da SGMC aparenta envolver uma fonte de características geoquímicas
particulares. Um dos aspectos que mais ressaltam nessas rochas é o enriquecimento em
elementos incompatíveis, especialmente os álcalis e os TRL. O fracionamento de
plagioclásio, anfibólio e piroxênio não explica adequadamente o forte fracionamento dos ETR.
Por outro lado, ao se considerar os termos menos evoluídos (gabronoritos), cuja origem mais
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provável é o manto superior, a manutenção daquelas feições geoquímicas requer um manto
metassomatisado.
Análises isotópicas em quatro amostras indicam  Nd (600 Ma) negativos, variando de 10,7 a -9,0 e idades modelo TDM entre 1,97 Ga e 1,66 Ga.  Nd (600 Ma) e TDM similares
também são reportados para rochas básicas a intermediárias da região de Japi (Hollanda et
al. 1999) e para o gabronorito Poço Verde (Dantas 1997), situados a N e NE,
respectivamente da área estudada. Embora a presença de xenólitos de metapelitos nessas
rochas deixe em aberto a possibilidade de interação e contaminação com material crustal,
este não deve ter sido o fator principal capaz de provocar um enriquecimento tão homogêneo
por toda suíte. Portanto, a SGMC é interpretada como derivada de um manto litosférico
metassomatisado.
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A MOBILIZAÇÃO GEOQUÍMICA DO FERRO E METAIS PESADOS,
PELO CHORUME, NO LIXÃO DE CANABRAVA, SALVADOR-BA.
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ABSTRACT
"Municipal waste of Canabrava", located 10 Km from the Center of Salvador City,
State of Bahia, positioned on the soils of the Barreira Formation and the crystalline rocks. It
received, almost 30 years, the solid waste of the municipal district, generating landfill
leachate without appropriate treatment.
The use of compacted clay materials, like the base of Sanitary Embankments, is a
very applied technique to drain the leachate and to impede its infiltration to the underground.
However, in "Municipal waste of Canabrava", those materials, rich in iron and clays, were
modified by the leachate, promoting a reduction and dissolution of the iron, besides those
lent materials of the Barreira Formation to the landfill covering, liberating the heavy metals
retained by that element in the solid phase. So, the iron properties, like cement and heavy
metals retainer, are reverted and the associated chemical elements start to enrich, the
leachate progressively.
Keywords: geochemistry, landfill, waste, leachate, iron, heavy metals.
RESUMO
O "Lixão de Canabrava", situado a 10 Km do Centro de Salvador, Estado da Bahia,
posicionado sobre solos da Formação Barreira e do embasamento cristalino, recebeu, a
quase 30 anos, os resíduos sólidos do município, gerando chorume sem tratamento
adequado.
A utilização de materiais argilosos compactados, como fundo de Aterros Sanitários, é
uma técnica muito aplicada para drenar o chorume e impedir sua percolação para o subsolo.
Entretanto, no "Lixão de Canabrava", esses materiais, ricos em ferro e argilas, foram
modificados pelo chorume, promovendo uma redução e solubilização do ferro, inclusive
naqueles materiais emprestados da Formação Barreira para a cobertura do lixo, liberando
os metais pesados retidos por esse elemento na fase sólida. Assim, as propriedades do
ferro, como ligante e como retentor de metais pesados, são revertidas e os elementos
químicos associados passam a enriquecer, progressivamente, o chorume.
Palavras-chave: geoquímica, lixo, resíduos, chorume, ferro, metais pesados.
INTRODUÇÃO
No depósito de resíduos urbanos (DRU), as reações químicas acontecem entre os
diferentes componentes, promovendo uma transformação do material, formando gás e uma
mudança, pela água, dos composto, dando origem ao chorume (Barbosa, 1999).
A composição do chorume depende da natureza dos resíduos armazenados, da
idade do DRU, do estádio de evolução, do tipo de técnica de armazenamento, e da
administração do local (Barbosa & Otero, 1999). A composição global é mais
freqüentemente determinada graças às análises físico-químicas das substâncias derivadas
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do tratamento das águas. Mesmo assim, é muito difícil estabelecer uma composição média
para o chorume
O estádio de amadurecimento do chorume ainda é mal definido sob ponto de vista
dos compostos orgânicos. Calace et Petrônio (1996), constataram que a concentração em
ácidos fúlvicos diminui com a idade do chorume e que a concentração em ácidos húmicos
aumenta. De fato, os compostos húmicos são originados da condensação de substâncias
como as proteínas, lipídios, glucídios e de compostos de azotos (Oman et Hynning, 1993).
No chorume mais velho, a humificação pode, ao mesmo tempo, produzir-se nos resíduos e
na fase líquida, implicando na formação de produtos intermediários, originados da
fermentação que se desenvolve no meio da descarga.
Os chorumes das descargas contêm, normalmente, quantidades elevadas de ferro,
com teores de aproximadamente100 mg/L (Nicholson et al., 1983), observando-se as
concentrações mais elevadas durante a fase ácida. Entretanto, a especiação do ferro é
raramente determinada na literatura que trata dos chorumes.
Os metais, ambientalmente importantes, que estão freqüentemente presentes no
chorume, incluem o Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, e Hg (Schroth et Sposito, 1998). Estes poluentes
podem ser mobilizados pela infiltração das águas das chuvas, reagindo com as descargas
dos DRU ou parte delas, podendo vir a contribuir significativamente na composição do
chorume (Barbosa et al., 1999).
Os resultados obtidos no DRU de Canabrava mostram que o material de empréstimo
utilizado no embasamento, revolvimento e recobrimento, vem contribuindo para o aumento
dos teores em elementos químicos na composição do chorume.
METODOLOGIA
Inicialmente foi feita uma avaliação do depósito e de seu entorno, visando o
reconhecimento do mesmo e identificação dos pontos mais favoráveis para uma análise
mais aprofundada, considerando-se os resultados analíticos já obtidos e as dificuldades que
poderiam surgir no seu tratamento. Os dados obtidos nos relatórios e trabalhos realizados
na área, desde 1992, foram agrupados para tratamentos estatísticos, permitindo a
observação do conjunto e o desmembramento das diferentes fontes e meios envolvidos.
Na amostragem para líquidos foram utilizados 15 pontos de investigação de chorume
4 poços de monitoramento e 8 pontos de coleta de água, analisando-se o chorume e águas
de rios e poços, contaminados ou sem influência do chorume. Entretanto, devido às
diferenças de idades dos resíduos depositados em cada bacia (Planta A e Planta B) e a
desativação de alguns poços, não foi possível a aplicação de uma amostragem sistemática
regular, como também um planejamento analítico padrão. Mas, durante a coleta, foram
analisados "in situ" os parâmetros não conservativos como temperatura, pH e condutividade
elétrica, encaminhando-se o material coletado para análises laboratoriais, analisando-se os
materiais orgânicos, macrocomponentes inorgânicos, metais pesados e, algumas vezes,
bactérias. Os materiais sólidos foram amostrados em diferentes níveis de trincheiras, valas e
sedimentos ativos de corrente.
As análises químicas estão dentro do padrões clássicos analíticos, utilizando-se os
métodos mais tradicionalmente recomendados para os materiais analisados (Tab. 01).
RESULTADOS
A composição do chorume depende da natureza dos resíduos armazenados, da
idade do DLU, do estádio de evolução, do tipo de técnica de armazenamento, e da
administração do local. A composição global é mais freqüentemente determinada graças às
análises físico-químicas das substâncias derivadas do tratamento das águas. Mesmo assim,
é muito difícil estabelecer uma composição média para o chorume. Os resultados por
Christensen et al. (1994) foram comparados com a composição do chorume de Canabrava,
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embora as características deste depósito, principalmente as climáticas, não sejam, em
princípio, adequadamente favoráveis à geração de percolados semelhantes (Tab. 02).
Entretanto, pode-se observar que os resultados em Canabrava mostram uma tendência
para valores médios mais elevados em DQO e DBO, devido possivelmente a uma maior
concentração de matéria orgânica nos resíduos depositados, descontando-se, nessa
interpretação, que os valores mais baixos foram encontrados nos locais onde os resíduos
são mais antigos, estando de acordo com as observações de Baig (1997), para a evoluç ão
temporal do chorume.
Em 1993, na célula C1 da Fase A em Canabrava, foram utilizados reatores anóxicos
biológicos e físico-químicos para preparar os inóculos (enzimas e células vivas) nos
processos de lixiviação bacteriana, responsáveis pela remoção da carga orgânica presente
nos resíduos. Para isso, utilizou-se um processo de bio-remediação com objetivo de
acelerar das fases tidas como críticas, acetogênica e metanogênica, que nos processos
naturais podem durar até mais de 10 anos. Esse processo modificou as fases de redox,
acidificando o meio, permitindo um aumento da concentração de metais no meio, em função
da lixiviação microbiana e do meio ácido, bem como o decaimento do pH. Assim, em função
da aceleração dos processos, ocorreu uma regressão no processo de mineralização, devido
à introdução das bactérias acetogênicas nessa célula.
O processo supracitado fez com que ocorresse uma catálise, acelerando a
transformação de muitos elementos que se encontravam em forma de bases em sais,
seguindo-se essa influência até a atualidade. Por outro lado, a presença e a mobilização dos
elementos na Célula C1 mostram um estado de estabilização menos evoluído, fato que
pode estar associado ao processo de bio-remediação introduzido, considerando-se ainda a
possibilidade do alumínio e do ferro, sob a forma de sais, estarem em solução ou ainda na
forma de hidróxidos junto ao material em suspensão.
Os teores dos elementos químicos no chorume do DRU de Canabrava, com o passar
do tempo, mostram uma tendência de crescimento (Figs. 1 e 2). Esse comportamento é
inverso àqueles observados em outros depósitos por Christensen et al. (1994) e Kjeldsen et
al. (1998). O fato mostra que a provável fonte para o aumento desses elementos químicos
deve estar associada ao material de empréstimo utilizado para cobertura e fechamento das
células. Os DRX obtidos para o material de empréstimo, sob diferentes influências do
chorume (Fig. 3), mostram uma gradativa diminuição da cristalinidade do seu conteúdo,
quanto maior for o tempo de contato com o chorume. Desta forma, o ferro e o alumínio
contidos no material de empréstimo, associado a óxidos e principalmente ao material
argiloso, são progressivamente transformados e solubilizados, contribuindo diretamente
para a composição do chorume e indiretamente pela liberação dos elementos associados no
material original. Essa contribuição pode ter sido parcialmente interrompida durante o ano
de 1995, quando aconteceu um deslizamento dos resíduos na Planta A, promovendo uma
mudança transitória no meio, com possíveis oxidações nas partes, por exposições de zonas
anaeróbicas, atenuando ou colocando em evidência os elementos, ou ainda precipitando e
solubilizando partes já estabilizadas. O ocorrido também dificultou a amostragem prevista
para a área, limitando-se essa a partes não atingidas.
CONCLUSÃO
Os materiais de empréstimo mudam suas características físico-químicas na medida
em que ocorrem interações com o chorume, provocando a mobilização e solubilização,
progressiva, de elementos químicos, dentre eles o ferro. Este, devido a sua redução e
solubilização, permite que aqueles minerais pesados, anteriormente retidos em seus sólidos,
sejam liberados e passem a enriquecer o chorume.

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

022

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

BIBLIOGRAFIA
BAIG, T. Les lixiviats de décharge de C.E.T. de classe II: relation entre leur composition et
le stade d’évolution du déchet. Rapport de stage Degrémont, France, 132p.; 1997.
BARBOSA, R. M. Caracterização dos Depósitos de Lixos Urbanos e seus Impactos
Ambientais. Relatório de Pós-Doutorado, Univ. Aix-Marseille III (France), Processo n°
BEX 1760/97-1 (CAPES), Brasília-DF, 101p., 1999a.
BARBOSA, R. M. & OTERO, O. M. F. Caracterização da Pluma de poluição originada pelo
depósito de Lixo Urbano. Geochimica Brasiliensis , nº 13 (1): p. 51-65; 1999b.
BARBOSA, R. M.; OTERO, O. M. F.; ARGÔLO, J. L.; QUEIROZ, A. F. S.; SANTOS, V. C. S.
& OLIVEIRA, O. M. C. O Chorume dos Depósitos de Lixo: Composição, Evolução,
Diluição, Extensão, Processos, Poluição e Atenuação. TECBAHIA, 14, N. 1,
Salvador/BA: p.212-224; 1999.
CALACE, N. & PETRONIO, B. M. Characterization of high molecular weight organic
compounds in landfill leachate: humics substances. Environmental Technology, 1996.
CHRISTENSEN, T. H.; KJELDSEN, P.; ALBRECHTSEN, H. J.; HERON, G.; NIELSEN, P.
H.; BJERG, P. L. & HOLM, P. E. Attenuation of landfill leachate polluants in aquifers.
Critical Reviews in Environmental Science & Technology, n° 24, p. 119-202, 1994.
HERON, G.; BJERG, P. L.; GRAVESEN, P.; LUDVIGSEN, L. & CHRISTENSEN, T. H.
Geology and sediment geochemistry of a landfill leachate contaminated contaminated
aquifer (Grindsted, Denmark). Journal of Contaminant Hydrology, n° 32, p. 71-99,
1997.
KJELDSEN, P.; ANDERSEN, I. S.; GRUNDIVIG, A. & WINTHER, P. Characterization of an
old municipal landfill (Grinsted, Denmark) as a groundwater pollution source: landfill
history and leachate composition. Waste Management & Research, n° 16, p. 3-13,
1998.
NICHOLSON, R. V.; CHERRY, J. A. & REARDON, E. J. Migration of contaminants in
groundwater at a landfill: a case study. Journal of Hydrology, n° 63, p. 131-176, 1983.
OMAN, C. & HYNNING, P. Identification of organic compounds in municipal landifill
leachates. Environmental Pollution, n° 80, p. 265-271, 1993.
SCHROTH, B. K. & SPOSITO, G. Effect of landfill leachate organic acids on trace metal
adsorption by kaolinite. Environmental Science & Technology, v. 32, n° 10, p. 14041408, 1998.
Tabela 01. Técnicas analíticas aplicadas em Canabrava.
PARÂMETRO

MÉTODO

MATERIAL

Sólidos Voláteis, Umidade e Matéria
Orgânica

Análise Gravimétrica

Sólidos (resíduos)

Físico- Químicas

Análise Gravimétrica e
Volumétrica

Líquido Percolado e Águas

Metais

Espectrometria de Absorção e
Emissão Atômica

Sólidos (resíduos), Líquido
Percolado e Águas

Solubilização e Lixiviação
Gases (NH3)
Gases (H2S)
Gases ( CH4, O2, CO2, CO, N2)

Espectrometria de Absorção e
Emissão Atômica
Análise Volumétrica
Análise Volumétrica
Cromatografia gasosa acoplada a
Espectrometria de Massas

Sólidos (resíduos)
Solução Absorvedora
Solução Absorvedora
Gás
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Tabela 02. Comparativo de alguns elementos de chorume de literatura com o de Canabrava,
Salvador - BA. na = não analisados.
VARIAÇÃO
(Christensen et
PARÂMETRO
CANABRAVA CANABRAVA, Planta A (1999)
al., 1994)
(Geral)
C1
C2
C3
pH
4,5 – 9,0
5,4 – 8,6
7,75
8,14
7,98
DQO (mg/L)
140 – 90.000
1.300 – 43.900
6.100
5.600
3.600
DBO
0,02 – 57.000
500 – 1000
1.000
517
700
DBO/DQO
0,02 – 0,8
0,09 – 0,2
0,16
0,09
0,19
Ferro (mg/L)
3,0 – 5.500
1,0 – 45
7,99
9,87
5,87
Cádmio
0,0001 – 0,4
0,001 – 0,36
< 0,02
< 0,02
< 0,02
Chumbo
0,001 – 5,0
0,01 – 0,33
< 0,02
< 0,02
< 0,02
Cobre
0,005 – 10,0
0,1 – 0,3
< 0,02
< 0,02
< 0,02
Cromo
0,02 – 1,5
< 0,02 – 0,3
< 0,02
< 0,02
< 0,02
Manganês (mg/L)
0,03 – 1.400
< 0,2 – 0,3
< 0,02
0,27
0,30
Mercúrio (mg/L)
0,00005 – 0,16
0,0002 – 1,0
na
na
na
Níquel (mg/L)
0,015 – 13
0,01 – 0,43
0,25
0,31
0,29
Arsênio (mg/L)
0,01 – 1,0
0,005 – 0,022
na
na
na
Zinco
0,03 – 1000
0,01 – 1,8
1,0
1,27
1,02

Fig. 1

Fig. 2

Figuras 1 e 2: Evolução química temporal do chorume de Canabrava.
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A PRECIPITAÇÃO DO FERRO E METAIS PESADOS,
NAS DRENAGENS DO LIXÃO DE CANABRAVA, SALVADOR-BA.
BARBOSA, R. M.1; BACAICOA, L. C.1; OTERO, O. M. F.2;
ALMEIDA NETO, T. C.3 ; SANTOS, C. C.3 & CRUZ, C. S.4
1
Pós-Graduação em Geoquímica e Meio Ambiente da UFBa, (ronaldo@ufba.br); 2 Pós-Graduação em Geologia
da UFBa,; 3 Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBa, PIBIC e 4 Curso de Geologia da UFBa, PIBIC.

ABSTRACT
"Municipal waste of Canabrava", located 10 Km from the Center of Salvador City,
State of Bahia, positioned on the Mocambo and Coroado River's sources, beside small
lagoons. It received, almost 30 years, the solid residues of the municipal district, generating
landfill leachate and placed in the drainages.
When the leachate is ejected to the river, all of its components are subject to a
dilution in the mixture with water, promoting an attenuation of the concentrations in
pollutants. Several factors can interfere in the dilution process, like the volume of water, the
gradient of the river, the physical, chemical and biological barriers. In Canabrava, besides
those dilution processes and attenuation, an iron precipitation can be observed and
associated in the drainages, mainly promoted by its oxidation, resultant of the increase of
dissolved oxygen (OD) in the environment, modifying the physical-chemical conditions of the
transported material.
Keywords: geochemistry, landfill, waste, leachate, iron, heavy metals.
RESUMO
O "Lixão de Canabrava", situado a 10 Km do Centro de Salvador, Estado da Bahia,
posicionado sobre as nascentes dos Rios Mocambo e Coroado, ao lado de lagoas, recebeu,
a quase 30 anos, os resíduos sólidos do município, gerando chorume e colocado-o nas
drenagens.
Quando o chorume é lançado em um rio, todos os seus componentes estão sujeitos
a uma diluição na mistura com a água, promovendo uma atenuação das concentrações em
contaminantes. Diversos fatores podem interferir no processo de diluição, como o volume
d'água, o gradiente do rio, as barreiras físicas, químicas e biológicas. Em Canabrava, além
desses processos de diluição e atenuação, pode-se observar uma precipitação do ferro e
associados, nas drenagens, promovida, principalmente, por sua oxidação, resultante do
aumento de oxigênio dissolvido (OD) no meio, modificando as condições físico-químicas do
material transportado.
Palavras-chave: geoquímica, lixo, resíduos, chorume, ferro, metais pesados.
INTRODUÇÃO
No passado os resíduos (lixo) eram constituídos exclusivamente de matéria orgânica.
As concentrações humanas eram pequenas, em conseqüência, o destino dos resíduos
produzidos pelo homem era de fácil solução, sendo comum serem enterrados, prática esta
que resolvia dois aspectos: controle de vetores e fertilização do solo (Barbosa & Otero,
2000). Mas, o crescimento populacional e o avanço do processo de industrialização, visando
suprir esta demanda, fizeram com que houvesse uma maior produção de lixo e mudança na
sua composição, aumentando, significativamente, a quantidade de embalagens, e,
consequentemente, de papel, papelão e plásticos, dentre outros, nas últimas décadas,
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representando um verdadeiro desafio para o seu equacionamento, principalmente, nos
grandes centros urbanos.
A degradação aeróbica do lixo tem início, muitas vezes, nos recipientes de
acomodação (lixeiras) das casas e dos prédios. Ela tem continuidade no DRU, gerando uma
quantidade significativa de chorume, proporcionada pela decomposição dos resíduos. Este
chorume é o resultado da percolação da água contida ou aportada das precipitações pelos
resíduos, reagindo com eles através de complexos mecanismos biológicos e físico-químicos
(Barbosa,1999). Nos resíduos as atividades bacterianas e de outros microorganismos,
aliadas às mudanças nas condições do meio, como pH, temperatura, redox, condutividade e
outros, envolvendo mecanismos físico-químicos de solubilizações e/ou precipitações, cria
novos compostos orgânicos e/ou minerais (Barbosa & Otero, 1999), conduzindo a formação
e liberação de gás carbônico, vapor d’água e elevação da temperatura.
Após o recobrimento e a compactação dos resíduos, as reações aeróbicas cessam,
dando lugar aos processos anaeróbicos. Neles, destacam-se a hidrólise da matéria
orgânica, a acidogênese, a acetogênese, e a metanogênese (Millot,1986).
Com o passar do tempo, ocorre a maturação do chorume. Neste período, a produção
de biogás decresce e aumenta o potencial de oxirredução e o pH. A matéria orgânica,
fracamente biodegradável, passa por uma lenta metabolização conduzindo à formação de
moléculas complexas do tipo ácidos húmicos e/ou fúlvicos (Barbosa et al.,1999).
Os chorumes das descargas contêm, normalmente, quantidades elevadas de ferro,
com teores de aproximadamente100 mg/L (Nicholson et al., 1983), observando-se as
concentrações mais elevadas durante a acetogênica. Assim, o ferro, dentre os elementos
pesquisado em Canabrava, merece um destaque especial devido a sua constante presença
nos solos formados no Brasil, como mineral, como ligante de partículas, participando das
estruturas de outros minerais e como retentor de cátions metálicos.
Alguns autores mostram que, em condições aeróbias, a complexação
organometálica do ferro (Fe 2+) retarda sua oxidação e sua precipitação, facilitando sua
migração. Assim, a grande capacidade de complexação pode permitir a supersaturação sem
que qualquer precipitação ocorra, principalmente na presença de sílica dissolvida (Mayer &
Jarrell, 1996). Entretanto, em Canabrava, onde o chorume atinge facilmente a drenagem,
observa-se, a uma distância de aproximadamente de 400 m do lixão, uma mudança tanto
na cor dos líquidos dos córregos quanto nas dos sedimentos subjacentes. Os líquidos ficam
mais claros e os sedimentos mais avermelhados, mostrando uma nítida precipitação do ferro
e possivelmente (co)precipitações de metais pesados, despertando o interesse para a
pesquisa geoquímica nesses locais.
METODOLOGIA
Inicialmente foi feita uma avaliação do depósito e de seu entorno, visando o
reconhecimento do mesmo e identificação dos pontos mais favoráveis para uma análise
mais aprofundada, considerando-se os resultados analíticos já obtidos e as dificuldades que
poderiam surgir no seu tratamento. Os dados obtidos nos relatórios e trabalhos realizados
na área, desde 1992, foram agrupados para tratamentos estatísticos, permiti ndo a
observação do conjunto e o desmembramento das diferentes fontes e meios envolvidos.
Na amostragem para líquidos foram utilizados 15 pontos de investigação de chorume
4 poços de monitoramento e 8 pontos de coleta de água, analisando-se o chorume e águas
de rios e poços, contaminados ou sem influência do chorume. Entretanto, devido às
diferenças de idades dos resíduos depositados em cada bacia (Planta A e Planta B) e a
desativação de alguns poços, não foi possível a aplicação de uma amostragem sistemática
regular, como também um planejamento analítico padrão. Mas, durante a coleta, foram
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analisados "in situ" os parâmetros não conservativos como temperatura, pH e condutividade
elétrica, encaminhando-se o material coletado para análises laboratoriais, analisando-se os
materiais orgânicos, macrocomponentes inorgânicos, metais pesados e, algumas vezes,
bactérias. Os materiais sólidos foram amostrados em diferentes níveis de trincheiras, valas e
sedimentos ativos de corrente.
As análises químicas estão dentro do padrões clássicos analíticos, utilizando-se os
métodos mais tradicionalmente recomendados para os materiais analisados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A matéria orgânica é o principal composto do chorume. Os compostos orgânicos
presentes são muito variados, sendo muito difícil de se conhecer precisamente a natureza
de cada um ou de todo componente. Os métodos de classificação, geralmente utilizados,
fundamentam-se, freqüentemente, sobre a diferença de massas molares dos compostos..
Assim, Christensen et al. (1998) isolaram e purificaram três frações de matéria orgânica
dissolvidas, provenientes de um aqüífero poluído, mostrando que elas representam 82% do
carbono orgânico dissolvido. Estas frações são: húmicas (10%), fúlvicas (60%) e hidrófilas
(30%). Seus pesos moleculares médios são, respectivamente, 1800 D, 2100 D e 2600 D. Os
ácidos húmicos têm aqui um peso molecular aparente fraco, permitindo, aos mesmos, uma
forte mobilidade. Essas três frações contêm uma quantidade considerável dos grupos
carboxílicos e de carbohidratos. Entretanto, os grupos carboxilicos são mais numerosos nos
ácidos fúlvicos e na fração hidrófila. Por outro lado, apresenta um comportamento inverso
em relação aos carboidratos. Quando o aromático da fração hidrófila é fraco, sua afinida de
frente aos poluentes orgânicos será reduzida. Desta forma, os ácidos húmicos, fúlvicos e a
fração hidrófila, possuem o mesmo poder de complexação e a mesma capacidade de
transporte frente aos metais. Porém, eles diferem na sua forma de transportar e de
complexar os compostos hidrófilos e os contaminantes orgânicos.
No meio natural, a evolução da matéria orgânica é determinada pelas análises de
cloretos. Em Canabrava o cloreto apresenta uma boa correlação com a Demanda Química
de oxigênio (DQO), comprovando o supracitado (Fig. 1). Sua concentração permite saber a
taxa de diluição. A relação cloreto/matéria orgânica é constante em um dado período,
mostrando que o processo de sorção não é significativo.
O ferro, no chorume, é submetido, normalmente, às reações de redox. As
concentrações de diferentes espécies de ferro são determinadas por diferentes processos,
envolvendo a taxa de diluição, a dissolução por componentes abióticos dos minerais
presentes dentro do sedimento, a troca de íon, a precipitação e a complexação pela matéria
orgânica (Barbosa & Otero, 1999).
Na zona aeróbia, o ferro está presente nas argilas e sob a forma de óxidos e
hidróxidos nos sedimentos. As espécies dissolvidas, nesse meio, são observadas em
concentrações muito baixas. Entretanto, o chorume contem, normalmente, quantidades
elevadas de ferro dissolvido (100 mg/l, em média). As concentrações mais elevadas foram
observadas durante a fase acetogênica por Barker et al. (1986).
Os processos de redox e a dissolução dos óxidos pelos componentes abióticos,
como o acetato, o oxalato, e os aromáticos, promovem um aumento na concentração de
ferro e manganês. Esta dissolução acontece principalmente debaixo da descarga e próxima
a seu ambiente, na presença de bactérias redutoras. A importância da redução dos óxidos e
hidróxidos varia de acordo com a natureza dos minerais (Nicholson et al., 1983 e Lyngkilde
et Christensen, 1992).
A precipitação de ferro, dentro da pluma de poluição, é muito difícil de ser observada
(Barbosa & Otero, 1999). Cálculos de saturação mostram que a precipitação seria muito
localizada. Assim, em zona reduzida e em presença de sulfetos, uma supersaturação de
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FeS foi posta em evidência por Nicholson et al.(1983). A precipitação de FeS seria um
mecanismo de atenuação dominante, para descargas que rejeitam o ferro.
Uma supersaturação nas zonas ferro-redutoras, provocando a precipitação de
siderita (FeCO3) dentro de uma pluma foi demonstrada por Barker et al. (1986) e por
Nicholson et al. (1983). Mas, se o ferro dissolvido migrar na direção de zonas oxidadas, a
precipitação de ferrihidrita pode acontecer. Estas reações de precipitação de ferro (III)
mostram que ela pode acontecer do próprio ferro (III) que atravessa a zona ferro-redutora.
O comportamento do ferro (II) frente às reações de troca de íon, seria semelhante ao
do cálcio (valências idênticas e raios iônicos comparáveis). A maioria dos trabalhos
consultados mostraram que, para água doce, os sedimentos de fundo possuíam, nos sítios
de trocas de íons, adaptação para a passagem do ferro. Então, supõe-se que uma parte não
negligenciável do ferro é mantido nos sítios de trocas de íons, dentro das partes anaeróbias
da pluma de poluição. Na literatura consultada, as observações estão mais restritas a
síntese de laboratórios, a exemplo do trabalho de Sogaard et al. (2001), utilizando a bactéria
Galionella Ferrginea para precipitar o ferro, inclusive da ferridrita, mas carecem de
observações de campo para provar esta hipótese.
Alguns autores mostram que, em condições aeróbias, a complexação
organometálica do ferro (Fe 2+) retarda sua oxidação e sua precipitação, facilitando sua
migração. Assim, a grande capacidade de complexação pode permitir a supersaturação sem
que qualquer precipitação ocorra, principalmente na presença de sílica dissolvida (Mayer &
Jarrell, 1996).
A descarga do chorume nas águas eleva a DQO e provoca a diminuição de oxigênio
dissolvido (OD). Quando o OD desaparece ou é reduzido a níveis muito baixos, os
organismos aeróbios são quase que totalmente exterminados, cedendo lugar aos
anaeróbios, responsáveis pelo desprendimento de gases.
Os níveis de OD analisados em Canabrava, em amostras de água de superfície,
apresentaram valores de OD igual a 0 para os pontos que recebem grande contribuição do
chorume do depósito. Os pontos com valores de OD acima de 1, são aqueles amostrados
mais afastados do depósito, tendo o ponto onde ocorre a precipitação do ferro, no curso do
rio Mocambo, onde o fluxo d'água é mais rápido, registrado o valor mais alto para OD,
mostrando uma melhor oxigenação do meio. Outrossim, os DRX dos sedimentos coletados
nesse local mostram a presença de caolinita, quartzo, goethita e ferridrita (Fig. 2). Esta,
registrada pela primeira vez, segundo literatura consultada, em córregos sob influênc ia de
chorume de DRU.
Os metais, ambientalmente importantes, que estão, freqüentemente, presentes no
chorume, incluem o Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, e Hg (Schroth et Sposito, 1998). Estes poluentes
podem ser mobilizados pela infiltração das águas das chuvas, reagindo com os resíduos dos
DRU ou parte deles, podendo vir a contaminar as águas. Quando as águas subterrâneas
são expostas a zonas mais oxidadas a dissolução de Pb, Cu, Zn e Cd aumentam até atingir
o máximo, decrescendo posteriormente, devido a suas coprecipitações com os óxidos de Fe
e Mn e/ou por adsorção pela matéria orgânica, quando presentes ( Hesterberg et al., 1997).
Para estes autores, a razão da dissolução decrescem na ordem Pb > Cu > Zn > Cd. Um
comportamento semelhante pode acontecer também quando o chorume é exposto ou entra
em contato com zonas oxidadas.
A literatura tem mostrado que tanto o Pb quanto o Zn, geralmente, são as frações
metálicas mais lixiviadas, enquanto o cromo, o cobre, o arsênico e o níquel são extraídos
com dificuldades dos resíduos (por ordem decrescente de dificuldade). Estas diferenças
podem ser explicadas pela solubilidade de sulfetos, hidróxidos e outros (co)precipitados,
associadas a composição mineralógica do meio e as diferentes formas de complexação
(Assmuth, 1992). Assim, pode-se dizer que a complexação das espécies metálicas são
desenvolvidas durante a acidogênese e a precipitação, possivelmente, durante a
metanogênese (Barbosa & Otero, 1999c).
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A especiação, ou seja, a identificação da forma associativa e a quantificação, dos
metais pesados, tem sido um constante desafio para os pesquisadores. A escolha entre as
técnicas de especiação destrutiva, também conhecida como extração química seqüencial, e
a não destrutiva, as vezes não se complementam (Barbosa & Otero, 1999c). As técnicas
não destrutivas, como a fluorescência de Raios-X e a microssonda eletrônica (no sistema
EDS), são altamente sensíveis para determinar traços dos elementos pesados no complexo
da matriz. Mas, essas técnicas não caracterizam a estrutura cristaloquímica desses
elementos, necessitando, portanto, de uma identificação direcionada da espécie química.
Por outro lado, as técnicas destrutivas prevêem as formas dos metais, mas não especificam
quimicamente.
CONCLUSÃO
A precipitação do ferro proveniente do chorume e associados, nas drenagens, em
Canabrava, destacando-se a presença da ferridrita, é promovida, principalmente, por sua
oxidação, resultante do aumento de oxigênio dissolvido (OD) no meio, modificando,
consequentemente, as condições físico-químicas do material transportado. Esse processo,
além da diluição dos contaminantes, promove uma significativa atenuação desses
elementos no meio estudado.
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ABSTRACT
In the axial zone of the Salvador-Curaçá Mobile Belt there is a group of pos-tectonic granitic
massifs showing a Rb-Sr age to whole rock varying of 1.8 to 1.9 Ga. Among these massifs to
be detached of the Pé de Serra-Camará, that is conditioned by great regional structural lines
and their internally structures are essentially controlled by magmatic flow textures. The
pluton is composed dominantly of porphyritic monzonites and granites with subordinate
monzodiorites, gabbros and syenites. These rocks have shoshonitic affinities (high Al2O3, Ba,
Sr, REE and low Ti and Nb). The Geochemical data of the Pé de Serra-Camará massif
suggest that these shoshonitic magmas result from mixing between a mafic-alkaline and a
crustal magma.
RESUMO
Na zona axial do Cinturão Móvel Salvador-Curaçá existe um conjunto de maciços graníticos
pós-tectônicos, que exibem idades Rb-Sr, em rocha total, variando entre 1,8 e 1,9 Ga.
Dentre estes maciços destaca-se o de Pé de Serra-Camará, que está condicionado a
grandes lineamentos regionais e suas estruturas internas são controladas essencialmente
por fluxo magmático. Monzonitos e granitos porfiríticos são as rochas mais abundantes
neste maciço, embora também ocorram termos monzodioríticos, gabróicos e sieníticos.
Estas rochas mostram afinidade com as suítes shoshoníticas (altos Al2O3, Ba, Sr, ETR e
baixos Ti e Nb). Os dados geoquímicos do Maciço de Pé de Serra-Camará indicam as
rochas deste maciço têm afinidade com as suítes shoshoníticas e que esta assinatura
resulta da mistura entre um magma máfico alcalino e um magma crustal.
INTRODUÇÃO
Os maciços pós-tectônicos do Cinturão Móvel Salvador-Curaçá (CMSC) exibem formas
irregulares (Fig. 1) e estão condicionados aos grandes lineamentos estruturais,
provavelmente ocupando os espaços gerados no período final da estabilização deste
cinturão (Conceição & Otero, 1996). Os contatos destes corpos com as rochas encaixantes
são abruptos, sendo ocasionalmente marcados pela presença de numerosos diques
proveniente destes corpos e que adentram no embasamento. Internamente nestes maciços,
as estruturas primárias mostram-se controladas essencialmente pela dinâmica magmática e
são materializadas por estruturas de fluxo (p. ex. acamamentos, orientações de pórfiros,
autólitos máficos). Ocasionalmente observam-se figuras de cisalhamentos tardios correlacionadas a fraturas de alívio – resultantes, provavelmente, aos ajustes de volume
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provocados pelo resfriamento destas rochas. Os principais maciços são, de norte para sul:
Pedra Solta, Gavião, Morro do Juá e Pé de Serra-Camará (Fig. 1). Os dados isotópicos
disponíveis sobre eles, indicam que estes magmas são relacionados ao Paleoproterozóico,
e as razões isotópicas iniciais de Sr sugerem que tenha havido importante participação da
crosta continental antiga em sua geração.
GEOLOGIA E IDADE DO MACIÇO DE PÉ DE SERRA-CAMARÁ
O Maciço de Pé de Serra-Camará (MPSC) é um complexo plutônico, com área de
aproximadamente 120 km2, circundado por vários pequenos stocks (<6 km2). Este maciço é
tido como a mais complexa das intrusões pós-tectônicas do CMSC (Santos Pinto 1992).
Nele dominam rochas graníticas com termos monzoníticos, sienograníticos e sieníticos
subordinados. As rochas graníticas circundam as rochas monzoníticas e exibem abundantes
estruturas de fluxo magmático. As rochas monzoníticas podem exibir texturas porfiríticas ,
sendo as menos evoluídas deste maciço. Elas contêm a hornblenda e a biotita como
máficos predominantes e diopsídio de forma subordinada. Em algumas regiões são
abundantes enclaves máficos cujas composições variam desde monzodioríticos até
gabróicos. Em alguns afloramentos a disposição parcial alinhada destes enclaves sugere a
coexistência de dois magmas e, em outros, os enclaves máficos mostram-se fortemente
alinhados, permitindo interpretá-los como diques sin-plutônicos. Xenólitos do embasamento
são ocasionais e diques graníticos e pegmatíticos são freqüentes, particularmente na região
oeste do maciço.
A idade de 20784 Ma foi obtida para rochas monzoníticas pelo método Pb-Pb, em
monozircão e interpretada como a da cristalização destas rochas.
GEOQUÍMICA DO MACIÇO DE PÉ DE SERRA-CAMARÁ
As relações entre os conteúdos de SiO 2 versus Na2O+K2O (Fig. 2A) para as rochas do
MPSC indicam que eles são constituídos dominantemente por rochas quartzo-monzoníticas
e graníticas, com termos monzoníticos, sieníticos, mozodioríticos e gabróicos subordinados.
Estas mesmas rochas posicionam-se no campo das rochas alcalinas, segundo o limite
proposto por Myashiro (1977) e abaixo da curva evolucional da série alcalina monzonítica
estabelecida por Lameyre (1987). As rochas menos diferenciadas, que correspondem aos
enclaves máficos, situam-se ao longo da mesma tendência evolucional das rochas
intermediárias e mais evoluídas, sugerindo que magmas básicos participam da evolução dos
maciços estudados. A disposição das amostras estudadas em outros diagramas
discriminantes, que se utilizam igualmente dos elementos maiores, e que são usualmente
aplicados no estudo de rochas graníticas, constata-se que as amostras posicionam-se ora
no domínio alcalino ora cálcio-alcalino (Fig. 2B). Comportamento similar é igualmente
reportado em rochas da série shoshonítica (cf. Nardi 1986). Analisando-se globalmente os
dados químicos das rochas do MPSC observa-se que elas apresentam: caráter
metaluminoso; elevados conteúdos de álcalis (Na 2O+K2O>5%); (K2O/Na2O)>0,6;
(Fe2O3/FeO>0,5); baixos TiO2 e Nb; e altos valores de Al2O3, Ba (até 7500 ppm), Sr (até
2500 ppm), ETR leves (La até 294 ppm) e a presença de hiperstênio normativo. Estas
características satisfazem os preceitos estabelecidos por Morrison (1980) para as rochas da
série shoshonítica.
Nas rochas do maciço de Pé de Serra-Camará, onde se tem a melhor exposição de rochas
máficas, os conteúdos dos elementos traços Nb, Y e Zr são bem contrastantes: as rochas
menos evoluídas (SiO2<65%) são mais enriquecidas em Nb, Y e Zr (Nb> 30 ppm, Y> 50ppm
e Zr>700 ppm), enquanto que as mais evoluídas (SiO 2>68%) têm menores conteúdos
nestes elementos (Nb<20 ppm, Y<20 ppm e Zr< 500 ppm) (Fig. 2C). Esta variação
composicional faz com que as rochas deste maciço, igualmente as do maciço de Pedra
Solta (Otero, 1997), se posicionam no diagrama bi-logarítmico Rb - (Y+Nb) nos campo de
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granitos intraplaca e de arco vulcânico (Fig. 2D), refletindo provavelmente as naturezas das
fontes dos magmas envolvidas na formação destas rochas. Quando se correlaciona estes
mesmos elementos-traço contra o SiO2 (não apresentado) obtém-se retas, sugerindo que as
rochas analisadas sejam o resultado da mistura de magmas. Neste caso é necessário
invocar a mistura entre um magma máfico alcalino e um magma crustal para poder explicar
a evolução química encontrada.
CONCLUSÕES
O conjunto de dados químicos permitiu identificar uma assinatura geral shoshonítica para
este magmatismo. As relações entre elementos maiores e traços colocou em evidência a
necessidade de invocar a existência de processo de mistura entre um magma básico
alcalino fortemente enriquecido em elementos incompatíveis, com um magma granítico de
origem provavelmente crustal, para explicar a evolução encontrada. Esta hipótese, embora
necessite ser mais bem quantificada através de dados de geoquímica isotópica, parece-nos
coerente quando se leva em conta o contexto geotectônico de estabilização do cinturão
orogénico Salvador-Curaçá.
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Figura 1. [A] Esquema geodinâmico para o Paleoproterozóico no Estado da Bahia, após
Mascarenhas (1979), apresentando os núcleos antigos (Guanambi, Remanso e Serrinha) e
os cinturões móveis (CMSC = Cinturão Móvel Salvador-Curaçá). [B] Mapa geológico
esquemático do CMSC, após Conceição (1993), apresentando os maciços graníticos póstectônicos (MPS = Maciço de Pedra Solta; MG = Maciço de Gavião; MMJ = Maciço de Morro
do Juá; MPSC = Maciço de Pé de Serra Camará).
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Figura 2. [A] Diagrama TAS com os campos composicionais delimitados por Middlemost
(1994) [1= rochas ricas em feldspatóide, 2= foid sienitos, 3= foid monzonitos, 4= foid dioritos,
5= foid gabros, 6= peridotito, 7= gabro, 8= monzogabro, 9= monzodiorito, 10= monzonito,
11= sienito, 12= diorito gabróico, 13= diorito, 14= granodiorito, 15= granito e 16= quartzo
monzonito], com curvas evolucionais propostas por Lameyre (1987) [alc= série alcalina
saturada em sílica; mz= série monzonítica; gr= série cálcio-alcalina granodiorítica] e o limite
entre as séries alcalina e subalcalina de Myashiro (1977). [B] Diagrama para distinção entre
as séries alcalina e cálcio-alcalina de Rogers & Greenberg (1981). [C] Diagrama
correlacionando Zr+Nb+Y versus o SiO2. [D] Digrama Rb versus (Y+Nb) de Pearce et al.
(1984) apresentando os ambientes tectônicos de formação de magmas graníticos.
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Abstract
A geochemistry study concerning the geological evolution of a Proterozoic dolomite
sequence is presented on the basis of mineralogical, chemical and  13C and  18O data from
carbonate rocks. Samples were collected along a stratigraphic profile characterized by basal
calcite siliciclastic gneiss, a transition zone with the occurrence of dolomite and finally an
upper sequence of dolomite rocks including subordinate calcite contents.
Both 13C and 18O data, and the Mn and Ba signatures point up to a transgressive
evolution for the lithologic sequence as well as exemplified in the available Phanerozoic
models. The dolomite formation has a marine origin, however, an hypersaline event during
the transition of siliciclastic to dolomitic rocks, as suggested by petrologic interpretation, do
not show a clear signature. In spite of that a conspicuous 13C excursion in the transition
sequence is in agreement to stagnant environments with some metanogenesis evidences at
least.
The obtained results indicate that the application of phanerozoic dolomitic models to
the Proterozoic one’s is a possibility to be carefully enhanced.
Introdução e objetivos
Jazimentos carbonáticos metassedimentares do Proterozóico médio a inferior (1.0 to
2.5 Ga) são relativamente pouco freqüentes na litosfera, porém possuem grande interesse
para propósitos de comparação com modelos fanerozóicos. Apesar do óbice superimposto
por metamorfismos de médio a alto grau sobre seus processos litogenéticos precoces,
observa-se um interesse crescente nesses casos, talvez porque se consideram
negligenciáveis a ausentes as intervenções biogênicas no transcurso dessas eras
geológicas.
Como exemplo, a “Província dolomítica de Itacuruba” inclui cerca de 40 pequenos a
médios corpos de rocha dolomítica (Menor 1997), distribuídos em uma área de
aproximadamente 1.300 km2 (Fig. 1), no interior do Estado de Pernambuco, Nordeste do
Brasil. Lima et al. (1986) indicaram que todos esses corpos estão inseridos em uma mesma
seqüência metassedimentar de gnaisses e xistos, inclusa no Complexo Cabrobó, atribuindolhes um posicionamento “supracrustal” ao Arqueano.
Menor e Cardoso (1999), em investigação regional, determinaram que o padrão
dominante dos jazimentos é o de lentes descontínuas pouco espessas (máx. 25 metros) e
suavemente dobradas, com algumas centenas de metros de comprimento (máx. 800
metros), e algumas dezenas de metros de largura (máx. 150 metros). Apesar de flagrante
homogeneidade mineralógica, foram constatadas esporádicas e delgadas inserções
quartzíticas nesses corpos dolomíticos, interpretadas como lobos frontais de sand flows.
Lima et al. (1986) consideraram esse contexto de rochas metassedimentares como
integrantes de ambientes litorâneos desenvolvidos ao longo de uma margem continental
passiva do tipo atlântico. Entre o substrato metaclástico não carbonático e os litossomas
francamente dolomíticos observa-se habitualmente uma estreita transição, compreendendo
litologias calciossilicáticas calcíticas, e onde se constata a presença de escapolita (Menor e
Cardoso 1999). Com base em dados petrográficos, DRX, análises químicas, e análises
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estatísticas, interessando prospectos considerados representativos do comportamento
regional, Menor e Cardoso (op. cit.) indicaram paleoambientes de transição, com uma
evolução para condições de hipersalinidade nos mesmos padrões evocados por
Serdyuchenko (1975), Svenningsen (1994), Parente (1995), e outros. Pelo menos duas
fases de recorrência evaporítica foram reconhecidas, e seriam conseqüência da evolução de
um sistema de lâminas d’água litorâneas com características similares a um modelo do tipo
sabkha.
Entretanto, para possibilitar um estudo da evolução geológica desse processo
sedimentar, foi escolhido um perfil que pudesse ser representativo de sua progressão
ambiental, desde os primórdios de uma sedimentação concebida como não evaporítica até
um regime marinho com características eventuais de hipersalinidade. Este é, portanto, o
objetivo específico desse trabalho.
Amostragem e metodologia
O jazimento “Caldeirão”, por permitir uma amostragem vertical mais representativa,
foi selecionado para o estudo da evolução do comportamento ambiental ao longo do tempo
geológico. Nele se procedeu uma amostragem vertical mais ou menos contínua (spot
samples), em parte completada por perfis compostos, aproximadamente ao longo de uma
mesma travessa. Essa amostragem homogeneizada e moída a 200 mesh foi destacada
para estudos sistemáticos por difratometria RX, análises químicas e isotópicas. A
difratometria RX foi realizada para rocha-total (RT) sob condições padronizadas para todo o
conjunto de difratogramas, no CTG/UFPE. As análises químicas, incluindo 10 óxidos, perda
ao fogo, e 43 elementos traços, foram produzidas no Actlab’s Laboratory (Ontario, Canadá).
As análises isotópicas, para 13C e 18O de minerais carbonáticos, foram procedidas no
LABISE da UFPE.
A transposição dos dados químicos, mineralógicos e isotópicos, foi representada sob
a forma de logs (fig. 2).
Resultados e discussão
Do ponto de vista geoquímico o perfil do jazimento de Caldeirão coloca em evidência
uma transição desde litologias essencialmente siliciclásticas, onde os minerais carbonáticos
são acessórios e calcíticos, para litologias dolomíticas, onde a calcita passa à condição de
mineral francamente subordinado a acessório (Fig. 2 A). Nessa transição, particularmente,
registra-se a presença de escapolita. Igualmente, nela são constatadas mudanças
importantes no comportamento isotópico de 13C e 18O, simultaneamente a padrões
fortemente diferenciados nos teores em Mn.
Com efeito, constata-se uma forte variação nos valores de  18O desde -20 ‰pdb na
seqüência siliciclástica, para -10 ‰pdb nas rochas dolomíticas (Fig. 2 B). Nesse mesmo
sentido, os padrões de  13C passam inicialmente de valores em torno de -2 ‰pdb para 2
‰pdb na faixa transicional para rochas dolomíticas, para se estabilizar em torno de -0.5 ‰pdb
na seqüência dolomítica (Fig. 2 C).
Considerando-se um universo de 42 amostras provenientes de diversos corpos
dolomíticos regionais, Menor e Cardoso (1999) definiram grupos de intercorrelação, tais
como: SiO2 -- Al2O3 – Na2O – Fe2O3 -- TiO2 --Zr – Sr – Rb, de filiação terrígena, em
contraposição ao antagonismo CaO – MgO, de filiação sedimentar alcalina. A variação
desses elementos, ao longo de um perfil, segue evidentemente o comportamento
mineralógico das rochas tomadas per si. Entretanto, chamam atenção os padrões de MnO e
Ba, aparentemente indiferentes do ponto de vista geoestatístico, porém com teores bem
contrastados quando observados desde a seqüência siliciclástica para a dolomítica. Com
efeito, nesse sentido seqüencial os padrões de Ba e MnO passam concordantemente de
valores significativos para padrões francamente irrisórios (Figs. 2 D, 2E).
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Considerando-se modelos fanerozóicos exemplificados por Tucker (1990), pode-se
inferir que os valores mais negativos de 18O indicariam condições ambientais com maior
influência de águas meteóricas, correspondentes à seqüência siliciclástica do jazimento
Caldeirão. A transição para o domínio dolomítico, bem definida por padrões positivos de
13C, pode ser interpretada como uma clara indicação de movimento transgressivo
precedendo a passagem para franca dominância de águas marinhas. Admitindo-se ainda
comparações com outros modelos fanerozóicos (Irwin et al. 1977), essa transição teria sido
marcada por um estágio inicial com tendências metanogênicas. Essas interpretações podem
ser corroboradas, em suas linhas gerais, a partir dos contrastes em Mn e Ba, conforme
modelos propostos por Friedman (1969). Com efeito, o fim do período transicional e
passagem para condições marinhas francas (horizonte PCD-40; Fig. 2 D), é nitidamente
coincidente com fortes depleções de Mn e Ba.
Conclusões
O jazimento dolomítico de Caldeirão foi formado em ambientes definidamente
marinhos, sobrepondo-se a uma seqüência siliciclástica de influência continental. Os valores
mais positivos de 13C, acompanhados por fortes depleções em Mn e Ba, correspondem à
assinatura geoquímica de um processo transgressivo, em cuja fase inicial podem ser
admitidos indícios de metanogênese relacionados a ambientes estagnantes. Isso
efetivamente poderia ter propiciado, mas não assegura, inquestionavelmente, condições de
hipersalinidade nesse estágio da sedimentação. Nesse sentido, por exemplo, o
comportamento das variações de 18O não é concludente.
As interpretações ambientais acerca da evolução geoquímica do jazimento
dolomítico Caldeirão são grosso modo coerentes com estudos litogeoquímicos e
petrológicos precedentemente realizados. Essa circunstância sugere que, com algumas
limitações, os modelos estabelecidos a partir de seqüências dolomíticas fanerozóicas
poderiam ser utilizados para o estudo de jazimentos proterozoicos.
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Fig.1 – Mapa de localização dos prospectos estudados de calcário dolomítico da região de
Floresta – Itacuruba – Belém do São Francisco.
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Fig2. Logs das variações mineralógicas (A), isotópicas (B, C) e de alguns elementos químicos (D, E), de perfil litológico do
jazimento dolomítico “Caldeirão”, Itacuruba, Estado de Pernambuco.
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Abstract
The geochemistry behavior of the C total and Nitrogen from organic rich sediments of a
little lagoon situated in the oceanic Fernando de Noronha Island, Northeastern Brazil, is
presented in this study. This isolated environment is placed 20m over the present sea level,
and no connection with marine waters can be invoked for the last thousand years at least.
The studied bottom profile is composed by 36cm of black pelitic sediments that were
carefully drilled and divided in sections of 2cm of thickness.
The C and N contents showed a mimetic behavior except in two events where an
apparent denitrification would be responsible by the anomalies in the C:N patterns. The C:N
background varies around 15 to 20, and the anomalies have C:N>30. Because of this
general behavior it is concluded that the organic compounds had more or less the same
through the recent sedimentary process at Viração lagoon, and that no evident anthropic
contaminations would be occurred.
Despite the low values for the general C:N patterns, these results are in agreement
with several others lacustrine and continental models known in the literature. It is concluded
that only the relative C:N patterns would be considered in the geochemistry interpretations.
Apparently, at conspicuous continental environments a few salty waters can exhibit lower
C:N, without a coetaneous marine influence. So, in the resulting sediments of a particular
aquatic system the geochemistry signature would depend essentially on the biochemistry of
the organisms that lived in it, and the limits of the C:N variations would also be particular in
each case.
Introdução e objetivos
Ambientes sedimentares restritos são considerados favoráveis à preservação de
registros de eventos geológicos e, conseqüentemente, à reconstituição detalhada da sua
evolução geoquímica. Ecossistemas aquáticos podem servir como arquivo dessas
mudanças ambientais (Haworth & Lund 1984), destacando-se particularmente dentre eles os
sistemas lacustres (Walling 1988).
A análise dos componentes C e N da matéria orgânica é uma das formas mais
eficazes para investigação da assinatura geoquímica paleoambiental ao longo de uma
seqüência sedimentar. Ela exprime diferenças nas fontes ou estados de alteração da
matéria orgânica, em concordância com distintos padrões de abundância desses elementos
biogênicos em diferentes tipos de organismo (Hedges 1990). Assim, a relação C:N tem sido
empregada com êxito na caracterização de mudanças qualitativas nas fontes orgânicas
envolvidas em um processo sedimentar (Rezende 1993), ou ainda para evidenciar notórias
variações geoquímicas nas condições paleoambientais (Silva et al. 1999).
O objetivo desse estudo é o de detectar e analisar eventuais mudanças sensíveis
nas condições ambientais de um ecossistema isolado e protegido, denominado Lagoa da
Viração, situado na Ilha de Fernando de Noronha.
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Caracterização ambiental
A Lagoa da Viração é um pequeno ambiente de água doce vinculado a uma restrita e
efêmera bacia de drenagem, situado nas proximidades do sopé de uma escarpa basáltica,
no setor meridional do território insular (Fig. 1). Um conjunto de 3 lâminas d’água vicinais
completa esse restrito ecossistema, das quais somente a principal é permanente e ocupa
uma área de aproximadamente 1 ha. As demais ocupam áreas pequenas, com
profundidades máximas inferiores aos 80 cm. O “imput” terrígeno nessas lâminas d’água é
reduzido, face à predominância de um escoamento pluvial difuso que permeia através de
uma vegetação circundante relativamente densa. As taxas pluviométricas anuais são
relativamente moderadas (média de 1275 mm, no período 1910-1994). Esse ecossistema se
situa a cerca de 20 metros acima do atual nível médio do mar e, pelo menos em se
considerando um intervalo de tempo dos últimos milênios, não se pode indicar qualquer
possibilidade de comunicação com ambientes marinhos.
O ecossistema lacustre da Viração, possivelmente o único existente em domínios
insulares oceânicos do Atlântico Sul, pode ser considerado como praticamente intocado pelo
Homem ao longo de sua História. Está incluso no perímetro de proteção ambiental do
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, e desde então o seu acesso se tornou
restrito.
Amostragem e métodos
Uma amostragem pioneira foi realizada na área marginal da Lagoa da Viração, sob
uma lâmina d’água de aproximadamente 1 metro. Um perfil íntegro de 52 cm de sedimento
pelítico não carbonático foi obtido por introdução de tubo de PVC no leito do sedimento até o
substrato resistente (aglomerado vulcânico). Desse perfil foram separados os primeiros 36
cm, em seções de 2 em 2 cm, para determinações de C e N elementares. As alíquotas
foram secas em estufa a 600 C durante 48 horas, seguindo-se maceração até 200 mesh e
homogeneização. Os teores de C (total) e N foram determinados em analisador elementar
CHNS-O Carlo Erba EA 1110 no Departamento de Química Fundamental da UFPE.
Resultados e discussão
Apesar das variações nos teores de C e N (Fig. 2), a relação C:N reflete uma certa
estabilidade na composição média da matéria orgânica preservada nos sedimentos
estudados, com padrão C:N <20. Fazem exceção dois eventos anômalos, nos intervalos de
4-6 e 20-22 cm, com valores de C:N >30 (Fig. 3). Tais eventos marcam uma notória
alteração na composição orgânica ambiental, considerando-se que ao longo do perfil as
variações de C e N são, sobretudo miméticas. Essas mudanças de padrão parecem ser
conseqüência de uma acentuada, porém isolada diminuição de Nitrogênio fixado no
sedimento ou,, alternativamente, um simples crescimento de C confrontado com uma
diminuição de Nitrogênio.
De uma forma geral, as concentrações de C decrescem dos sedimentos mais
superficiais para os mais profundos formando, todavia, dois patamares: o primeiro em torno
de 3.000 ppm na parte superior do perfil, e o segundo, abaixo de 2000 ppm, na sua parte
inferior.
Padrões de relação C:N possuem evidentes significados relativos, embora Lerman
(1979) tenha estabelecido valores <30 para organismos e fácies orgânicas marinhas, e >50
para depósitos formados em ambientes de águas doces a salobras. Entretanto, são
numerosos os casos com discrepâncias em relação a esse postulado. Melo et al. (1999)
constataram valores de C:N  20 na matéria orgânica de águas de um estuário,
decrescentes de montante a jusante, desde ambientes francamente fluviais até condições
marinhas da embocadura. Kemp (1971) colocou em evidência padrões entre 8 e 14 em
pelitos de fundo dos lagos Ontario, Erie e Huron. Silva et al. (1999) encontraram diferentes
padrões em sedimentos de fundo de uma lagoa francamente continental, passando de um
background de 15 ao máximo de 28, nas proximidades de seu depocentro.
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Conclusões
Considerada uma provável taxa de sedimentação média de 1,5 mm/ano, o intervalo
investigado cobriria cerca de 240 anos, confirmando a impossibilidade de influências
marinhas no ambiente sedimentar. O observado mimetismo dos valores de C e N indica que
nesse período o padrão biogeoquímico girou em torno de um grupamento de compostos
orgânicos similares, reforçando as indicações históricas acerca do isolamento ambiental da
Lagoa da Viração, sem registros de agressões antrópicas. As anomalias observadas podem
corresponder simplesmente a períodos de desnitrificação mais intensiva ocasionando
sedimentos com baixa preservação de compostos nitrogenados, tipificando assim anomalias
C:N.
As evidências evocadas por padrões aparentemente discrepantes exemplificados em
ambientes atuais, assim como a própria interpretação paleoambiental do modelo Viração,
recomendam que padrões C:N devem ser interpretados apenas por suas variações
relativas. É bastante possível que isso tenha estreita relação com os níveis de pH e Eh
ambientais, que não somente seriam determinantes na composição da biota passível de aí
proliferar, como na evolução diagenética da matéria orgânica residual dos sedimentos de
fundo. Assim, padrões elevados de C:N poderiam efetivamente indicar condições de água
doce a salobra, enquanto valores baixos poderiam corresponder a paleoambientes com
maior taxa de sais dissolvidos em suas águas, porém não necessariamente marinhos.
Assim, o que assegura a assinatura particular de cada ambiente sedimentar é a
biogeoquímica da biota que nele foi capaz de proliferar, inclusive determinando as margens
de suas respectivas escalas de variação.
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Fig.1: Localização da área de pesquisa e da Lagoa da Viração, Arquipélago de
Fernando de Noronha, Brasil
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Fig.2: Variação de teores de C TOTAL
e N em sedimentos de fundo da
margem da Lagoa da Viração, Ilha
de Fernando de Noronha.

Fig.3: Relação C/N em sedimentos
de fundo da margem da Lagoa da
Viração, Ilha de Fernando de
Noronha.
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ABSTRACT
The Baía de Guanabara is the second bigger bay of the Brazilian coast. The bay is
one of most beautiful of the world and shelters an ample and protected natural environment,
preponderant factor for the development of the region. Due the pollution of this ecosys tem,
today, the bay represents an important focus of environmental interest. In order to
determinate the preservation degree of the organic components of bottom sediments from
Baía de Guanabara, ninety-two samples were collected from these sediments, however,
preliminarily, twenty-five samples were analyzed. These twenty-five samples were submitted
to techniques of organic geochemistry (Total Organic Carbon - TOC and Rock-Eval
pyrolysis) to determinate the amount and quality of the organic matter, and microscopy
(transmitted white light and reflected ultraviolet light). The TOC values of the twenty-five
samples range from 0.04 to 6.1% indicating the high preservation degree of the organic
matter. The Rock- Eval pyrolysis data show Hydrogen Index (HI) values from 25 to 249 mg
HC/gCOT; Oxygen Index (OI) from 114 to 425 mg CO 2/gCOT; the peak of S1 ranges from
0,02 to 5,6 mg HC/gR, S2 from 0,01 to 13 mg HC/gR, and S3 from 0,16 to 7,9 mg CO 2/gR;
Production Index (PI) rise up 0,5. The results of the microscopy investigation showed that
occur a predominance of amorphous organic matte (AOM) over the palynomorphs and
phytoclasts. The liptinitic material showed a light yellow-greenish yellow fluorescence color.
The percentages of AOM, the TOC values and fluorescence color indicate a high degree of
preservation of the organic matter. The integration of the results from organic geochemistry
and microscopy techniques indicate that the sediments of the Baía de Guanabara present
very high hydrocarbon pollution, deposited in dysoxic-anoxic environment.
1. INTRODUÇÃO
A Baía de Guanabara representa hoje um dos mais importantes focos de
preocupação ambiental, devido as constantes agressões que vem sofrendo.
Antes do surgimento do homem na Terrra, a própria natureza já se encarregava de
poluir oceanos, praias, solos e corpos d’água continentais com o petróleo, pois, como já é
de nosso conhecimento, o óleo gerado nas bacias sedimentares tende a migrar para a
superfície sob a forma de exsudações em terra firme ou em regiões submarinas.
Posteriormente, a poluição por hidrocarbonetos teve um acréscimo volumétrico expressivo
desde que o homem iniciou a exploração de petróleo para os mais variados fins. A poluição
por petróleo e seus derivados é uma das formas mais freqüentes de poluiç ão das águas da
Baía de Guanabara face à diversidade de fontes poluidoras existentes.
Por esta razão, nos últimos tempos a indústria do petróleo tem se deparado com
problemas relacionados ao desenvolvimento no setor petrolífero, causando danos por vezes
irreparáveis ao meio ambiente, como é o caso da Baía de Guanabara, e investindo recursos
em projetos de recuperação ambiental. Em meados de 1988, após detalhado levantamento
realizado, estimou–se que são lançados na Baía de Guanabara uma quantidade de 9,5 t dia
de óleo proveniente de 2 refinarias de petróleo (REDUC e Manguinhos), 2 portos comerciais
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(Rio de Janeiro e Niterói), 15 terminais de Petróleo, 40 estaleiros, além da contribuição de
outras industrias de mais de 2000 postos de serviços (FEEMA, 1990).
2. OBJETIVO
Este trabalho tem por objetivo, identificar os componentes orgânicos particulados
presentes nos sedimentos de fundo da Baía de Guanabara, com o intuito de obter
informações sobre os fatores ambientais que controlam a produção; a distribuição e a
decomposição da matéria orgânica neste ambiente, através do entendimento de processos
ecológicos e sedimentológicos, assim como os fatores geomicrobiológicos e biogeoquímicos
que influenciam na sua preservação.
3. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA
A Baía de Guanabara, inserida na Bacia de Guanabara, que se encontra entre os
paralelos de 220 24’ e 220 57’ de latitude Sul e os meridianos 42 0 33’ e 430 19’ W, situa-se ao
sul do estado do Rio de Janeiro entre os paralelos 22º40’ e 22º55’ de latitude sul e os
meridianos 43º20’ e 43º05’ a oeste (Figura 1).
4. MATERIAL E METODO
Com o intuito de determinar o grau de preservação em que se encontram os
componentes orgânicos, 92 amostras de sedimentos de fundo da Baía de Guanabara foram
coletadas utilizando o amostrador de fundo - Van Veen, durante o período de 16 a 18 e de
23 a 24 de novembro de 1999, no projeto Caracterização Ambiental e Monitoramento nas
Baías de Guanabara e Sepetiba desenvolvido no DEGEO/IGEO/UFRJ/FAPERJ.
Preliminarmente, para este trabalho, 25 amostras foram analisadas utilizando a
integração de técnicas de microscopia (microscopia em luz branca transmitida e microscopia
em luz ultravioleta refletida), importante na determinação qualitativa e quantitativa
(contagem de 300 à 500 partículas) dos componentes orgânicos particulados; juntamente
com análises geoquímicas (Carbono Orgânico Total e Pirólise Rock-Eval), importante na
caracterização da origem e do estado atual de preservação no ambiente. As técnicas de
microscopia foram utilizadas com a intenção de:
 Caracterizar os componentes orgânicos particulados presentes nos sedimentos de
fundo da Baía de Guanabara;
 Determinar a contribuição dos componentes orgânicos particulados derivados dos
diversos grupos da matéria orgânica (fitoclastos, palinomorfos e matéria orgânica amorfa);
 Determinar a composição e conteúdo orgânico dos componentes através do
Carbono Orgânico Total (COT);
 Caracterizar através da coloração de fluorescência o estado de preservação em
que os componentes orgânicos se apresentam.
Quanto as análises geoquímicas, foram realizadas análises de Carbono Orgânico
Total (COT) para a quantificação do teor de matéria orgânica nos sedimentos de fundo da
Baía de Guanabara e pirólise Rock-Eval para fornecer informações sobre o grau de
transformação da matéria orgânica e informações sobre a extensão da contaminação por
petróleo e seus derivados.
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6. RESULTADOS OBTIDOS
Foram identificados através da microscopia em luz branca transmitida os seguintes
componentes
orgânicos
particulados:
fitoclastos
opacos
e
não
opacos,
cutículas/membranas, esporomorfos, microplâncton de parede orgânica marinho e de água
doce, matéria orgânica amorfa (MOA) e zoomorfos (Estampa 1). A análise quantitativa
mostrou o predomínio de MOA quando comparados com os outros tipos de componentes
orgânicos (Tabela 1).
Tendo como base a microscopia em luz ultravioleta refletida, o material liptinítico
(esporomorfos e microplâncton) apresentou uma intensa coloração de fluorescência
variando desde o amarelo claro ao amarelo esverdeado.
Os valores de COT variaram de 0,04 a 6,1% indicando o alto grau de preservação da
matéria orgânica no ambiente da baía. Já os resultados de pirólise Rock-Eval (Tabela 2),
possibilitaram quantificar o teor de hidrocarbonetos nos sedimentos de fundo da Baía de
Guanabara, reflexo do intenso processo de contaminação, que a baía vem sofrendo nos
últimos anos. Os valores do Índice de Hidrogênio (IH) variaram de 25 a 249 mg HC/gCOT;
Índice de Oxigênio (IO) de 114 a 425 mg CO 2/gCOT; o pico S1 apresentou valores de 0,02
a 5,6 mg HC/gR; pico S2 de 0,01 a 13 mg HC/gR e pico S3 de 0,2 a 7,9 mg CO 2/gR. O valor
mais elevado do índice de produção (IP), que relaciona a quantidade de hidrocarbonetos
nos sedimentos analisados, foi de 0,5. Espitalié et al. (1977) interpretaram os mais altos
valores do IP (>0,2) como sendo resultado de uma evolução de sedimentos imaturos para
maturos ou uma acumulação de hidrocarbonetos. No entanto, para os sedimentos da Baía
de Guanabara aqui analisados, os elevados valores de IP são interpretados como sendo
resultantes da presença de contaminação de hidrocarbonetos nesses sedimentos, uma vez
que um estágio evoluído de maturação térmica estaria descartado para este tipo de material.
7. CONCLUSÃO
Com base nos resultados das análises, pode-se concluir que o predomínio da
matéria orgânica amorfa indica uma intensa atividade microbiológica. A intensa coloração de
fluorescência nos componentes orgânicos, juntamente com o elevado valor de COT indicam
uma alta taxa de preservação e baixo teor de oxigênio livre no ambiente, respectivamente.
Dos resultados geoquímicos, o alto valor de S1 e IP caracterizam um elevado nível
de contaminação por hidrocarboneto nos sedimentos de fundo da Baía de Guanabara. Os
baixos valores de S2 e IH, juntamente com valores elevados de S3 e IO, indicam uma baixa
taxa de transformação da matéria orgânica.
Sendo assim levando-se em consideração a interação destes resultados, caracterizase para a Baía de Guanabara, um ambiente desóxico-anóxico extremamente contaminado.
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Figura 1: Mapa de localização da área (Fonte: Mapa Topográfico do IBGE – base meio
digital).
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Amostra
01
05
07
09
15
20
25
30
37
40
41
50
53
56

Litologia
*Prof. (m)
Lama
4,0
Lama
2,0
Lama
2,0
Lama
2,0
Lama
3,0
Lama
4,0
Lama
7,0
Lama
8,0
Lama
15,0
Lama
4,0
Lama
13,0
Lama
5,0
Lama
7,0
Lama
11,0
Arenosa
57
Lama
26,0
59
Lama
26,0
Arenosa
62
Areia
8,0
66
Areia
8,0
72
Areia
12,0
75
Areia
16,0
81
Areia
17,0
85
Lama
1,0
86
Lama
1,0
90
Lama
1,0
92
Lama
1,0
* Profundidade de lâmina d’água

Fitoclastos (%)
20,0
25,5
22,3
23
19,2
8,4
13,99
23,72
15,5
64,7
17,1
34,7
48,9
61,87

Palinomorfos (%)
13,7
8,2
3,44
9,0
17,0
19,2
2,65
2,67
2,75
14,3
3,58
12,7
5,9
20,03

Amorfa (%)
66,0
66,0
74,01
67,5
63,7
82,4
82,6
72,24
81,8
20,3
79,4
51,2
39,9
17,81

Zoomorfos (%)
0,3
0,3
0,3
0,5
0,76
0,53
0,72
1,4
5,2
0,31

49,75
57,7

20,25
16,66

29,6
23,2

0,48
2,32

17,8
39,3
41,0
64,2
54,25

2,91
9,1
6,53
12,2
7,9

78,9
43,1
50
17,2
37,5

0,41
5,0
3,0
6,3
0,31

Tabela 1: Percentual dos grupos dos componentes orgânicos em relação à matéria orgânica total.
Tabela 2: Resultados de Carbono Orgânico Total (COT) e Pirólise Rock-Eval das amostras analisadas da Baía de
Guanabara.
Amostra
Prof. (m)
COT (%)
01
4,0
3,0
05
2,0
4,0
07
2,0
3,8
09
2,0
4,0
15
3,0
3,8
20
4,0
3,8
25
7,0
4,2
30
8,0
3,9
37
15,0
3,3
40
4,0
3,3
41
13,0
3,3
50
5,0
4,7
53
7,0
6,1
56
11,0
3,0
57
26,0
2,0
59
26,0
1,3
62
8,0
0,04
66
8,0
0,06
72
12,0
0,05
75
16,0
0,11
81
17,0
0,05
85
1,0
3,3
86
1,0
4,5
90
1,0
3,6
92
1,0
4,8
* Profundidade da lâmina d’água
S1 e S2 – mgHc/g.Rocha
IH – S2/COT (mgHc/g.COT)
IP – S1/S1+S2

S1
1,0
0,9
1,0
1,3
2,1
1,6
1,9
1,9
1,4
1,3
1,1
2,5
5,6
1,1
0,68
0,42
0,01
0,02
0,02
0,04
0,02
1,6
3,5
1,7
2,0

S2
4,6
5,0
5,1
4,1
7,6
7,5
10,2
9,7
7,1
5,7
6,7
10,3
13,0
5,4
3,8
1,6
0,01
0,05
0,04
0,09
0,04
5,3
10,7
6,0
10,7

S3 – mgCO2 /g.Rocha
IO – S3/COT (mgCO2/g.COT)

S3
5,4
7,5
5,9
6,7
4,6
5,3
7,9
5,4
5,7
4,0
5,7
6,0
7,0
4,2
4,0
2,4
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
4,5
6,1
5,9
6,5

IH
152
128
135
103
201
199
241
249
213
174
205
221
211
178
192
130
25
83
80
82
80
163
239
167
222

IO
175
190
155
168
121
139
187
140
173
121
174
128
114
138
202
186
425
333
380
327
320
139
137
164
134

IP
0,18
0,15
0,16
0,24
0,21
0,18
0,15
0,17
0,17
0,19
0,14
0,19
0,30
0,17
0,15
0,20
0,50
0,28
0,33
0,31
0,33
0,23
0,25
0,22
0,16
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ANÁLISE ORGANOGEOQUÍMICA DE UMA SEÇÃO SEDIMENTAR (WHOI/KNORR
159-5) DO TALUDE CONTINENTAL BRASILEIRO RECENTE
João G. Mendonça Filho ; Taíssa R. Menezes; Michele B. Iemma; Marcelo de A. Carvalho
1

Depto Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro
graciano@geologia.ufrj.br

ABSTRACT
A quantitative palynofacies and organic facies study of a holocenic sedimentary section
obtained from the MC 58 borehole in the slope of the South Atlantic continental margin
(WHOI - cruise 159-5 of the R/V Knorr) was carried out in order to examine the
paleoenvironmental distribution of organic components in relation to various potential
controlling factors (lithology, depositional environment, sequence stratigraphy). The section
is located to about 4,000 meters water depth in a geographic region near to the São Paulo
Plateau. About 10 samples from this section were analyzed using techniques of organic
geochemistry (Total Organic Carbon - TOC and Rock Eval Pyrolysis), which has involved
rigorous investigation of organic components.The main objective of this study was to
characterize the nature, abundance and the environmental conditions of organic matter
deposition. The organic material was determined using the results of TOC and Rock-Eval
Pyrolysis and their correspondent binary diagrams (HI x OI / S2 x TOC / HI x Tmax. / HI x
TOC, figure). The binary diagrams indicate that the majority of the samples, belongs organic
matter corresponding to the kerogen type III, represented for organic components with low
hydrogen contents (HI values from 26 to 155 mgHc/gTOC) and high contents of oxygen (OI
from 217 to 1097 mgCO2/gTOC). These results indicate that the analyzed organic material
presents a low degree of internal rearrangement, having been deposite d in an environment
with predominantly oxic features and a more anoxic conditions levels (HI x TOC).
INTRODUÇÃO
Amostras de sedimentos coletados do testemunho MC-58, pelos pesquisadores do
Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) em cooperação com o Lagemar-UFF, na
base do talude da margem continental do Atlântico Sul, durante o cruzeiro 159-5 do R/V
Knorr foram analisadas utilizando técnicas de microscopia em luz branca transmitida e de
geoquímica orgânica (Carbono Orgânico Total - COT e Pirólise Rock Eval).
O objetivo deste estudo foi caracterizar o tipo e a abundância da matéria orgânica
expressa pela percentagem em peso relativa de carbono orgânico e, em associação com os
dados de pirólise Rock-Eval (IH - Índice de Hidrogênio e IO - Índice de Oxigênio), avaliar a
natureza e as condições ambientais de deposição da matéria orgânica presente nesses
sedimentos. Atenção particular foi dada para a relação do conteúdo de COT e a variação do
tamanho dos grãos de sedimento da rocha hospedeira, e o tipo de matéria orgânica.
A seção estudada localiza-se em uma região geográfica próxima ao Platô de São
Paulo, entre as coordenadas geográficas 29 o 32' 09'' S e 43o 20' 05'' W, a uma profundidade
de lâmina d' água de 4.015 metros (Figura 1).
As amostras da seção MC-58 foram coletadas utilizando o amostrador "multicore", e
são constituídas exclusivamente por lamas variando preto ao marrom acinzentado. (Figura
2).
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MÉTODOS DE ESTUDO
Microscopia em Luz Branca Transmitida
As análises qualitativas e quantitativas dos componentes orgânicos particulados
foram realizadas em lâminas organopalinológicas através da técnica de microscopia em luz
branca transmitida utilizando microscópio Zeiss Axioplan com objetiva de aumento de 25 x.
A preparação do material para elaboração de lâminas organopalinológicas foi
realizada utilizando os procedimentos palinológicos não oxidativos padrões, descritos por
Tyson (1995) e Mendonça Filho (1999).
Análise Geoquímica
A análise de pirólise Rock-Eval se constitui em um método padrão da geoquímica
orgânica utilizado na indústria do petróleo e quando combinado com os dados de Carbono
Orgânico Total (COT) permite quantificar e qualificar a riqueza orgânica da amostra
analisada. As interpretações dos dados de pirólise Rock-Eval e COT requerem informações
sobre os tipos de litologia, abundância relativa da matéria orgânica e da matriz mineral,
pirogramas e diagramas geoquímicos.
As análises de COT foram realizadas no equipamento LECO WR12 Carbon, e de
pirólise Rock-Eval no equipamento GEOCOM (rock-eval II).
Para a determinação do tipo de querogênio foram utilizados diagramas binários IH x
IO (Espitalié et al., 1977), S2 x COT (Langford & Blanc-Valleron, 1990) e IH x Tmax
(Delvaux et al., 1990), e para a caracterização de níveis desóxicos-anóxicos foi utilizado o
diagrama IH x COT.
RESULTADOS
A investigação microscópica revelou a presença de matéria orgânica amorfa
dispersa, com colorações acinzentadas, por vezes muito oxidada. Os palinomorfos
ocorreram muito degradados, sendo difícil a visualização das estruturas internas, que
permitem a identificação dos mesmos. Em menor proporção, o material lenhoso ocorre em
pequenos fragmentos irregulares exibindo contornos subangulares a angulares e
subarredondados dispersos e/ou envolvidos pelo material amorfo.
Os dados de geoquímica orgânica estão representados na Tabela 1. O conteúdo de
COT variou de 0,29 a 0,46%. Os resultados de pirólise Rock-Eval mostram que os valores
do pico S1 variaram de 0,06 a 0,11 mg HC/g de rocha, o pico S2 variou de 0,08 a 0,16 mg
HC/g de rocha e o pico S3 alcançou valores de até 3,84 mg Hc/g de rocha. O Índice de
Hidrogênio (IH) apresentou valores de 26 a 37 mg HC/g COT com pico de 155 mg HC/g
COT (amostra K-03) e o Índice de Oxigênio variou de 217 a 1097 mg HC/g COT. A
temperatura máxima registrada durante o pico S2 (Tmax) apresentou valores de
temperatura de até 442º C.
Os diagramas binários IH x IO, S2 x COT e IH x Tmax revelaram que o material
orgânico corresponde ao querogênio Tipo III (Figura 3). Já o diagrama IH x COT
caracterizou a existência de um nível desóxico durante a deposição dos sedimentos.
CONCLUSÕES
Os resultados deste trabalho mostraram que a abundância da matéria orgânica está
principalmente relacionada aos sedimentos de granulação fina. Além disso, foi observado
uma equivalência da abundância dos grupos dos palinomorfos, principalmente material
algálico, e matéria orgânica amorfa devido à equivalência hidrodinâmica.
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Os diagramas indicaram que a maioria das amostras apresentaram matéria orgânica
correspondente ao querogênio tipo III, representado por um material com baixos teores de
hidrogênio, elevados teores de oxigênio, demonstrando assim, um baixo grau de
transformação, sendo depositado em um ambiente oxidante com níveis mais desóxicos
(anoxia ?).
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Figura 1: Mapa de localização do testemunho MC-58.
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Figura 2: Perfil litológico do “multicore” MC-58.

Tabela 1: Resultados de Carbono Orgânico Total e pirólise Rock-Eval
das amostras do testemunho MC-58
Amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prof. (m)
0,14
0,17
0,20
0,23
0,26
0,29
0,32
0,35
0,38
0,41
0,44
0,47
0,50

COT(%)
0,46
0,41
0,47
0,33
0,34
0,35
0,31
0,31
0,29
0,32
0,31
0,29
0,30

S1 & S2 - mgHC/gR
S3 – mgCO2/gR
IH = S2/COT mgHC/gCOT
IO = S3/COT mgCO2/gCOT
Tmax (ºC) – temperatura máxima

S1
0,08
0,06
1,54
0,06
0,11
0,09
0,06
0,09
0,06
0,06
0,05
0,07
0,06

S2
0,016
0,14
0,73
0,11
0,11
0,13
0,10
0,08
0,08
0,09
0,08
0,09
0,10

S3
2,60
2,20
1,02
2,36
2,24
3,84
2,21
2,55
2,08
2,20
2,19
1,78
2,28

Tmax
419
441
416
418
442
416
421
440
438
418
430
425
420

IH
35
34
155
33
32
37
32
26
28
28
26
31
33

IO
565
537
217
715
659
1097
713
823
717
688
706
614
760
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Figura 3: Diagramas binários mostrando os resultados das análises geoquímicas
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ANOMALIA HIDROGEOQUÍMICA E OCORRÊNCIA DE FLUOROSE DENTÁRIA EM
ITAMBARACÁ – PR.
Luciana de Miguel Cardoso*; Maria Celeste Morita*; João Carlos Alves*; Otavio Augusto
Boni Licht**
Universidade Estadual de Londrina*
MINEROPAR**
ABSTRACT:
The present study was conducted in Itambaracá – PR, an area that have anomalous
concentrations of naturally occurring fluoride in their drinking water. High fluoride intake
during tooth mineralization may cause dental fluorosis, a pathology characterized by the
presence of white lines or diffuse mottling, that can be accompanied by pitting of the enamel.
Samples of drinking water were collected and analysed for fluoride, and demonstrated high
levels of fluoride in water. A total of 1129 children were examined. The prevalence of dental
fluorosis was 60,9 %. In São Joaquim do Pontal, a district of Itambaracá, data showed more
frequency and severity, and the prevalence was 71,7 %. Hidrogeochemical studies are
extremely important to identify special risk areas and to interpret some morbidity information.
INTRODUÇÃO:
O homem e demais seres vivem em constantes trocas com a natureza. Alguns elementos
da natureza, se utilizados de maneira não apropriada, podem trazer repercussões de grande
impacto sobre a vida humana, como, por exemplo, a ingestão inadvertida de água não
potável. Um estudo anterior identificou uma região ao norte do estado do Paraná que
apresenta uma alteração hidrogeoquímica, com presença de teores anômalos de diversos
elementos químicos, dentre eles o flúor, no solo e em águas de bacias superficiais (LICHT et
al., 1997). A água utilizada para abastecimento público de um município dessa região,
chamado Itambaracá, provém de poços tubulares e de uma mina, e não recebe tratamento
para diminuir seus teores de flúor. Quando esse elemento é ingerido em excesso durante o
período de formação dos dentes, pode ocorrer uma intoxicação crônica e originar a fluorose
dentária, uma patologia que se manifesta por meio de manchas esbranquiçadas e
amarronzadas na superfície do esmalte dentário ou, até mesmo, por perdas em sua
estrutura.
OBJETIVO:
O objetivo deste estudo foi conhecer as concentrações de flúor na água de abastecimento
público de Itambaracá e investigar os níveis de prevalência e graus de severidade da
fluorose dentária nos escolares do município.
MATERIAIS E MÉTODOS:
Durante os meses de janeiro de 2000 a março de 2001, foram coletadas amostras da água
de beber das escolas do município e analisadas no Laboratório de Química Analítica da
Universidade Estadual de Londrina, utilizando o método Potenciométrico com eletrodo
seletivo de flúor.
Foi realizado um levantamento censitário nas escolas da Zona Urbana e Rural de
Itambaracá. Foram examinados 1129 escolares de Pré-Escola, Ensino Fundamental e
Ensino Médio da Rede Pública durante o mês de novembro de 2000. Os exames foram
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realizados nos pátios das escolas por uma única examinadora, sob luz natural, utilizando
espelho clínico bucal plano e sonda exploradora clínica. O índice utilizado para class ificação
da fluorose dentária foi o elaborado por Dean (DEAN, 1934). Foram aplicados os critérios
estipulados pela Organização Mundial da Saúde para levantamentos epidemiológicos (OMS,
1999).
RESULTADOS:
As análises das concentrações de flúor nas amostras coletadas no município demonstraram
haver um alto teor de flúor na água de algumas regiões do município, especialmente no
distrito de São Joaquim do Pontal. O fato que mais chama a atenção é o de haver grande
flutuação nos teores encontrados (Figura 1).
Essa flutuação pode ser explicada pela natureza das rochas ao redor dos poços e pelas
alterações climáticas, principalmente pela presença de chuvas, desencadeando uma
variação sazonal na concentração de flúor na água (LARSEN et al., 1985; IBRAHIM et al.,
1995; ISMAIL & MESSER, 1996; AKPATA et al., 1997).
A prevalência de fluorose dentária encontrada nessa população foi de 60,9 % (Figura 2),
com predomínio de casos mais leves (Figura 3). Em São Joaquim do Pontal, distrito
pertencente a Itambaracá, os dados demonstraram maior freqüência e severidade, com 71,7
% dos escolares apresentando fluorose dentária. Foram encontrados casos de gravidade
leve a severa (Figuras 4-6).
CONCLUSÕES:
 A prevalência de fluorose dentária encontrada nos escolares de Itambaracá foi de 60,9 %,
com maior severidade no distrito de São Joaquim do Pontal, onde 71,7 % dos escolares
apresentaram fluorose dentária;
 Os teores de flúor presentes na água de abastecimento público do distrito de São Joaquim
do Pontal podem ser considerados inadequados para o consumo humano;
 O estudo mostra a necessidade de modificação da fonte ou correção dos níveis de flúor da
água de consumo humano como medida urgente de intervenção, para que gerações futuras
não sejam submetidas aos mesmos níveis de toxicidade;
 Além dessa evidência de repercussão sobre a formação dos tecidos dentários da
população residente na área de risco, outras conseqüências sobre a saúde humana e
animal, ainda não avaliadas, necessitam ser estudadas;
 A contribuição do estudo hidrogeoquímico na identificação da área de risco e interpretação
dos dados de morbidade ampliou sobremaneira a perspectiva de compreensão dos fatores
causais da doença.
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ANEXOS:

Concentração de flúor (mg/L)
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Figura 1 – Concentrações de flúor de amostras da água de consumo de Itambaracá – PR,
2001.

Figura 2 – Prevalência de fluorose dentária em escolares de Itambaracá – PR, 2001.
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Figura 3 – Severidade da fluorose dentária em escolares de Itambaracá – PR, 2001.

Figura 4 – Caso de fluorose dentária leve do município de Itambaracá – PR, 2001.

Figura 5 – Caso de fluorose dentária moderada do município de Itambaracá – PR, 2001.

Figura 6 – Caso severo de fluorose dentária do município de Itambaracá – PR, 2001.
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DETERMINAÇÃO DE INDICADORES INORGÂNIOCS DE QUALIDADE DE ÁGUA
SUBTERRÂNEAS PARA OS AQÜÍFEROS MAIS EXPLORADOS DO DISTRITO FEDERAL
Freitas1, A.L.S.; Boaventura2, G.R.; Santos3, R.V.
1. anafreitas@ana.gov.br - Agência Nacional de Águas – Superintendência de
Cobrança e Conservação – Setor Policial Sul, Área 05, Quadra 03, Bloco L, Brasília
– DF, CEP 70.610-200.
2. grbunb@unb.br - Lageq - Instituto de Geociências – Universidade de Brasília,
Campus Universitário Asa Norte, Brasília – DF CEP 70.910-900.
3. rventura@unb.br - Lageq - Instituto de Geociências – Universidade de Brasília,
Campus Universitário Asa Norte, Brasília – DF CEP 70.910-900.
1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Em regiões de cerrado, as reações físico-químicas reinantes durante o intemperismo e
pedogênese geram profundos mantos de intemperismo e proporcionam a redução do pH do
solo e da solução do solo (BRINCKMANN, 1970; MADEIRA et al.1982 STUMM e MORGAN,
1981; DREVER, 1988; TAN, 1994). O pH nestes ambientes situa-se em um intervalo inferior ou
semelhante aos pontos isoelétricos de óxidos e hidróxidos de Fe e Al, desenvolvendo cargas
positivas (RAIJ, 1971; MARCANO-MARINEZ e McBRIDE, 1989; TAN, 1994). A água
subterrânea do local é influenciada pelas condições físico-químicas dominantes e tende a ser
ácida e desmineralizada. A relação entre espécies de carbono inorgânico solúvel é alterada,
reduzindo as concentrações de HCO 3 e eliminando o CO3. ZORZO (1993) verificou que a
calagem não altera teor de fosfato retido em latossolos vermelho escuro e amarelo, aumenta a
saturação de bases, o ponto de carga zero e o número de cargas negativas. A aplicação de
gesso, por outro lado, não interfere nos valores de pH, favorecendo a lixiviação de K e
diminuindo o ponto de carga zero do solo. WHELAN e TITAMNIS (1982) relatam condições
redutoras nos efluentes oriundos de fossas sépticas e citam valores de pH variando entre 6,8 e
7,4. Valores semelhantes foram encontrados por MONTEIRO (1997) para efluentes domésticos
do DF, que verificou que a diluição de águas residuárias no lençol freático eleva seu pH. Nos
últimos 15 anos, o DF sofreu forte pressão demográfica com o surgimento de novos
condomínios residenciais e rurais. O abastecimento de água nestes locais é efetuado por meio
de poços tubulares profundos. O escoamento das águas servidas se dá por meio de fossas
negras ou valas. Neste trabalho, os autores sugerem indicadores inorgânicos de qualidade de
água, específicos para as águas subterrâneas locais e um novo modo de interpretação de
elementos dissolvidos em águas, com base no comportamento de metais alcalinos, alcalinos
terrosos e elementos-traço, estreitamente relacionados às atividades humanas e às
características geológicas locais.
2. ÁREA DE TRABALHO
Na área de trabalho há um aqüífero fraturado, que se desenvolve sobre rochas
metamórficas, e um domínio, que poroso recobre o primeiro (BARROS, 1987). O domínio
fraturado é subdividido nos sistemas Paranoá e Canastra. O Sistema Paranoá compreende os
subsistemas S/A (meta-siltitos e ardósias); A (ardósias); R 3/Q3 (quartzito e meta-ritmito arenoso)
e R4 (meta-ritmitos argilosos e quartzitos). O sistema Canastra consiste de quartzo-sericitaclorita-filitos (CAMPOS e FREITAS-SILVA (1998). Os valores de Cl, PO 4 e STD são baixos,
quando comparados aos limites de potabilidade legais e o Fe é tido como um dos parâmetros
mais importantes nas águas do DF, em virtude da alteração de argilominerais como a clorita.
Não encontraram teores altos de Al, sendo os maiores relacionados a ambientes muito ácidos e
a litologias ricas em argilominerais.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram coletadas 26 amostras nas áreas mais densamente ocupadas por condomínios
rurais e residenciais, em poços tubulares profundos com revestimento e filtro em PVC
geomecânico. A amostragem se deu entre março de 1998 e de dezembro de 1999. pH,
condutividade e sólidos totais dissolvidos (STD) foram determinados em campo. As amostras
destinadas à determinação de metais foram filtradas em vácuo, com filtro de membrana 0,45m
e, em seguida, acidificadas com ácido nítrico ultrapuro, em clean room. A determinação de
metais foi efetuada por meio de Espetrometria de Absorção Atômica (AAS) (Na e K) e
Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP/AES) (Ca, Mg,
Fe, Al, Cu, Cd, Cr Mn e Zn). As determinações de nitrato, sulfato, alcalinidade e cloretos foram
efetuadas de acordo com a metodologia descrita no AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION
(1981). Os resultados foram tratados primeiro por análise de principais componentes (ACP), a
fim de determinar quais os elementos mais importantes na caracterização das amostras, e em
seguida, por análise de grupos, visando individualizar classes de características comuns
(DAVIS, 1986). A análise de grupos utilizada neste trabalho é a sugerida por PACHECO (1998),
cujo algoritmo revela, ao longo das interações, o número natural de grupos do universo
amostrado.
4. RESULTADOS
A análise de Componentes Principais contribui na busca de parâmetros ou elementos
que identifiquem os ambientes geoquímicos na área de trabalho (Figura 1). Uma parcela das
amostras é fortemente influenciada pelas concentrações dos metais Zn, Mn e, em menor grau,
por Cu e Cr. Estes últimos elementos possuem maior ascendência sobre uma segunda parcela
das amostras, juntamente com Al. Uma terceira parcela está relacionado à Fe, Al e Cd.
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Figura 1: Representação gráfica de APC executada sobre resultados dos subsistemas A, A/S, S, Q 3/R3 e R4. Relação
entre a influência dos elementos sobre os grupos hidrogeoquímicos.

O resultado da análise de grupos está exposto na tabela 1. O grupo 1 corresponde a
amostras provenientes de poços construídos em regiões abrangidas pelos subsistemas Q 3/R3,
A/S e F. Os valores de pH são baixos, com média de 4,63, sendo o valor máximo de 5,44 e o
mínimo de 4,4. As concentrações de K são superiores as de Na em todos os casos. Da mesma
forma, a soma das concentrações de K e Na são sempre superiores ou iguais à soma de Ca e
Mg. As amostras provenientes dos subsistemas A/S e uma das amostras provenientes do
subsistema F apresentaram concentrações do elemento Mn duas vezes superiores. O grupo 2
possui os menores valores de pH e são poços muito profundos, todas representam o
subsistema R4. O que diferencia estas amostras das do grupo 1 são os maiores teores em
metais pesados, com exceção de Cr e Cd. O grupo 3 possui uma amostra proveniente de poços
tubulares profundos no subsistema Q3/R3 , uma do subsistema F e a terceira do subsistema
A/S. Todos estão localizados em regiões onde há o desenvolvimento de atividades agrícolas de
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pequeno porte. As duas amostras do grupo 4 foram coletadas em poços rasos, utilizados na
irrigação e localizados no centro de plantações. Os altos teores de Ca, Mg e HCO3 indicam a
utilização de calcário como corretivo de solo. Por estarem no meio da área tratada com adubo e
calcário e serem poços rasos, a alteração da qualidade da água nestes locais foi ainda mais
intensa. Com os maiores valores de pH, as concentrações de Fe, Al, Zn, Mn, Cu e Cd. O grupo
5 compreende amostras de poços tubulares profundos, construídos sobre os subsistemas S, A,
Q3/R3, R4 e F, áreas altamente urbanizadas. Estas amostras possuem em comum alta
concentração dos elementos Na, K, Cl, NO3, SO4 , Fe, Al e Cu e, em menor grau, de Zn e Cd.
Neste grupo, a soma de Na e K é superior à soma de Ca e Mg, sendo que o Na é o elemento
mais importante. As concentrações dos metais Ca, Mg e Mn, assim como as de alcalinidade,
são mais altas que os grupos 1 e 2, mas inferiores aos grupos 3 e 4. Os altos teores de Na, Cl e
amônia indicam contaminação por efluentes domésticos, provenientes de fossas. Os valores de
pH neste grupo são superiores aos grupos 1 e 2, apesar de possuírem as mesmas
características geológicas e pedológicas.
Resultado da análise de grupos para as amostras provenientes dos aqüíferos A, S, A/S, Q 3/R3/ R4 e F.

Grupos

n.amostras

Na

K

Ca

Mg

HCO3

Cl

SO4

NO3

NH3

Grupo 1

10

0,25

0,28

0,10

0,10

0

1,07

0,13

0,28

0

Grupo 2

3

0,21

0,25

0,25

0,11

0

1,17

0,07

0,24

0

Grupo 3

3

0,34

0,55

2,63

1,46

9,38

2,23

0,30

0,11

0,01

Grupo 4

2

1,46

0,77

30,32

1,12

59,3

4,25

0

0,59

0,01

Grupo 5

8

3,24

0,55

0,46

0,54

4,66

3,83

0,46

1,10

0,24

Grupos
Grupo 1

n.amostras
10

Fe
0,015

Al
0,012

Zn
0,017

Cu
0,010

Mn
0,009

Cd
0,002

Cr
0,002

pH
4,63

Cond
8,44

Grupo 2

3

0,024

0,021

0,028

0,014

0,013

0,002

0

4,14

13,37

Grupo 3

3

0,031

0,025

0,042

0,007

0,013

0,004

0,014

5,73

30,85

Grupo 4

2

0,005

0,019

0,008

0,002

0,002

0,003

0,008

6,35

117,4

Grupo 5

8

0,036

0,134

0,024

0,020

0,007

0,007

0,015

5,20

35,8
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Tabela 1: Grupos hidrogeoquímicos diferenciados por análise de grupos de PACHECO. As concentrações estão
expressas em mgL -1 e a condutividade em mS/cm.

5. DISCUSSÃO
O K aparece como um elemento importante nas águas subterrâneas do DF, onde a
influência antrópica é mínima ou nula. Em muitos estudos hidrogeoquímicos, o K não costuma
ser determinado, pois sua abundância relativa é baixa. Esta aparente inversão se dá em função
da importância deste elemento em minerais como ilita e sericita, abundantes nas rochas do DF,
ao passo que Na, Ca e Mg não são elementos importantes na mineralogia local. As diferenças
entre subsistemas com maior ou menor contribuição de rochas pelíticas não são suficientes
para discriminá-los de acordo com a litologia. Isto está relacionado à natureza de estratigrafia
local, caracterizada por truncamentos e empurrões, sendo possível que em algumas porções
dos subsistemas mais argilosos possa haver contribuições de subsistemas quartzosos e viceversa. Entretanto, pode-se definir como discriminantes geoquímicos para as águas do domínio
fraturado dos subsistemas Q3/R3, A, A/S, S e R 4 do Sistema Paranoá e F do Sistema Canastra,
os baixos valores de pH (inferiores a 5) de condutividade elétrica (média de 10 mS/cm), soma
das concentrações de Na e K sempre superior à soma das concentrações de Ca e Mg.
Concentrações mais elevadas de Mn, Zn, Cu, Fe, Al ou Mg (até duas vezes) podem ser
atribuídas à subsistemas com maior predomínio de meta-argilitos ou ardósias. Neste caso, o pH
tende a ser inferior a 4,4. As amostras cuja soma das concentrações de Na e K seja menor que
a soma das concentrações de Ca e Mg estão relacionadas a áreas onde haja a prática da
calagem. Nestes locais há mudança nas condições físico-químicas, tais como a elevação do
pH. À medida que o pH sobe, as concentrações dos elementos de transição caem em função
da menor solubilidade da maioria dos metais em relação ao aumento do pH. Como
discriminadores geoquímicos para as áreas cuja ocupação esteja relacionada a atividades
agrícolas poderíamos citar a inversão da relação Na+K/Ca+Mg, alcalinidade e, nas áreas cujo
pH seja inferior a 6, maiores concentrações relativas de Zn e Mn. Nos locais onde há intensa
ocupação urbana, com largo uso de fossas negras e valas para a captação de águas
residuárias, a elevação dos valores de pH é um reflexo da diluição de efluentes no domínio
poroso e sua posterior infiltração no domínio fraturado. Os efluentes também contribuem com a
entrada de metais, NO3, NH3, SO4, Cl, Na, K, Mg e Ca no sistema. No grupo 5, há ótimas
correlações de pH com Cr (0,91), Cd (0,92), Cu (0,85) e uma correlação média com o Al (0,65).
Estes elementos, com exceção do Cr, não são solúveis em ambientes cujo pH é superior a 4.
Fica claro que as condições naturais deste ambiente foram alteradas, fazendo com que o pH
atingisse valores da ordem de 5,20 (máximo 6 mínimo 4,7) e elementos como Zn, Fe, Cd, Cu e
Al permanecessem na solução. A formação de complexos orgânicos, proveniente das fossas
aumenta a mobilidade de metais em água.
6. CONCLUSÕES
Os parâmetros inorgânicos que melhor exprimem sua qualidade das águas subterrâneas
nas regiões mais densamente povoadas do DF são pH, condutividade e relação Na+K/Ca+MG.
Isto se dá em função da natureza geológica e das reações de intemperismo, típicas para a
região do cerrado. A ocupação desordenada do solo já alterou a qualidade das águas
subterrâneas. Esta alteração se dá pela modificação das condições físico-químicas de
subsuperfície. O reflexo da calagem no é a característica mais marcante do uso agrícola sobre
a água subterrânea, enquanto que a ocupação urbana interfere na mobilidade e solubilidade de
metais.
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ADEQUAÇÃO DOS MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO GEOQUÍMICA DE ÁGUA, COM BASE
NA DIFERENÇA ENTRE AS CONCENTRAÇÕES PERCENTUAIS ENTRE OS ÍONS MAIS
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Os diagramas trilineares são os mais utilizados na classificação geoquímica de águas.
Praticamente todos se fundamentam no diagrama de PIPER (1944). Este diagrama tem por
base o equilíbrio entre os principais íons constituintes das águas naturais. Existem muitos
outros diagramas e gráficos que não possuem a forma triangular, mas representam as
características geoquímicas das águas de acordo com o mesmo princípio de equi líbrio entre
íons utilizado por PIPER. Podemos citar diagramas colunares; os circulares; diagramas radiais
e diagramas semi-log. CHADHA (1999) considera que o diagrama de PIPER apresenta
inconvenientes na representação e interpretação dos dados e torna-se muito complicado
quando existem grandes quantidades de dados a tratar. O diagrama proposto por CHADHA é
uma versão modificada do diagrama de PIPER e DUROV. Este novo diagrama apresenta-se
sob a forma de um gráfico com coordenadas X e Y. No eixo X, plota-se a diferença entre os
metais alcalinos terrosos e os metais alcalinos, expressos em percentagem da concentração
em miliequivalentes e, no eixo Y, plota-se a diferença entre os radicais de ácidos fracos e os
radicais de ácidos fortes, também expressos em percentagem da concentração em
miliequivalentes. Os resultados encaixam-se em um dos 4 campos do gráfico final. A grande
contribuição de CHADHA é a facilidade com que se tratam grandes quantidades de dados, sem
que haja distorção do resultado final. Por esta razão, optou-se pelo diagrama de CHADHA no
tratamento dos dados geoquímico das águas do DF.
Em regiões de cerrado, as condições físico-químicas reinantes nas reações de
intemperismo e na formação de solos lateríticos impõem, ao solo e à água subterrânea,
características próprias. Os minerais presentes nos solos são resultantes de profundos estágios
de alteração e o manto de intemperismo tende a ser muito profundo (MADEIRA et al.1982). As
reações de hidrólise e óxi-redução são importantes na formação argilominerais do tipo 1:1 e
diversos óxidos e hidróxidos de ferro, alumínio, manganês e outros metais. Este ambiente é
caracterizado pela intensa perda e lixiviação de sílica e bases.Os argilominerais 1:1 interagem
com o íon hidrogênio, de forma que este último penetra a camada octaédrica, substituindo o
alumínio. Este é liberado e hidrolisado, produzindo mais íons H +, reduzindo o pH do meio
(STUMM e MORGAN, 1981; DREVER, 1988; TAN, 1994). A ferrólise (BRINCKMANN, 1970) é
um processo de alteração relacionado à produção de prótons durante o ciclo de óxi-redução do
ferro. Quando o lençol freático está mais alto, o ferro II dissolvido desloca os cátions trocáveis
que são lixiviados. A fase seca subseqüente leva à oxidação do ferro. Estes novos prótons
formados são espalhados pelas camadas octaédricas dos argilominerais, acarretando o
deslocamento do alumínio a uma posição de troca e liberando prótons para a solução. A
ferrólise é especialmente importante na formação de latossolos vermelho escuro, ricos em
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hematita (MACEDO e BRYANT, 1987). O pH nestes ambientes oscila entre 3,5 e 5,5
aproximadamente. Este intervalo compreende valores inferiores ou semelhantes aos pontos
isoelétricos de minerais como a gibbsita (4,8) e a goetita (3,2), muito comuns nestes ambientes.
Estas condições favorecem a formação de nódulos pela floculação de óxidos e hidróxidos de
metais como Fe, Al, Ti e Mn, aumentando a quantidade de vazios no solo. Desta maneira,
haverá o desenvolvimento de cargas negativas e positivas na parede dos minerais, diminuindo
a capacidade de adsorção de cátions e propiciando a adsorção de ânions, em especial PO 4,
SO4 e SiO4 (RAIJ, 1971; MARCANO-MARINEZ e McBRIDE, 1989). A água subterrânea nestas
regiões desempenha um papel fundamental nas reações descritas e é influenciada pelas
condições físico-químicas dominantes nos solos e nos saprólitos. Esta água tende a ser
relativamente ácida e desmineralizada, pois metais alcalinos e alcalinos terrosos são pouco
disponíveis no manto de intemperismo, e os metais de transição estão precipitados (ou coprecipitados) como óxidos ou hidróxidos. O balanço das espécies solúveis de carbono
inorgânico é modificado. As concentrações de HCO 3 são muito reduzidas e o CO3 não deve
existir, enquanto que CO2(aq) e H2CO3 podem estar presentes.
Neste trabalho, Os autores discutem a validade destes modelos tradicionais de
classificação geoquímica para as águas subterrâneas do Distrito Federal.
2. ÁREA DE TRABALHO
O Distrito Federal (DF) compreende um domínio aqüífero fraturado, desenvolvido sobre
rochas metamórficas, condicionado a fraturas com direções aproximadas EW e NS e um
domínio poroso, desenvolvido nos saprólitos, solos lateríticos e materiais acumulados em
calhas de rios (BARROS, 1987). O domínio poroso, na área abrangida por este trabalho,
subdivide-se nos subsistemas P1 (LE, LV com textura arenosa e areias quartzosas) e P 2 (LV) e
o domínio fraturado no sistema Paranoá, Canastra e Bambuí. O Sistema Paranoá compreende
os subsistemas S/A (meta-siltitos e ardósias); A (ardósias); R 3/Q3 (quartzito e meta-ritmito
arenoso); R4 (meta-ritmitos argilosos e quartzitos) e PPC (unidade psamo-pelito-carbonoatada).
O sistema Canastra consiste dos subsistemas F (quartzo-sericita-clorita-filitos) e FQM (lentes
de carbonatos e mármores intercaladas aos filitos) CAMPOS e FREITAS-SILVA (1998). Em
levantamento efetuado em poços no DF, os autores encontraram os maiores valores de pH,
dureza e alcalinidade nos subsistemas PPC e FQM. Os valores de pH superiores a 6 foram
correlacionados a aqüíferos de natureza pelítica. Os autores encontraram baixos valores de
Cl  , PO4 e STD, em comparação aos limites de potabilidade legais e indicam o ferro total como
um dos parâmetros mais importantes nas águas do DF,da ordem de 3,7 mg/l, em virtude da
alteração de argilominerais como a clorita. Não encontraram teores altos de Al, sendo os
maiores creditados a ambientes de pH muito ácido e a litologias mais ricas em argilominerais.
3. METODOLOGIA
Foram coletadas 61 amostras nas áreas mais densamente ocupadas por condomínios
rurais e residenciais, das quais 11 em nascentes e as restantes em poços tubulares profundos
com revestimento e filtro em PVC geomecânico. A amostragem se deu entre março de 1998 e
de dezembro de 1999. pH, condutividade e sólidos totais dissolvidos (STD) foram determinados
em campo. As amostras destinadas à determinação de metais foram filtradas em vácuo, com
filtro de membrana 0,45m e, em seguida, acidificadas com ácido nítrico ultrapuro, em clean
room. A determinação de metais foi efetuada por meio de Espetrometria de Absorção Atômica
(AAS) (Na e K) e Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado
(ICP/AES) (Ca e Mg). As determinações de nitrato, sulfato, alcalinidade e cloretos foram
efetuadas de acordo com a metodologia descrita no AMERICAN PUBLIC HEALTH
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ASSOCIATION (1981). Os resultados foram plotados no diagrama de CHADHA e
posteriormente discutidos.
4. RESULTADOS
Os resultados estão expostos na figura 1. Este diagrama distingue, claramente,
amostras de água oriundas do Sistema Bambuí (MAR e JDMC) e dos subsistemas PPC (EVC,
BNC, FOC – lentes de calcário – POW – eminentemente pelítica) e FQM (SS10, SS12, SS14 e
NVD). As duas amostras do Sistema Bambuí entraram no campo das águas bicarbonatadas
sódicas, as águas provenientes dos subsistema FQM e das lentes de calcário do subsistema
PPC foram classificadas como bicarbonatadas cálcicas e calco-magnesianas e a amostra
proveniente da porção pelítica do subsistema PPC como bicarbonatada magnesiana.
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Figura 1: Amostras de água subterrânea do DF plotadas no diagrama de CHADHA. As amostras provenientes dos
subsistemas A, A/S, S, Q 3/R3, R4 e F distribuem-se quase todos os campos do diagrama. A proporção entre os
elementos maiores em água é fortemente influenciada por fatores naturais e antrópicos que existem próximas às
áreas de recarga e aos poços.

Os outros subsistemas não possuem um padrão de comportamento no Diagrama de
CHADHA, sendo possível identificar águas de todas as origens em todos os campos. Este fato
está relacionado a características próprias de cada local, e sua interpretação deve ser feita
caso a caso. As amostras PFP, POW, VAR, CSR, HLZ, ASP e EVD são oriundas de locais
onde há atividades agrícolas, com utilização da calagem para correção do solo. As amostras
EJB1, EJBII, BRZ, PI, QA2, AMB, PII, MJSM CB349 E GEN são provenientes de áreas com
ocupação urbana desordenada, onde não há coleta de esgotos.
5. DISCUSSÃO
A característica geoquímica das águas subterrâneas coletadas em poços construídos
sobre os subsistemas A, A/S, S, Q 3 /R3, R4, F, P2, P1 no DF é fortemente influenciada pela
profundidade do manto de intemperismo e as atividades que se desenvolvam no local de
recarga do poço. Atividades agrícolas, mesmo que de pequeno porte, e a utilização de fossas
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são as atividades mais influentes nesta caracterização. Quando se levam em conta apenas as
relações entre os chamados íons maiores em água (Ca, Mg, Na, K, carbono inorgânico solúvel,
SO4 e Cl), a classificação geoquímica das águas subterrâneas do DF não é precisa O emprego
de diagramas (PIPER, CHADHA) é eficaz na determinação da natureza da geoquímica de
águas provenientes de aqüíferos desenvolvidos nos subsistemas FQM e PPC e no Sistema
Bambuí. Isto se dá em virtude da natureza das rochas aqüíferas e do tempo de contato da água
nas fraturas. No sistema Bambuí, a alteração química dos arcóseos libera Na e bicarbonato
para a solução, caracterizando esta água como bicarbonatada sódica. Nos subsistemas PPC e
FQM, a dissolução dos carbonatos confere às águas características do tipo bicarbonatada
calco-magnesiana.
Para os subsistemas A, A/S, S, Q 3/R3, R4, F, P2, P1, estes procedimentos são
ineficientes para a compreensão dos aspectos geoquímicos, naturais ou não, que estão
envolvidos na determinação da composição das águas. Neste sentido, o K aparece como um
elemento importante nas águas subterrâneas do DF e as inter-relações entre Na e K são
peculiares ao ambiente pedológico/geológico que circunscrevem os sistemas aqüíferos
estudados. Em muitos estudos geoquímicos de água, o K não costuma ser determinado, pois
sua abundância relativa, quando comparada ao Na e a outros elementos, é baixa. As reações
de intemperismo que provocam a redução do pH e alteração no equilíbrio das espécies de
carbono solúvel, fazendo com que o parâmetro alcalinidade seja muito reduzido ou mesmo
nulo. SO4 e Cl não são constituintes de rochas locais e não estão disponíveis no manto de
intemperismo, pois, assim como Ca e Mg, são prontamente lixiviados. Os primeiros elementos
são, muito mais, indicadores de alteração da qualidade da água em virtude da diluição de
esgotos e Ca e Mg, da mesma forma que a alcalinidade, funcionam como indicadores de uso
de corretivo do solo para fins agrícolas.
6. CONCLUSÕES
Em virtude da natureza geológica e das reações de intemperismo, que têm lugar no
extenso manto de intemperismo das regiões de cerrados, a utilização de diagramas com base
nos íons mais abundantes em água para os subsistemas A, A/S, S, Q 3/R3, R4, F, P2, P1, os mais
utilizados para abastecimento nas áreas de ocupação urbana desordenada no DF, é
inadequada.
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1

ABSTRAT
This work exhibits the chemical variation of Cr, Cu, Ni e Zn in two samples of base and top in
the Embu-Mirim River bottom sediments sampling by core. This procedure was used to verify
the different concentration of heavy metal in the sediments. The methodology used is
macroscopic analyses, determination of the physical-chemical parameters (Eh and pH), total
chemical analyses and organic matter concentration.
The results show the same concentration of Cu in the top and bottom of the sediments
sampling. Cr and Ni show little chemical variation in the different sample station. However,
the station sample in middle stream shows concentration dates are homogeneous for both
metals. Zn shows a progressive concentration in the upstream to the downstream of the river
and different dates to the top and bottom samples. The pH dates show more high values in
the top samples than the bottom samples in all station and probably is the reason of this
oscillations values in some metals. By another hand, Eh show a strong correlation in the
sediment environment and answer for some metal high concentration, like the organic
matter.The results show a low possibility of contamination by Cr and Ni in the Guarapiranga
lake sediments in this place.
RESUMO
Este trabalho apresenta as variações dos teores de Cr, Cu, Ni e Zn em topo e base de
“cores” de sedimentos de fundo ao longo do rio Embu-Mirim, com o objetivo de detectar o
grau de contaminação destes sedimentos e sua contribuição no Reservatório de
Guarapiranga. A metodologia básica compreende análises macroscópicas, parâmetros físico
químicos (pH e Eh) análises químicas totais e concentração de matéria orgânica. Os dados
obtidos exibem Cu com tendência a concentrações constantes no topo e na base dos
sedimentos coletados ao longo das estações amostradas. Cr e Ni exibem ao longo destas
estações, constância na porção mediana do curso da drenagem e oscilações tanto a
montante como jusante. Zn exibe tendência de aumento de concentração nas amostras de
topo como nas de base em direção a jusante. As variações observadas nas concentrações
dos metais apresentam relação com os valores de pH obtidos, os quais são geralmente
maiores no topo que na base. Uma parte dessas oscilações de concentração relacionam-se
com os valores de Eh, quase sempre redutores nas estações amostradas. Verifica-se haver
íntima correlação entre as concentrações de matéria orgânica encontrada nos sedimentos
com as elevações de concentração para Zn e Cr. Os resultados obtidos sugerem
possibilidade de contaminação para Cr e Ni nos sedimentos do reservatório de
Guarapiranga, a partir da foz do Rio Embu Mirim.
INTRODUÇÃO
Sedimentos de fundo têm sido empregados com freqüência como monitores de
contaminação e poluição por metais pesados. Estes representam excelente meio de
concentração de metais em meios aquáticos (MOORE & RAMAMOORTHY, 1993).
Diferentes trabalhos demonstram que a análise de sedimento de um ecossistema aquático
reflete em boa parte a qualidade da água deste ecossistema (LACERDA et al., 1988),
resultado da integração de todos os processos químicos, físicos e biológicos que nele
ocorrem (ESTEVES, 1988). Os sedimentos de modo geral funcionam como reservatório
semipermanente ou acumulador de metais pesados. Alterações de diferentes ordens nas
condições físico-químicas do sistema aquático podem tornar esses metais disponíveis para
o meio e assim ocorrer efetiva contaminação do sistema como um todo (SALOMONS &
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FÖRSTNER, 1995; PUCCI, 1988). O tempo de residência de metais em sedimento para
adquirir mobilidade geoquímica depende de fatores como: alterações de pH, Eh e teor de
matéria orgânica (FÖRSTNER & WITTMANN, 1981; MOORE & RAMAMOORTHY, 1983).
A análise dos sedimentos fornece uma visão das condições de poluição do
ecossistema aquático, como também permite traçar perfil histórico de sua evolução quanto
ao impacto gerado por contaminação ou poluição (LACERDA et al., 1988).
BEIRUTH (et al., 1999) identificou concentrações relativamente elevadas de metais
pesados em diferentes organismos bentônicos em estações de amostragem do Rio EmbuMirim. Estes resultados fundamentam o objetivo desta investigação quanto à carga de
contaminantes (metais pesados), ao longo das mesmas estações amostradas no trabalho
citado. Em função destes aspectos, este trabalho busca evidenciar a distribuição vertical do
conteúdo de metais pesados no sedimento de fundo, em especial dos metais Cr, Cu, Ni e
Zn, os quais provêem de atividades antrópicas. Considerando que o Rio Embu-Mirim é um
dos principais tributários da Represa de Guarapiranga, uma das principais fontes de
abastecimento da RMSP, estabelece assim a importância desta investigação.
Para esse estudo foram tomadas amostras de perfis verticais de sedimento de fundo
de 10 estações de amostragem (Fig. 1) anteriormente selecionados para os estudos
desenvolvidos por BEIRUTH (op. cit., 1999) quando da análise de material bentônico.
A legislação brasileira estabelece limites de concentrações de metais apenas para a
água, motivo pelo qual que será utilizado para este estudo, como fonte de comparação para
os resultados obtidos, os parâmetros estabelecidos por SMITH (et. al 1996) que se
encontram na tabela 1.
MATERIAIS E MÉTODOS
As amostras foram obtidas empregando coletor de gravidade, modelo KajakBrinkhust modificado, selecionado-se, para posteriores análises, os primeiros e os últimos 3
(três) centímetros da coluna de sedimento. Este core variava em amostra de um mínimo de
15cm de amostra recuperada até máximo de 60cm.
Nas amostras coletadas de sedimento, foram medidos valores de pH e Eh e em
seguida armazenadas em sacos plásticos de polietileno e conservadas em caixas de is opor
com gelo, conforme sugestão de ACZUE & MUDROCK (1995). Depois de secas foram
submetidas às seguintes análises: teor de matéria orgânica (M.O.) e concentração total de
metais pesados por Espectrofotometria de Absorção Atômica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados para as concentrações totais dos metais Cr, Cu, Ni e Zn, conjugados
aos parâmetros físico-químicos e o teor de matéria orgânica do sedimento de fundo da área
em estudo encontram-se na Tabela 2. Estes referem-se à coleta em período úmido (04/00),
com exceção das estações P5 e P10 onde não foi possível realizar a coleta do sedimento de
fundo.
Os resultados demonstram que os teores de Cr (Fig. 2) ao longo dessa drenagem
apresentam decréscimo de montante para jusante. Pode-se notar, com exceção das
estações de amostragem P2, P3 e P 9, que este metal apresenta pequeno decréscimo do
topo para base. Para o topo verificou-se que há para os pHs correspondentes, até o meio da
drenagem um comportamento inverso entre os teores de Cr e os valores de pH. Na bas e os
valores de pH são crescentes, similares aos teores de Cr, exceto na segunda estação da
porção mediana e na porção final da drenagem onde observa-se comportamento inverso
(Fig. 6). Os valores de Eh (Fig. 7) para as amostras de topo, nas primeiras estações são
concordantes e decrescentes, semelhante aos teores obtidos para Cr, a partir da terceira
estação, os valores passam a ser desencontrados. Os teores de Cr são decrescentes em
direção à foz enquanto que os valores de Eh são aleatórios. Na base, ao longo de toda
drenagem, os teores de Cr exibem comportamento similar com o Eh. Para os teores de M.O.
há evidências de comportamento semelhante entre esta e os teores de Cr para as amostras
de topo e de base analisadas (Fig. 8).
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Os teores de Ni (Fig. 4) exibem um decréscimo nas amostras de topo em relação às
da base, com exceção da estação P9, indicando ainda um pequeno decréscimo de montante
para jusante ao longo do percurso da drenagem. Nas três primeiras estações os teores de
Ni no topo apresentam comportamento inverso aos valores de pH (Fig. 6). A partir da
estação P4 as amostras, as curvas de concentração apresentam comportamento similar com
os valores de pH. No centro do curso desta drenagem os teores de Ni na base exibem
também, comportamento similar com o pH, enquanto que nas extremidades da drenagem
este é inverso. Em relação aos valores obtidos para o Eh nas amostras de topo, com
exceção das estações P3 e P4 e P9, os teores de Ni exibiram comportamento similar com os
valores obtidos de Eh (Fig. 7). Na base, a relação teor de Ni e Eh mostrou-se ser
concordante ao longo de toda a drenagem. Os teores de M.O. (Fig. 8) estão diretamente
relacionados com os teores de Ni nas amostras de topo, com exceção da estação P 7 e P9.
Na base, salvo as amostras das estações P6 e P7, todas as outras amostras exibem
comportamento similar entre M.O. e teor de Ni.
Em relação aos teores de Cu (Fig. 3) verifica-se homogeneidade no conteúdo das
amostras de topo como nas de base, demonstrando assim haver teores constantes ao longo
de todas as estações na drenagem. Provavelmente os resultados observados para pH na
figura 6 (relativamente homogêneos) são os responsáveis por esta homogeneidade tanto no
topo como na base das amostras nas diferentes estações. Tanto para as amostras de topo
como para as de base o comportamento entre os teores de Cu e os valores de pH são
similares. Os teores obtidos nas amostras exibem similaridade com os valores de pH e
teores de Cu no centro da drenagem, invertendo esta relação nas extremidades da mesma.
No topo os valores de Eh (Fig. 7) são concordantes com os teores de Cu, com exceção das
estações P3 e P4. Na base, as amostras de todas as estações exibiram concordância. Com
exceção da amostra de topo e de base da estação P 6, os resultados obtidos para Cu exibem
similaridade com os teores obtidos de M.O. (Fig.8).
Os teores de Zn (Fig. 5) exibem aumento de montante para jusante até a estação de
amostragem P7 com decréscimo nos teores na estação de amostragem P 8. Resultado
inverso se observa para os valores de Eh e M.O. que decrescem de montante para jusante.
Esse comportamento de Eh e M.O. pode estar controlando as concentrações de Zn. Os
teores obtidos deste metal nas amostras de topo são correlacionaveis com os valores de pH
ao longo de toda drenagem (Fig.6). Na base, essa relação foi concordante no centro da
drenagem, invertendo a relação nas extremidades. Nas amostras de topo a relação entre os
teores de Zn e os valores de Eh (Fig. 7) é concordante somente nas extremidades da
drenagem. Nas amostras de base a concordância ocorre ao longo de toda drenagem. Os
valores de M.O. (Fig. 8) obtidos, exibem comportamento similar com os teores de Zn nas
extremidades da drenagem para as amostra de topo. Nas amostras de base este
comportamento é diretamente proporcional ao longo de todo o curso da drenagem, com
exceção da amostra da estação P6.
Na estação de amostragem P1 notou-se teores maiores para todos os metais no topo
em relação à base, sendo a única estação que apresenta valores de pH maiores na base
em relação ao topo e valores oxidantes de Eh. Esse aspecto pode explicar estes teores
elevados. Na estação P3, com exceção do Ni, os outros metais exibem teores maiores na
base. Nesta mesma estação, os valores de M.O. são elevados na base em relação ao topo
o que pode implicar em correlação direta entre a M.O. e os teores elevados de Cu, Cr e Zn.
O mesmo se observa nas estações P4, P6 e P8.
Com exceção das estações de amostragem P2 e P3, todas as outras estações
apresentam o mesmo comportamento para os metais Cr e Ni. Todas as estações, exceto P2,
apresentam para os metais Cu e Zn a mesma relação nos teores nas amostras do topo em
relação às amostras da base.
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CONCLUSÃO
Pelos dados obtidos na coleta deste estudo, pode-se prever uma possível tendência
dos teores de Cr, Ni e Zn exibirem correlações e influência direta com os valores de Eh e os
teores de M.O. Os valores de pH podem ser o responsável pelos teores uniformes de Cu ao
longo da amostragem no curso da drenagem.
Pode-se verificar uma tendência dos metais Cr e Ni se comportarem similarmente na
distribuição de teores nas amostras de topo em relação às da base. A mesma tendência é
observada para os metais Cu e Zn.
Foram utilizados os parâmetros de indicação de contaminação propostos por SMITH
et. al 1996 como forma de comparação para os resultados obtidos nas nas amostras aqui
analisadas, permitindo concluir-se que os metais Cu e Zn não apresentam considerável
contribuição para os sedimentos de fundo do reservatório de Guarapiranga junto a foz do
Rio Embu - Mirim, seu tributário mais direto e importante. Enquanto que os valores obtidos
nas diferentes amostras para os metais Cr e Ni sugerem maior possibilidade destes estarem
comprometendo a qualidade do sedimento de fundo do Reservatório neste local.
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TABELA 1 – Parâmetros segundo SMITH et. al 1996
Teor de Cr (mg.Kg-1) Teor de Cu (mg.Kg-1)
Teor de Ni (mg.Kg-1)
37,3
35,7
18

Teor de Zn (mg.Kg-1)
123
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TABELA 2: Resultados das análises
Concentração total de
Estações de
metais (ppm)
amostragem
Cr
Cu
Ni
Zn
P1 (topo)
P1 (base)
P2 (topo)
P2 (base)
P3 (topo)
P3 (base)
P4 (topo)
P4 (base)
P6 (topo)
P6 (base)
P7 (topo)
P7 (base)
P8 (topo)
P8 (base)
P9 (topo)
P9 (base)

87
61
34
53
56
74
54
43
57
55
54
53
48
37
31
50

40
35
26
21
37
39
29
17
36
32
37
44
19
14
24
17

FIG. 1 - Estações de Amostragem

56
33
28
20
65
36
40
17
48
40
27
23
26
15
17
68

75
54
32
41
54
107
122
49
103
99
127
187
50
32
80
81

pH

Eh (mV)

Matéria
Orgânica
(%)

6,00
6,73
7,59
6,81
7,46
6,97
6,86
6,71
7,36
6,76
7,03
6,62
7,50
7,37
7,38
6,69

16
47
-111
-214
-153
-131
-153
-148
-89
-138
-145
-138
-216
-159
-144
-148

6,4
0,9
0,6
2,5
6,7
1,5
3,1
1,7
0,8
1,9
2,84
0,8
0,1
1,3
1,1
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FIG. 2 - Conteúdo de Cr de montante para jusante
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FIG. 3 - Conteúdo de Cu de montante para jusante
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FIG. 5 - Conteúdo de Zn de montante para jusante
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FIG. 7 - Valores obtidos de Eh de montante para jusante

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq
VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

Matéria Orgânica (%)
%

Topo

Base

8
7
6
5
4
3
2
1
0

P1

P2

P3

P4

P6

P7

P8

P9

FIG. 8 - Valores obtidos de Matéria Orgânica de montante para jusante

040

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

043

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

ESTUDO DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS EM SEDIMENTOS DO ESTUÁRIO DE
SANTOS E SÃO VICENTE
P. S. C. da Silva, B.P. Mazzilli e, D. I. T. Favaro*
Departamento de Radioproteção Ambiental
*Laboratório de Análise Por Ativação
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Caixa Postal 11049, São Paulo, Brasil
ABSTRACT
This study aims to determine the concentration and distribution of rare earth elements
in sediments of Santos and São Vicente estuarine system, Southwest Brazil. This estuarine
system is the discarding area of a phosphate fertilizer complex, which has produced
approximately 69 millions tons of phosphogypsum so far. This phosphogypsum is stockpiled
and presents a potential threat to the surrounding environment. The rare earth elements
concentration was determined by neutron activation analysis and the concentration
distribution followed the pattern Ce > Nd > La > Sm > Yb, Eu, Tb, Lu. Four sampling
locations presented concentrations above the average value observed for the region. Rare
earth elements presented a strong positive correlation, mainly among the light rare earth
elements group (La, Ce and Nd) and the heavy rare earth elements (Yb and Lu). Positive
correlation were also found among these elements and Th, Fe, Sc and Co.
INTRODUÇÃO
A determinação das concentrações dos elementos terras raras (ETR) em amostras
geológicas é importante tanto do ponto de vista geológico como geoquímico, uma vez que
estes elementos são indicadores de processos petrogênicos e traçadores da origem dos
sedimentos nos processos de sedimentação (Gouveia et al. 1993). Foram realizados
estudos, em estuários, visando o entendimento do grau com que estes ambientes definem a
composição dos ETR na água do mar ( Martin et al., 1976; Zhang et al., 1998). ElbazPoulichet & Dupuy (1999) relataram uma aumento na concentração de elementos terras
raras nas proximidades de um depósito de fosfogesso.
No estuário de Santos e São Vicente, localizado no litoral sul do Estado de São
Paulo (fig. 1) localiza-se um importante polo industrial. Suas industrias de fertilizantes
produziram, até o presente, 69 milhões de toneladas de fosfogesso, que estão estocadas
em pilhas a céu aberto.
Foram analisadas amostras de sedimento de superfície, coletadas pela CETESB, no
ano de 1999, em diferentes pontos do estuário (fig. 1), utilizando-se a técnica de ativação
neutônica (AAN). Este trabalho apresenta um estudo preliminar das concentrações e
distribuição dos ETR nestes sedimentos.
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
A AAN é uma técnica bem estabelecida que tem sido amplamente utilizada na
determinação, tanto de elementos maiores e menores, como de elementos traços em
amostras geológicas. Suas principais vantagens são determinação simultânea de vários
elementos com alta sensibilidade para níveis de concentração da ordem de ppm e ppb, sua
especificidade e seletividade (Chattopadhyay & Katz, 1978; Crespi et al., 1993). As
determinações por AAN dos ETR efetuadas neste estudo, foram realizadas irradiando-se as
amostras por um período de 16h sob um fluxo de nêutrons de 1012ncm-2s-1 no reator IEA-R1
do IPEN. As atividades induzidas foram calculadas pelo método comparativo e a contagem
foi feita utilizando-se um detetor de Ge hiperpuro Intertechnique, com resolução de 2,1keV
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para o pico de 1332keV do 60Co. A análise dos espectros foi feita utilizando-se o programa
OMNIGAM, EG&G ORTEC.
Para a irradiação, as amostras, depois de secadas em estufa a 110ºC até peso
constante, foram moídas a uma granulometria de 150 mesh e homogeneizadas. Em
seguida, tomou-se aproximadamente 120mg que foram acondicionadas em sacos de
polietileno e envoltas em papel alumínio. As contagens para determinação do La, Sm, Tb e
Yb foram feitas uma semana após a irradiação e para as determinações de Ce, Eu, Lu e Nd
uma semana após a primeira contagem. Como padrões, foram utilizados os materiais de
referência Buffalo River Sediment (NIST-2704) e Soil-7 (IAEA) que possuem valores
certificados e/o de informação para todos os elementos analisados neste trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na tabela 1 estão apresentados os valores, em g/g, para as concentrações dos
ETR nos sedimentos do estuário de Santos e São Vicente. Juntamente, para efeito de
comparação, são apresentados os valores médio da crosta (VMC – Taylor & McLennan,
1985) e os valores médios para sedimentos (VMS – Bowen, 1979). A distribuição das
concentrações segue a seguinte sequência: Ce > Nd > La > Sm > Yb, Eu, Tb, Lu.
Os coeficientes de correlação para as concentrações obtidas neste trabalho (tabela
2) mostraram concordância com a classificação encontrada na literatura que agrupam estes
elementos em terras raras leves (La, Ce e Nd); terras raras intermediários (Sm , Eu e Tb) e
terras raras pesados (Lu e Yb) (Sholkovitz & Szymczack, 2000).
Os elementos pertencentes ao grupo das terra raras leves e pesadas mostram as
melhores correlações quando comparados entre si, embora todos apresentem forte
correlação positiva com os outros ETR. Entre as terras raras intermediárias o Sm apresenta
melhor correlação com os elementos dos grupos das terras raras leves e pesadas que com
os elementos do próprio grupo. O Eu apresenta a melhor correlação com o Sm, no entanto,
sua correlação com o Tb é muito baixa. O Tb só apresenta valores de correlação
consideráveis com os elementos do grupo das terras raras leves.
Os autores do presente trabalho também determinaram as concentrações de
elementos maiores e outros elementos traços e verificaram que todos os elementos terras
raras apresentam uma forte correlação positiva com o Th, Fe, Co e Sc. Os elementos Ce,
Nd e Sm também apresentam boa correlação com Cr. Eu e Yb estão correlacionados com K
e As, respectivamente, e o único caso de forte correlação negativa aparece entre o Tb e Na
e Br (Silva et al., dados não publicados). Estas tendências também foram observadas por
Vital & Stattegger (2000) e são interpretadas por McLennan et al. (1980) como sendo
devidas ao fato destes elementos estarem entre os mais insolúveis, sendo, portanto,
relativamente imóveis. Desta forma, são transportados exclusivamente como componentes
terrígenos, refletindo a composição química de sua fonte.
A figura 2 mostra a distribuição dos elementos terras raras, normalizados pelos
valores médios para sedimentos - VMS (Bowen, 1979) comparados com os valores médios
para a região de estudo e valores médios para a crosta - VMC (Taylor & McLennan, 1985),
também normalizados por VMS. Os pontos 1, 2, 3 e 7 apresentam valores acima da média
da região para todos os elementos. Comparando-se com os valores médios para os
sedimentos, os elementos La, Ce, Nd e Sm apresentam enriquecimento nos mesmos
pontos, enquanto que Lu, Tb e Yb são empobrecidos em todos os pontos amostrados. O Lu
apresenta uma distribuição mais regular em torno da média com ligeiro enriquecimento
apenas no ponto 7.
Foi observado por Elbaz-Poulichet & Dupuy (1999) um enriquecimento de elementos
terras raras nos sedimentos de um pequeno rio tributário nas proximidades de um depósito
de fosfogesso. O enriquecimento observado nos pontos 1, 2 e 3 pode, provavelmente, ter
como causa a drenagem de água em depósitos deste material, existentes na região e a
contribuição de terras raras provenientes do fosfogesso. Foi observado por Elbaz-Poulichet
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& Dupuy (1999) e Sholkovitz & Szymczak (2000) que uma diminuição do pH e aumento da
salinidade provocada por efluentes tem como consequência um aumento da adsorção dos
ETR nos sedimentos.
CONCLUSÕES
O estudo das concentrações dos elementos terras raras nos sedimentos de rios do
estuário de Santos e São Vicente mostrou que as concentrações seguem a seguinte
sequência Ce > Nd > La > Sm > Yb, Eu, Tb, Lu. Os ETR leves apresentam forte correlação
positiva entre si, o mesmo ocorrendo com os elementos do grupo dos ETR pesados, em
concordância com outros valores apresentados em literatura.
O enriquecimento observado nos pontos 1, 2 e 3, pode ter como causa, a drenagem
de água em depósitos de fosfogesso existentes na região, pela contribuição de ETR
provenientes do fosfogesso ou pela diminuição do pH e aumento da salinidade provocada
pelos efluentes das industrias de fertilizantes da região.
Embora não tenham sido realizados, ainda, estudos quanto à distribuição dos ETR
com relação a granulometria dos sedimentos ou suas características de especiação, a
consistência entre os padrões de distribuição dos sedimentos do estuário de Santos e São
Vicente, comparados com os valores médios para a crosta e para a média dos sedimentos,
indica homogeneidade dos produtos de intemperismo que compõem os sedimentos da área
drenada pelos rios do estuário.
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Figura 1: Região da bacia de Santos, mostrando o estuário de Santos e de São Vicente e a
localização dos pontos de coleta.
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Figura 2: Distribuição dos elementos terras raras mormalizados pelos valores médios para
sedimentos, VMS (concentração em ppm), comparados com a mesma razão para os valores
médios da crosta (ponto 11) e valores médios para a região (ponto 12), referências no texto.
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Tabela 1: Concentração dos elementos terras raras (g/g), determinadas neste trabalho e
aquelas encontradas para os valores médios da crosta e de sedimentos (referências no
texto). ND = não determinado. Os erros foram determinados propagação de erros.
La
Ce
Nd
Sm
Eu
Tb
Yb
Lu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VMC
VMS

54,10,2
65,20,2
45,80,2
34,40,4
13,30,1
29,50,1
53,00,2
25,90,1
22,00,1
16,10,1
16
41

1145
1365
914
796
331
673
1255
623
663
532
33
83

607
739
437
3612
172
344
587
273
253
213
16
32

780,2
12,00,2
8,90,2
6,00,3
2,40,1
5,90,1
10,80,2
4,3 0,1
3,360,08
2,540,06
3,5
6.4

0,990,03
1,260,04
1,260,06
1,20,1
0,950,04
1,050,05
1,460,07
0,900,05
0,880,04
0,710,04
1,1
1,2

Tabela 2: Coeficientes de correlação para
determinadas neste estudo.
Ce
Eu
La
Ce
1,00
Eu
0,72 1,00
La
0,98 0,74 1,00
Lu
0,89 0,71 0,96
Nd
0,98 0,69 0,99
Sm
0,95 0,85 0,97
Tb
0,65 0,15 0,68
Yb
0,87 0,62 0,94

0,9 0,3
0,80,3
0,50,2
ND
0,30,2
0,40,2
0,50,3
0,40,1
0,40,1
0,280,08
0,5
1

2,70,1
3,60,2
3,00,1
1,60,3
1,00,1
1,50,1
2,20,1
1,8 0,1
1,210,07
1,010,06
2,2
3,6

0,46 0,01
0,58 0,01
0,48 0,01
0,33 0,04
0,1650,003
0,2710,005
0,38 0,01
0,2450,005
0,1710,005
0,1580,004
0,3
0,7

as concentrações dos elementos terras raras
Lu

Nd

Sm

Tb

Yb

1,00
0,92
0,93
0,64
0,98

1,00
0,95 1,00
0,71 0,58 1,00
0,90 0,90 0,72 1,00
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Elisabete de Santis Braga** e Valdenir Veronese Furtado**
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ABSTRACT
This paper reports the efficiency calibration data of a degassing-emanation system
used to determine 222Rn activity concentrations in seawater samples. The total
extraction efficiencies of 4 degassing-emanation systems were determined by
measuring twenty 226Ra reference solutions. Arithmetic mean efficiencies estimated
for these 4 systems varied from 21  3 % to 62  6 %. The consistency of these
measurements were evaluated through precision and accuracy data. Precision result s
ranged from 6 to 13 %, while accuracy varied from 5 to 14 %. To determine the lower
limit of the detection, 4 blanks of purified water, free of 226Ra, were measured in the
same systems. The lower limit of detection was 7.8 x 10 -3 Bq.L-1.
This work also presents preliminary results of a study carried out in a series of small
embayements of Ubatuba, São Paulo State-Brazil, covering latitudes between 2326’S
and 2346’S and longitudes between 4502’W and 4511’W. The main aims of this
research were to set up an analytical method to assess 222Rn activities in seawater
samples and to apply the excess 222Rn inventories obtained to estimate the submarine
groundwater discharge.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, têm sido demonstrado por vários autores que a descarga de
água subterrânea é uma via importante de entrada de vários nutrientes e poluentes em
ambientes marinhos costeiros e outros corpos de água superficial (Johannes 1980, Capone
& Bautista 1985, Valiela et al. 1990; Simmons 1992). A partir da água subterrânea, várias
substâncias dissolvidas, naturais ou provenientes de contaminação antrópica, podem ser
transportadas para águas superficiais. Deste modo, esgotos domésticos, efluentes
industriais e outros rejeitos solúveis que percolam um dado aqüífero podem eventualmente
atingir e contaminar as águas costeiras. O impacto ecológico destas descargas em águas
costeiras dependerá das concentrações dos poluentes originalmente dissolvidos e das vias
de infiltração destas plumas de contaminação.
As metodologias atualmente disponíveis para se estimar a descarga de águas
subterrâneas em ambientes marinhos costeiros são baseadas principalmente no balanço
hidrológico e tem mostrado resultados muito discrepantes. Em escalas locais e regionais, as
estimativas do fluxo de águas subterrâneas são escassas, pois essas medidas são muito
difíceis e os sítios de descarga de água subterrânea geralmente não são evidentes (Cable et
al. 1997).
Recentemente, entretanto, alguns trabalhos realizados nas áreas de oceanografia
química e geoquímica ambiental, apresentaram a aplicação de alguns radionuclídeos
naturais, por exemplo, 4He, 3He, 3H, 222Rn, 226Ra e alguns compostos orgânicos como o
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metano, CH4 como traçadores da descarga de águas subterrâneas para o mar em regiões
costeiras (Cable et al. 1996 a, 1996 b, Corbett et al. 1997, Moore 1996).
O presente trabalho tem por objetivos principais a calibração de um sistema de
emanação de 222Rn utilizado para quantificar este radionuclídeo em amostras de água do
mar. O 222Rn (meia-vida de 3,8 dias) é um radionuclídeo natural, emissor de partículas alfa,
pertencente à série radioativa do 238U. As concentrações de 222Rn observadas normalmente
na água subterrânea são de 2 a 4 ordens de grandeza superiores àquelas observadas nas
águas superficiais; este radionuclídeo apresenta um comportamento ambiental conservativo,
ou seja, as concentrações de 222Rn no meio aquático não variam em função de atividades
químicas e/ou biológicas, além de possuir uma meia-vida física relativamente curta quando
comparada ao seu tempo de residência no reservatório superficial. Como o termo-fonte é
elevado para o 222Rn (as concentrações deste traçador natural são altas na água
subterrânea em relação à água de superfície), as entradas e saídas de água no modelo
hidrológico de um sistema compartimental genérico podem ser estimadas com relativa
precisão conhecendo-se o decaimento radioativo e empregando-se um modelo de
advecção-difusão uni-dimensional (Cable et al. 1996a, 1996 b, Corbett et al. 2000).
PARTE EXPERIMENTAL
Para o estabelecimento da técnica de medida das concentrações de 222Rn em
amostras marinhas, 4 sistemas de desgaseificação-emanação foram calibrados, utilizandose vinte soluções de referência de 226Ra (Amersham Standards), as quais foram preparadas
pela pesagem e diluição, respectivamente, de quantidades exatamente conhecidas do
padrão original. As alíquotas pesadas foram diluídas convenientemente com água
deionizada, adicionando-se 20 mg de Ba2+ (carregador) e 1 mL de HNO 3 65% para evitar
perdas por adsorção. As soluções de referência de 226Ra foram acondicionadas em frascos
sorológicos de vidro pyrex, com capacidade para 4 L, aos quais foi adaptada uma rolha de
borracha contendo dois tubos de cobre de ¼ de polegada e uma pedra difusora de aquário,
simulando-se um borbulhador. Os frascos foram convenientemente vedados, utilizando-se
cola de silicone e pinças de Hoffman, e guardados por um tempo de crescimento adequado
até o instante da análise. As atividades das soluções de 226Ra foram convenientemente
corrigidas para a data de referência.
Uma linha de desgaseificação-emanação foi utilizada para retirar o gás radônio das
amostras de água, borbulhando-se hélio gasoso 5.0 (grau analítico) através da mesma
numa vazão de 0,4 L/min, por 60 minutos. Após deixar a amostra de água, a corrente de gás
fluiu através de um tubo de secagem preenchido com drierite e ascarite para a remoção de
vapor de água e gás carbônico, respectivamente, passando sequencialmente por uma
armadilha congelada com nitrogênio líquido. Nessa armadilha, mantida à baixa temperatura
durante todo o processo de desgaseificação, ocorreu a condensação do 222Rn, enquanto o
hélio gasoso continuou o percurso e foi ventilado, tendo sido liberado do sistema para a
atmosfera. A armadilha para congelamento é feita de um tubo de aço inoxidável de ¼
polegada, preenchido com limalhas de latão, proporcionando uma grande área superficial na
qual o radônio pode se condensar, enquanto o hélio escapa através de uma conexão tipo
“Swagelock”. Após o término do processo de desgaseificação da amostra, duas válvulas,
localizadas na entrada e na saída da armadilha, foram fechadas e esta foi aquecida por 5
minutos com uma máquina de calor, para vaporizar o 222Rn. A seguir, as válvulas da
armadilha foram abertas e o radônio foi liberado para uma célula de cintilação alfa
condicionada à pressão de - 30 psi, com o auxílio de uma bomba de vácuo. A Figura 1
esquematiza resumidamente o sistema de desgaseificação-emanação de radônio utilizado
neste trabalho.
Após a emanação, a célula de cintilação alfa foi conectada a um tubo
fotomultiplicador de um monitor portátil de 222Rn RDA-200, da Marca Scintrex. A contagem
destas células foi realizada após no mínimo cerca de 3 horas de crescimento, detectando-se
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as partículas alfa provenientes do 222Rn (T1/2= 3,8 dias; E= 5,48 MeV) e seus dois filhos
emissores-alfa de meias-vidas curtas, 218Po (T1/2= 3,05 min ; E= 6,00 MeV) e 214Po (T1/2=
26,8 min;E= 0,46 MeV). A atividade total de 222Rn presente na amostra de água foi
determinada pela seguinte expressão:

A222 Rn 

t 2
C  Bg
1
x  t x
3.E.V .60 e 1
1  e  t 2

(1)

Onde:
A222Rn = atividade de 222Rn (Bq.L-1).
C = contagem da célula de cintilação alfa após o estabelecimento do equilíbrio radioativo,
cerca de 3 horas depois do término da emanação (cpm).
Bg = contagem da célula de cintilação alfa no sistema RDA-200, antes da emanação (cpm).
E = eficiência da extração do 222Rn, considerando-se medida das 3 partículas alfa emitidas
no equilíbrio pelo 222Rn, 218Po e 214Po (%).
V = volume da amostra (L).
 = constante de desintegração radioativa do 222Rn (1,235x10-4 min-1).
t1 = tempo entre o início da desgaseificação e o início da contagem da amostra (min).
t2 = tempo de contagem (min).
A Equação 1 fornece a atividade total de 222Rn presente na amostra de água, no
instante da análise. Para se determinar a quantidade de 222Rn em excesso, isto é, a
concentração de 222Rn presente na amostra de água que não está sendo suportada pela
presença de 226Ra, deve-se realizar uma nova medida, após um intervalo de tempo de
crescimento apropriado (no mínimo 4 dias), seguindo-se o procedimento experimental
descrito anteriormente. Para se assegurar resultados consistentes, é aconselhável realizar
análises consecutivas das concentrações de 226Ra presentes nessas amostras. A expressão
que fornece a atividade de 226Ra presente na amostra de água é similar àquela utilizada
para a determinação de 222Rn. Além disso, a expressão inclui uma correção para o 222Rn em
crescimento no intervalo de tempo considerado, como apresentado na Equação 2:

A226 Ra 

t3
1
C  Bg
x
x




t
t
3.E.V .60 (1  e 1 ) (e 2 ) 1  e  t 3

(2)

Onde:
A226Ra = atividade de 226Ra (Bq.L-1).
t1 = tempo de crescimento do 222Rn (intervalo de tempo entre o final da última
desgaseificação da amostra e o final da emanação, em minutos).
t2 = tempo entre o final da desgaseificação da amostra e o início da contagem (min).
t3 = tempo de contagem (min).
As demais variáveis envolvidas no cálculo da atividade de 226Ra são as
mesmas já discutidas no cálculo da atividade de 222Rn. Após a determinação das atividades
de 222Rn e de 226Ra, qualquer excesso de 222Rn presente na amostra de água pode ser
corrigido em relação ao instante de coleta, utilizando-se a equação fundamental de
decaimento radioativo, A= A0.e-t, onde t neste caso, representa o intervalo de tempo entre a
coleta da amostra e o instante da análise. Antes de cada determinação, as contagens de
radiação de fundo de cada célula de cintilação alfa foram medidas.
Como já foi mencionado anteriormente, a eficiência de extração dos sistemas de
desgaseificação-emanação foi determinada a partir de várias medidas de soluções de
referência de 226Ra, seguindo-se o procedimento experimental descrito acima. Estes
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resultados são apresentados na Tabela 1. As eficiências de extração de 222Rn em amostras
de água do mar, determinadas em 4 sistemas de desgaseificação-emanação, variaram de
21  3 % a 62  6 %. Dos quatro sistemas estudados, apenas um (sistema 3) apresentou
eficiências de extração consideradas insatisfatórias. As prováveis causas desta diminuição
na eficiência de extração são a ocorrência de pequenos vazamentos na tubulação de açoinoxidável a partir da qual este sistema foi montado. Testes nesta tubulação, empregandose a determinação de He por espectrometria de massa, serão realizados para identificar os
principais sítios de vazamento. Além disso, os resultados das medidas das soluções de
referência de 226Ra foram utilizados para se avaliar a precisão (reprodutibilidade) e a
exatidão do método. Neste trabalho, a precisão foi estimada pelo cálculo do coeficiente de
variação relativo, enquanto a exatidão foi estimada pelo cálculo do erro relativo. A precisão
destas medidas variou de 6 a 13 %, enquanto a exatidão variou de 5 a 14 %,
respectivamente. Quatro amostras em branco foram preparadas, empregando-se água
deionizada isenta de rádio, com a finalidade de se estimar o limite inferior de detecção do
método (Curie1968). O limite inferior detecção médio dos 4 sistemas foi de 7.8x10 -3 Bq.L-1.
Estes resultados são apresentados na Tabela 2.
Para aplicação deste método, foram determinadas as concentrações de 222Rn
em excesso em amostras de água do mar coletadas nas Enseadas do Flamengo e da
Fortaleza, em Ubatuba, litoral Norte do Estado de São Paulo. As concentrações de 222Rn em
excesso determinadas nestes perfis verticais em função da profundidade variaram de
1,1x10-2 a 3,2x10-1 Bq.L-1. Estes resultados são apresentados nas Tabelas 3 e 4. Em todos
os perfis estabelecidos, conhecendo-se as concentrações de 222Rn em excesso (subtraindose as atividades de 222Rn suportado pelo 226Ra, da concentração de 222Rn total) e após a
realização de experimentos de equilíbrio água do mar-sedimento, serão estabelecidos os
inventários de 222Rn em excesso na coluna d’água (concentração de 222Rn (Bq.m-3) em
função da profundidade (m).
CONCLUSÕES
As eficiências de extração de 222Rn em amostras de água do mar, determinadas em
4 sistemas de desgaseificação-emanação, variaram de 21  3 % a 62  6 %. A precisão
destas medidas variou de 6 a 13 %, enquanto a exatidão variou de 5 a 14 %,
respectivamente. O limite inferior detecção foi de 7.8 x10-3 Bq.L-1. Estes resultados
demonstraram que, embora a metodologia proposta seja muito sensível, permitindo a
quantificação de concentrações-traço de 222Rn em volumes consideravelmente pequenos de
amostras de água do mar, existem possibilidades de perdas deste radionuclídeo gasoso
durante as etapas de coleta e desgaseificação. Ações preventivas de eventuais distorções
na determinação quantitativa deste radionuclídeo incluem a verificação rotineira das
eficiências de extração dos sistemas e dos frascos utilizados nas análises.
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Figura 1. Esquema de um sistema de desgaseificação-emanação de 222Rn.

Tabela 1. Médias aritméticas das eficiências de extração de 222Rn (%) e
respectivos desvios padrões (1).
Sistema de Emanação (n)
Eficiência de Extração (%)
Sistema 1 (7)
54  4
Sistema 2 (5)
62  6
Sistema 3 (6)
21  3
Sistema 4 (3)
58  9
(n) = número de medidas

Tabela 2. Limites inferiores de detecção do método
(Bq.L-1) e respectivos coeficientes de variação
relativos (Curie 1968).
Sistema
Limite inferior de detecção
(Bq.L-1)
Sistema 1 (3)
7,8.10-3
Sistema 2 (3)
8,7.10-3
Sistema 3 (3)
1,4.10-2
Sistema 4 (3)
6,6.10-2
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Tabela 3. Concentrações de 222Rn total, 226Ra e 222Rn em excesso observadas no perfil
vertical determinado no centro da Enseada do Flamengo, estação latitude 23 030.541’S e
longitude 045006.104’W (profundidade máxima aproximada 9 m) em 12-fev-2001.
222
226
222
Amostras (n)
Prof.
Rn total
Ra
Rn em excesso
-1
-1
(m)
(Bq.L )
(Bq.L )
(Bq.L-1)
-1
-3
FL-1, 2 (2)
8
3,1x10
9,0x10
3,2x10-1
FL-3, 4 (2)
7
2,2x10-1
9,0x10-3
2,2x10-2
-2
-3
FL-5, 6 (2)
6
2,8x10
4,2x10
2,5x10-2
-2
-3
FL-7, 8 (2)
5
1,5x10
4,2x10
1,1x10-2
-2
-3
FL-9, 10 (2)
4
1,7x10
4,2x10
1,4x10-2
-3
-3
FL-11 (1)
3
1,0x10
4,2x10
FL-12, 13 (2)
3
3,4x10-2
4,2x10-3
3,5x10-2
FL-14, 15 (2)
1
3,3x10-2
4,2x10-3
3,3x10-2
(n) = número de determinações
Obs: em todas as determinações, foi considerado que a incerteza das medidas (erro
relativo) variou de 5 a 14%.
Tabela 4. Concentrações de 222Rn total, 226Ra e 222Rn em excesso observadas no perfil
vertical determinado no centro da Enseada do Fortaleza, estação latitude 23 030.941’S e
longitude 045009.156’W (profundidade máxima aproximada 10 m) em 13-fev-2001.
222
226
222
Amostras (n)
Prof.
Rn total
Ra
Rn em excesso
-1
-1
(m)
(Bq.L )
(Bq.L )
(Bq.L-1)
FR-1, 2 (2)
9
1,3x10-1
8,2x10-3
1,3x10-1
-2
-3
FR-3 (1)
7
9,6x10
9,3x10
8,9x10-2
-2
-3
FR-4 (1)
6
3,3x10
9,3x10
2,6x10-2
-3
-3
FR-5 (1)
5
2,7x10
9,3x10
-3
-3
FR-6 (1)
3
1,2x10
9,3x10
FR-7 (1)
1
2,1x10-2
9,3x10-3
1,3x10-2
FR-8 (1)
3
8,3x10-4
9,3x10-3
-2
FR-9, 10 (2)
8
2,1x10
9,3x10-3
1,4x10-2
FR-11 (1)
4
2,9x10-2
1,4x10-2
1,7x10-2
-2
-2
FR-12, 13 (2)
2
2,2x10
1,4x10
8,7x10-3
(n) = número de determinações
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ABSTRACT
The Wastewater Treatment Plant (WTP) of Barueri, São Paulo, Brazil, processes sewages
from São Paulo metropolitan region, generating residual sludges, which have been
cumulatively disposed over the land in open areas of the plant. In the present work, the
distribution of 22 elements, including As, Co, Cr, Sb and Zn, the rare earth elements, U and
Th, in bottom sediment samples from one of the lakes of the WTP of Barueri, were studied,
in order to understand their geochemical behavior and identify the possible sources of these
elements in the sediments. A vertical soil profile and the in natura rock, colleted at the west
side of lake, were also analyzed. The analytical technique employed was instrumental
neutron activation analysis (INAA). The results obtained indicate an antropic origin to Zn in
the lake sediments; on the other hand, the concentration to the other elements analyzed
suggest that they derive from the lithologies of the Barueri region.
INTRODUÇÃO
Com o aumento do interesse pelas questões ambientais, nas últimas décadas, a análise
química de sedimentos passou a ser uma ferramenta importante em estudos ambientais, já
que os sedimentos representam um dos melhores meios para concentrar metais nos
ambientes aquático, podendo ser usados como indicadores de contaminação (FORSTNER
& WITTMANN, 1983). Para este fim, a necessidade de se desenvolver e utilizar técnicas
analíticas capazes de determinar concentrações da ordem de partes por milhão e até partes
por trilhão, também tornou-se importante.
O objetivo principal deste trabalho é aplicar a análise por ativação com nêutrons (AAN),
à determinação de metais (bário, cobalto, crômio, césio, ferro, háfnio, rubídio e zinco),
semimetais (arsênio, antimônio e selênio), actinídeos (urânio e tório) e terras-raras (lantânio,
cério, neodímio, samário, európio, térbio, itérbio, lutécio e escândio) em sedimentos de
fundo de uma das lagoas da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Barueri-SP,
visando o conhecimento do mecanismo de migração desses elementos para a lagoa a partir
de resíduos dispostos no seu entorno ou de processos de degradação das rochas locais.
MATERIAIS e MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDO
A ETE de Barueri-SP, pertencente à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (SABESP), opera desde 1988, tratando uma parcela significativa dos esgotos
gerados na Região Metropolitana de São Paulo, atendendo a uma população aproximada
de 2,5 milhões de habitantes.
A ETE de Barueri gera um volume diário aproximado de 127 m3 de resíduos sob forma
de lodo. Estes resíduos são portadores de uma parcela considerável do potencial polui dor
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dos esgotos dos quais se originou. O lodo residual gerado deveria ser armazenado de forma
adequada; entretanto, devido a fatores de ordem econômica, todo o lodo residual, gerado
desde 1988 até 1996, ficou disposto em áreas livres do terreno da própria estação. Na ETE
de Barueri existem dois ambientes lacustres artificiais, sendo que um deles, objeto deste
estudo, possui metade de seu contorno constituído dos depósitos de lodo residual.
AMOSTRAGEM e PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS
Os sedimentos de fundo foram coletados manualmente por meio de um coletor de
gravidade, modelo Kajak modificado. Em termos gerais, as amostras referentes ao topo do
core foram subamostradas nos primeiros 3 ou 5 cm, enquanto que houve variação na
subamostragem basal devido à profundidade do core recuperado. Os pontos de
amostragem encontram-se na Figura 1. Um perfil de solo, com profundidade de 4 m,
fracionado a intervalos de 20 cm, e a rocha sã, também foram coletados da margem oeste
da lagoa. Todas as amostras foram acondicionadas em sacos de polietileno, conforme
recomendações encontradas em Mudrock e Aczue (1995) e encaminhadas ao laboratório.
As amostras de sedimento de fundo e solo foram secas a 40 o C em estufa, moídas em
almofariz de ágata e armazenadas em sacos de polietileno até a análise. A rocha sã,
primeiramente foi fracionada e pulverizada, sendo também acondicionada em sacos de
polietileno. As amostras de sedimento também foram submetidas à análise granulométrica.
AAN
Alíquotas convenientes de soluções de concentração conhecida, dos elementos
analisados, foram pipetadas em pedaços de 1 cm 2 de papel de filtro Whatman 40 e
evaporadas à secura sob lâmpadas de raios infravermelhos. Os padrões, assim preparados,
foram então acondicionados em envelopes de polietileno e selados a quente. Cerca de 100
mg das amostras (sedimento de fundo, solo e rocha) e dos materiais de referência Buffalo
River Sediment (NIST SRM 2704) e BE-N (IWG) foram pesados e acondicionados da
mesma forma que os padrões.
Amostras, padrões e materiais de referência foram inseridos em recipientes de alumínio
e irradiados no reator IEA-R1 do IPEN-CNEN/SP, em fluxo de nêutrons térmicos de cerca
de 1013 n cm-2 s-1, durante 16 horas. As medidas da radiação gama induzida foram
realizadas em um espectrômetro de raios gama, consistindo de um detector de Ge
hiperpuro, modelo GX 2020 (CANBERRA) e eletrônica associada.
RESULTADOS
Foram coletadas amostras de sedimentos de fundo em dois períodos distintos do ano
(baixa e alta pluviosidade). Os resultados apresentados na Tabela 1 referem-se apenas à
fração superficial do período seco, já que não foram observadas variações significativas nas
concentrações dos elementos estudados nos dois períodos. Os valores de concentração
obtidos para os elementos foram comparados aos valores obtidos para a rocha sã (coletada
da margem oeste da lagoa) e aos valores de concentrações médias da crosta terrestre para
as rochas sedimentares (shale) (TUREKIAN & WEDEPOHL, 1961). De acordo com os
resultados obtidos (Tabela 1) observa-se que a maioria dos elementos determinados
apresentou valores de concentração concordando com os valores do shale, como é o caso
do Co, Cr e Sb; além disso, o elemento As, assim como o Rb, apresentaram valores de
concentração menores do que os valores encontrados na rocha sã. Com relação aos
elementos terras raras (ETR), embora os valores de concentração determinados sejam
significativamente mais altos que os valores do shale, estes valores concordam com os
teores de ETR encontrados no perfil de solo analisado (Tabela 2), o que é observado
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também para os elementos U e Th, que apresentaram valores de concentração
concordando com a rocha sã. Estes teores encontrados indicam que a fonte emissora
desses elementos não está associada a uma contribuição antrópica.
Por outro lado, os resultados obtidos para o Zn, em todas as estações de amostragem,
superam consideravelmente o teor determinado na rocha sã, ficando acima também do
valor de concentração encontrado no shale, sugerindo uma possível contaminação deste
elemento devido aos resíduos dispostos em torno do lago. Tal afirmação pode ser
fundamentada pelo estudo feito por ASSUNÇÃO e SÍGOLO (1998) sobre a evolução
geoquímica de lodos gerados na ETE de Barueri. O material analisado apresentou altos
teores de Zn, além disso, estes pesquisadores verificaram que este metal, juntamente com
Cr e Ag, é remobilizado de uma forma mais intensa do que os outros elementos analisados
no estudo.
De acordo com DINESCU e DULIU ( 2001), a investigação da concentração de alguns
elementos, principalmente metais, em perfis verticais de solo ou sedimento pode ser
relacionada aos valores de concentração do Sc no perfil vertical analisado, com o objetivo
de verificar se a origem desses elementos pode ser considerada antrópica. A escolha do Sc
se deve ao fato de ele ser considerado, na maioria dos casos, um elemento de origem
natural em estudos ambientais e a sua presença não ser atribuída a qualquer processo de
origem antrópica. Este tipo de estudo foi aplicado a alguns elementos (co, Cr, Sb e Zn)
determinados nas amostras de coletadas.
Os resultados obtidos para as razões Co/Sc e Cr/Sc não apresentaram variações
significativas, nas amostras de topo e base. Com relação à razão Sb/Sc, foram observadas
algumas variações entre topo e base, entretanto, tais variações devem ser consideradas
com cautela, devido a alguns valores de concentração determinados estarem muito
próximos ao limite de detecção (LD) do método analítico (LD para Sb = 0,082g g-1). Já para
a razão Zn/Sc os valores obtidos para a fração superficial do core (variando entre 7 e 10),
em praticamente todas as estações de amostragem, superaram os valores obtidos para a
razão Zn/Sc referente à base do core, que variou entre 4 e 6, reforçando a idéia de uma
possível contaminação do local por esse elemento.
Os resultados obtidos na análise granulométrica mostraram que a fração silte,
juntamente com a fração argila, para o topo do core, apresentaram valores compreendidos
entre 85 e 95%, mostrando que as variações de concentrações dos elementos analisados,
nas estações estudadas, não são devidas às diferenças na porcentagem de finos nas
amostras.
Os valores de concentrações obtidos para os ETR, tanto para as amostras de sedimento
(Tabela1), quanto para o perfil de solo (Tabela 2) e para a rocha sã, foram normalizados em
relação às concentrações nos condritos (MASUDA, 1962). O padrão de distribuição obtido
para os ETR nos sedimentos (Figura 2), apresentando maior concentração dos ETR leves
em relação aos ETR pesados, mostra uma assinatura de rochas graníticas (HENDERSON,
1984), semelhante ao encontrado por FERREIRA (1996) em rochas do Complexo de Itaqui.
O mesmo padrão de distribuição dos ETR é observado para o perfil de solo e para a rocha
sã (Figura 2), confirmando que a origem desses elementos está associada à litologia da
região e não a um enriquecimento devido a uma contribuição antrópica.
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos indicam que somente o Zn encontrado nos sedimentos é
proveniente dos resíduos dispostos em torno da lagoa estudada. Os teores dos ETR, U e Th
estão relacionados à fonte granítica do Complexo de Itaqui.
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ANEXOS

Figura 1: Malha de amostragem regular com as respectivas estações de coleta
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Tabela 1: - Valores de concentrações obtidos em g g-1, para as amostras de sedimento referentes à fração superficial do core,
coletadas nas estações de amostragem da ETE de Barueri, no período seco.
Elemento

ETE01

ETE02

ETE03

ETE04

ETE05

ETE06

ETE07

ETE08

ETE09

ETE10

ETE12

(5-10cm)

(0-3cm)

(0-3cm)

(0-3cm)

(0-3cm)

(0-5cm)

(0-15cm)

(0-5cm)

(0-3cm)

(0-3cm)

Rocha
sã

Shale

(0-3cm)
As

2,6  0,1

8,3  1,3

2,6  0,1

2,4  0,1

3,4  0,2

4,4  0,2

2,9  0,1

4,1  0,2

4,0  0,2

5,3  0,2

4,3  0,2

8,5  0,4

13

Ba

697  7

1024  60

706  6

635  6

945  9

641  7

754  8

695  7

659  7

585  6

650  7

592  6

580

Co

14  1

23  2

18  1

54  2

15  1

17  1

17  1

17  1

17  1

13  1

14  1

4,9  0,3

19

Cr

58,0  0,2

59  5

85  7

87,0  0,3

76  2

83  7

89  8

80  7

80  7

78  7

73  7

12  1

90

Cs

7,0  0,2

93

6,4  0,2

4,4  0,2

71

5,8  0,1

5,9  0,3

71

71

51

51

2,8  0,4

5

Fe (%)

3,60  0,04

4,6  0,1

5,20  0,01

4,9  0,1

4,9  0,1

4,6  0,1

4,8  0,1

4,7  0,1

4,9  0,1

5,0  0,1

4,6  0,1

1,80  0,03

4,7

Hf

13,0  0,2

6,01  0,02

7,5  0,1

13,0  0,2

7,3  0,4

4,5  0,3

5,9  0,3

2,8  0,2

3,8  0,2

4,7  0,3

6,3  0,4

7,0  0,4

2,8

Mo

3,6  0,6

2,62  0,04

2,5  0,4

2,5  0,5

4,8  0,8

3,6  0,6

3,9  0,7

11,6  1,8

4,3  0,8

61

3,2  0,6

4,6  0,8

2,6

Rb

134  5

151  4

169  7

113  4

189  2

133  5

189  7

150  6

153  6

88  3

103  4

251  10

140

Sb

0,4  0,1

0,21  0,02

1,0  0,1

0,6  0,1

1,1  0,1

1,4  0,2

1,2  0,1

1,3  0,2

1,3  0,2

1,0  0,1

1,0  0,1

0,30  0,03

1,5

Sc

12  1

12,2  0,4

16  1

15  1

15  1

15  1

15  1

15  1

15  1

16  1

14  1

10,7  0,4

13

Se

1,6  0,3

0,87  0,01

0,6  0,1

2,2  0,2

---

0,40  0,02

0,9  0,1

0,60  0,04

0,35  0,02

0,34  0,02

0,7  0,1

1,2  0,1

0,6

Ta

1,6  0,1

1,5  0,1

1,6  0,1

1,5  0,1

1,6  0,1

2,9  0,1

1,5  0,1

1,6  0,1

1,3  0,1

1,8  0,1

1,5  0,1

0,48  0,03

1,8

Th

55  1

26  1

30  1

29  1

28  1

28  1

25  1

30  1

27  1

32  1

27  1

27  1

12

U

61

2,80  0,02

4,0  0,4

4,0  0,4

61

61

61

71

61

71

61

71

3,7

Zn

105  9

95  1

152  13

100  8

156  10

157  9

174  10

122  8

172  11

119  7

124  8

59  4

95

La

152  12

155  3

138  10

180  14

201  9

212  12

187  11

250  15

210  13

227  14

196  12

55  3

92

Ce

181  4

233  5

133  3

151  3

180  1

185  1

149  1

192  1

167  1

257  1

201  1

86  1

80

Nd

162  9

127  6

136  6

188  5

101  6

115  6

101  6

138  7

104  6

111  6

96  5

43  3

24

Sm

23  2

20,4  1,4

16  2

25  2

25  1

25  1

24  1

31  1

26  3

25  1

23  1

11,9  0,3

6,4

Eu

2,7  0,1

3,90  0,04

3,6  0,1

5,0  0,1

3,5  0,1

3,5  0,1

3,4  0,1

4,3  0,1

3,8  0,1

3,4  0,1

3,2  0,1

1,10  0,02

1,0

Tb

1,8  0,1

1,80  0,03

1,7  0,1

2,1  0,1

1,5  0,1

1,6  0,1

1,7  0,1

2,0  0,1

1,9  0,1

1,6  0,1

1,4  0,1

1,0  0,1

1,0

Yb

3,3  0,2

2,9  0,2

3,7  0,3

3,5  0,2

41

4,3  0,2

51

4,6  0,2

5,5  0,2

4,6  0,2

4,7  0,2

4,6  0,1

2,6
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Lu

0,60  0,01

0,50  0,01

0,50  0,01

0,70  0,01

0,60  0,02

0,60  0,02

0,70  0,03

(---) Valores não determinados

6

0,60  0,01

0,60  0,03

0,53  0,02

0,60  0,02

1,0  0,1

0,7
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Tabela 2: Valores de concentrações obtidos em g g-1, para o perfil de solo coletado à
margem oeste da lagoa da ETE de Barueri
Elemento
As

Sed. Arenoso c/ seixo
(0,9 – 1,0 m)
0,5  0,1

argila
(1,5 – 1,6 m)
---

argila
(2,3 – 2,4 m)
---

saprolito
(3,0 m)
---

saprolito
(3,4 m)
---

saprolito
(4,2 m)
---

Ba

953  53

845  54

995  49

606  34

701  27

657  29

Co

7,2  0,2

17,3  0,4

11,2  0,3

8,2  0,2

8,8  0,2

9,1  0,2

Cr

18,6  0,5

45  1

39  1

45  1

62  2

41  1

Cs

3,0  0,4

61

81

3,0  0,4

3,2  0,4

38  1

Fe (%)

1,7  0,1

3,5  0,2

3,4  0,2

3,7  0,2

4,1  0,2

3,8  0,2

Hf

10  1

12  1

13  1

15  1

14  1

16  1

Rb

138  1
---

193  8

254  10
---

105  4

106  4

0,14  0,01

0,11  0,01

0,10  0,01

184  2
---

Sc

4,3  0,2

9,7  0,4

9,4  0,4

10,7  0,4

10,5  0,4

10,0  0,4

Se

1,07  0,04

1,3  0,1

1,3  0,1

1,7  0,1

1,9  0,1

1,7  0,1

Ta

1,20  0,04

1,5  0,1

1,6  0,1

2,1  0,1

2,5  0,1

2,2  0,1

Th

51  1

38,8  0,5

42  1

32,0  0,4

35,5  0,4

43  1

U

4,1  0,5

41

4,8  0,4

3,9  0,5

4,2  0,2

3,3  0,2

Sb

Zn

55  5

97  8

133  11

46  4

46  4

81  7

La

177  9

227  17

298  5

196  6

222  16

330  14

Ce

288  21

213  16

221  16

304  22

436  32

383  13

Nd

109  9

164  13

193  16

139  11

154  13

192  15

Sm

20  0,4

24  2

34  2

24  1

27  1

35  2

Eu

2,4  0,1

4,5  0,2

5,0  0,2

4,1  0,2

4,3  0,2

4,8  0,2

Tb

1,4  0,2

2,1  0,3

2,3  0,3

1,9  0,2

2,3  0,3

4,0  0,4

Yb

2,3  0,2

51

3,8  0,4

61

4,4  0,4

4,0  0,4

Lu

0,4  0,04

0,7  0,1

0,6  0,1

0,7  0,1

0,7  0,1

0,7  0,1

Perfil do solo e da rocha sã

Período seco - fração superficial

profundidade (m)

log (ETR)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
La

Ce

Nd Sm Eu

Tb
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NÍVEIS DE CHUMBO, COBRE E ZINCO EM AMOSTRAS DE SEDIMENTOS DO SISTEMA
COSTEIRO CANANÉIA-IGUAPE (SÃO PAULO, BRASIL)
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ABSTRACT
The Cananéia-Iguape Estuary is located at the Southern coast Brazil, in an area of
2
200 km , including some islands separated by lagoons and rivers that flow to the ocean. The
Ribeira de Iguape River is the principal source of sediment into the estuary. The highest
sedimentation dynamic is near Iguape Island (Mar Pequeno), that presents high levels of
lead resulting from wasters ore processing in Ribeira de Iguape River. In this work, the
results of measurements of lead, zinc and copper in sediment cores collected in four stations
along the Estuary were report. Lead, copper and zinc showed a wide range of concentration
in sediments: 3 to 166 g.g-1, 3 to 44 g.g-1 and 8 to 133 g.g-1, respectively. The highest
metal levels were obtain in the Core of Valo Grande Channel whereas lowest levels were
measured in the Core of Ponta do Frade. The Valo Grande Channel station presented the
highest influence of the sediment deposition and the mining lead ore in the Ribeira de Iguape
River. These values are in good agreement with obtained by other authors in the same
Estuary.
1 – INTRODUÇÃO
O Sistema Costeiro Cananéia-Iguape localiza-se no litoral sul do Estado de São
Paulo (25 S – 48 W), com uma área aproximada de 200 km2, representando a mais bem
desenvolvida planície costeira do Estado, com a presença de um conjunto de ilhas
localizadas próximas ao continente, separadas entre si por uma série de estreitos canais
que se interligam e deságuam no Oceano Atlântico (Figura 1). A região é formada por
lagoas costeiras e apresenta características de estuário (TUNDISI, 1969).
Os canais deste Sistema apresentam uma dinâmica muito intensa, sofrendo
influência da grande carga de sedimentos finos em suspensão provenientes do Rio Ribeira
de Iguape, das oscilações das marés do litoral e das cargas provenientes dos pequenos rios
que deságuam no local. Ao longo da região cada um destes fatores afetam a circulação dos
sedimentos (SUGUIO & TESSLER, 1992). Considerando-se a gênese da planície costeira
do Sistema Cananéia-Iguape, bem como as características de texturas e composições dos
sedimentos presentes nas seqüências sedimentares, depositados ao longo dos processos
transgressivos/regressivos (SUGUIO & MARTIN, 1978), verifica-se que a fonte de metais
encontrados nos sedimentos dos canais é predominantemente externa à planície, visto que
também não ocorrem processamentos industriais e/ou minerais na planície costeira, que
justificassem os elevados teores detectados no local (TESSLER et al., 1987).
Segundo MORAES (1997), a província mineral do Alto Vale do Rio Ribeira tem sido
minerada desde os tempos coloniais, acarretando um incremento na drenagem deste rio de
partículas enriquecidas de metais provenientes da lixiviação de rejeitos ou da lavagem do
minério. Apesar da ocupação humana ao longo da planície não ser muito intensa, a análise
de alguns metais em sedimentos dos canais demonstraram a ocorrência de elevados teores,
especialmente de chumbo (TESSLER et al., 1987; MORAES, 1997), comparáveis aos
obtidos por RIBEIRO (1979), em Aratu (Ba), que é afetada por problemas de contaminação
humana. O Sistema Cananéia-Iguape por sua condição de ambiente de transição, com a
ocorrência de vários sub-ambientes de deposição, desde continentais até francamente
marinhos, servindo como área de criação de fauna e flora característica e fonte alimentar
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para a população humana local, se mostra um local adequado para os estudos relacionados
à estimativas dos níveis de metais nos sedimentos.
O objetivo do presente trabalho foi estudar os níveis de alguns metais nos
sedimentos, analisando seu comportamento e distribuição ao longo do Sistema CananéiaIguape e a influência da mineração no Alto Vale do Rio Ribeira de Iguape.
2 – METODOLOGIA
Amostras: As colunas de sedimentos (testemunhos) foram coletados durante os
anos de 1998-2000 em quatro pontos (Rio Carapara – T1: 25º03,787 S - 48º02,350 W;
Ponta do Arrozal – T2: 25º02,039 S - 47º55,358 W; Ponta do Frade – T3: 24º54,531 S 47º50,316 W; Valo Grande – T4: 24º43,412 S - 47º33,907 W) do Sistema Cananéia-Iguape,
pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (Base Sul IO/USP). Para a
coleta dos testemunhos foram utilizados tubos de PVC (100 X 7 cm). Cada testemunho foi
caracterizado, quanto à litologia, estruturas e componentes biogênicos, antes de ser
segmentado. As amostras de sedimento foram obtidas por meio da segmentação dos
testemunhos, sendo em seguidas secas em estufa a 50 C, acondicionadas em recipientes
de plástico e armazenadas. Além do teor de umidade, foram analisados o teor de matéria
orgânica e a granulometria do sedimento.
Procedimento analítico: As análises químicas de chumbo, zinco e cobre foram
efetuadas pela empresa Actilab (Canadá), em alíquotas das amostras totais obtidas a partir
do seccionamento dos testemunhos. As amostras foram digeridas com solução de Água
Régia (HCl + HNO3, 3:1). As soluções resultantes das lixiviações foram analisadas por
espectrometria de absorção atômica.
3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os sedimentos analisados apresentaram níveis de chumbo, cobre e zinco variando
entre < 2 a 166 g.g-1, 3 a 44 g.g-1 e 8 a 133 g.g-1, respectivamente (Tabelas 1 e 2).
Os sedimentos do Valo Grande apresentaram as maiores concentrações dos três
metais (Figuras 2 e 3) . Este é o ponto influenciado mais diretamente pela drenagem do Rio
Ribeira de Iguape, que é a principal fonte de aporte de sedimentos em suspensão e
enriquecidos, que adentram o Sistema Costeiro (MORAES, 1997; FERREIRA, 1994;
TESSLER et al., 1987). O Rio Carapara e a Ponta do Arrozal são representativos de
ambiente de deposição, com predomínio de condições marinhas atuais e de sedimentos
continentais, oriundos do complexo serrano costeiro e das formações arenosas quaternárias
da planície costeira. Estas fontes continentais originaram sedimentos com menores teores
de metais, comparativamente aos depositados no Valo Grande (Figuras 2 e 3). A Ponta do
Frade localiza-se num ponto intermediário do Sistema e os resultados indicam que não está
sofrendo grande influência do Ribeira e a contribuição dos pequenos rios locais não é tão
significativa (Figuras 2 e 3).
TESSLER et al. (1987), encontraram teores de chumbo variando entre 0,3 g.g-1 a
246,80 g.g-1 , em sedimentos do Sistema Cananéia-Iguape. MORAES (1997) estudou a
influência da mineração e a distribuição dos metais ao longo do Rio Ribeira de Iguape,
obtendo valores médios de chumbo, cobre e zinco de 90 g.g-1, 21 g.g-1 e 101 g.g-1,
respectivamente. Nestes estudos, os níveis mais elevados também foram encontrados junto
ao Valo Grande, ocorrendo uma diminuição nas concentração, de acordo com a distância
em relação ao rio Ribeira de Iguape.
Os valores obtidos para cobre e zinco nos sedimentos encontram-se dentro dos
níveis basais estabelecidos por SALOMONS & FORSTNER (1984) e MORAES (1997).
Entretanto, os maiores valores de chumbo encontram-se acima destes níveis basais.
A Figura 3 mostra que os níveis de cobre permanecem relativamente constante ao
longo da profundidade. Nos testemunhos T1, T2 e T3, os níveis de chumbo e zinco
diminuem com a profundidade, embora ocorra algumas oscilações.
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No testemunho T4, os níveis destes dois metais aumenta com a profundidade.
Segundo MORAES (1997), a produção de minério de chumbo no Vale do Ribeira era muito
grande, chegando nos anos 80 a ser responsável por cerca de 25 a 35% da produção
nacional. Nos anos 90, esta produção sofreu forte redução em decorrência do esgotamento.
Em 1995 ocorreu o fechamento da última mina.
A queda na produção mineral associada a uma alta taxa de sedimentação no local
(SAITO et al., 2001) talvez possa explicar o comportamento observado no testemunho T4,
com as maiores concentrações sendo observadas nos sedimentos de fundo.
4 – CONCLUSÃO
Os sedimentos analisados apresentaram níveis de chumbo, cobre e zinco variando
entre < 2 a 166 g.g-1, 3 a 44 g.g-1 e 8 a 133 g.g-1, respectivamente. Os maiores níveis
refletem a grande influência do rio Ribeira de Iguape no Sistema Cananéia-Iguape. Foram
observadas concentrações de chumbo acima do nível basal (“background”). A atividade de
mineração no alto vale do Rio Ribeira contribuiu de maneira significativa para o aumento na
concentração de chumbo no sedimento. Aparentemente esta ocorrendo uma diminuição na
concentração de chumbo que se deposita nos sedimentos mais superficiais da área mais
afetada.
5 – AGRADECIMENTOS
Ao IPEN, IO/USP e a FAPESP pelo apoio técnico e financeiro.
A Universidade Cruzeiro do Sul pelo apoio à publicação do trabalho.
6 – BIBLIOGRAFIA
FERREIRA, N. S. 1994. Aspectos da geoquímica ambiental da Mina do Rocha. Instituto de
Geociências, Universidade de São Paulo, Dissertação de Mestrado, 94 pg.
MORAES, R. P. 1997. Transporte de chumbo e metais associados no Rio Ribeira de Iguape.
Instituto de Geociências, da Universidade de Campinas, Dissertação de Mestrado, 94
pg.
RIBEIRO, R. F. 1979. Um estudo sobre os metais pesados nos sedimentos recentes da baía
de Aratú (Ba). Universidade Federal da Bahia, Dissertação de Mestrado.
SAITO, R. T.; FIGUEIRA, R. C. L.; TESSLER, M. G.; CUNHA, I. I. L. 2001. 210Pb and 137Cs
geochronologies in the Cananéia-Iguape Estuary (São Paulo, Brazil). J. Radioanal.
Nucl, Chem., 249(1):257-261.
SALOMONS, W.; FORSTNER, U. 1984. Metals in the hydrocycle. Berlin: Springer-Verlag, 1
ed., 350 pp.
SUGUIO, K.; MARTIN, L. 1978. Formações quaternárias marinhas do litoral paulista e sul
fluminense. International Symposium on Coast Evolution in the Quaternary. Special
Publication, n. 1, The Brazilian National Working Group, IGGCP, Instituto de
Geociências, Universidade de São Paulo, 55 pg.
SUGUIO, K.; TESSLER, M. G. 1992. Depósitos quaternários da planície costeira de
Cananéia - Iguape (SP). 37o. Congresso Brasileiro de Geologia. Roteiro de excursões,
vol. 1.
TESSLER, M. G.; SUGUIO, K.; ROBILOTTA, P. R. 1987 Teores de alguns elementos traços
metálicos em sedimentos pelíticos da superfície de fundo no Sistema Costeiro
Cananéia-Iguape (SP). Simpósio sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste
Brasileira. Anais, 2:255–263.
TUNDISI, J. G. 1969. Produção primária “standing-stock” e fracionamento do fitoplâncton na
região lagunar de Cananéia. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade
de São Paulo, Tese de Doutoramento.

046

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq
VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

Tabela 1 – Níveis de chumbo, cobre e zinco nos testemunhos T2 (Ponta do Arrozal) T3 (Ponta do Frade) e T4 (Valo Grande).
T2 (Ponta do Arrozal)
Profundidade (cm)
0-2
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30
30-32
32-34
34-36
36-38
38-40
40-42

Chumbo
(g.g-1)
26
25
19
17
16
18
16
13
12
11
12
12
13
10
16
23
19
13
15
9
7

Cobre (g.g1
)
15
15
11
10
11
10
9
8
8
7
8
9
9
17
10
12
10
7
10
9
7

Zinco (g.g1
)
55
57
41
40
40
39
32
29
28
25
26
28
33
43
41
47
44
30
37
24
20

T3 (Ponta do Frade)
Chumbo
(g.g-1)
8
12
11
12
12
8
11
9
9
5
6
4
4
4
3
4
5
X
X
X
X

Cobre (g.g1
)
8
7
8
7
7
7
7
7
7
6
7
6
7
6
6
6
6
X
X
X
X

Zinco (g.g1
)
14
18
18
19
18
18
19
18
18
15
16
11
14
13
12
14
13
X
X
X
X

T4 (Valo Grande)
Chumbo
(g.g-1)
101
113
114
84
106
132
120
105
101
110
127
131
141
151
144
153
150
163
159
150
166

Cobre (g.g1
)
37
39
39
32
36
41
35
35
32
34
37
36
39
41
39
41
40
43
41
38
44

Zinco
(g.g-1)
120
126
127
113
127
133
123
117
108
115
123
121
129
126
124
121
121
124
120
118
133
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Tabela 2 – Níveis de chumbo, cobre e zinco no testemunho T1 (Rio Carapara).
Profundidade
(cm)

Chumbo
(g.g-1)

Cobre
(g.g-1)

Zinco
(g.g-1)

Profundidade
(cm)

Chumbo
(g.g-1)

Cobre
(g.g-1)

Zinco
(g.g-1)

0-2
4-6
8-10
12-14
16-18
18-20
22-24
26-28
30-32
34-36
38-40

14
12
8
35
13
9
8
7
5
2
4

9
7
6
7
7
8
7
9
8
8
8

31
29
22
24
28
25
18
22
16
12
13

40-42
44-46
48-50
52-54
56-58
60-62
66-68
70-72
74-76
78-80
X

4
4
3
LID
LID
LID
LID
LID
4
2
X

7
5
5
5
4
4
3
4
4
5
X

15
12
10
9
9
9
9
8
10
12
X

LID – Limite Inferior de Detecção (< 2g.g-1).

Figura 1 – Esquema do Sistema Costeiro Cananéia-Iguape, São Paulo, Brasil.
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Figura 2 – Níveis máximos e mínimos de chumbo, cobre e zinco nos sedimentos dos
testemunhos T1, T2, T3 e T4.
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Abstract
Folds in iron crusts are described and characterized in two different study areas. One
inserted in the Tertiary São Paulo Basin, São Paulo-SP; and the second located in
Pirapora do Bom Jesus-SP, in sediments relative to São Paulo basin
sedimentation.The objective of this study was to verify the folded iron crust genesis,
checking their origin hypotheses. The iron crusts present textural organization,
similar chemical and mineralogical composition, although they are located in different
rocks and geologic setting. They are constituted basically by iron hydroxides.
Diagram trend shows a geochemical evolution linking both sedimentary host-rocks
and iron crusts composition, suggest a geochemical origin. These iron crusts were
formed by remobilization and concentration processes of iron oxides and hydroxides,
originated by the descending meteoric water and groundwater level oscillation,
related to seasonal climatic variations and relief ascending movements. It was not
possible establish correlation between the studied areas structural data with tectonic
fold or regional deformation patterns in host-rocks with the folded iron crust. This fact,
indicate a origin not directly related to tectonic processes in folded iron crust.
Introdução
Crostas ferruginosas são lugar comum em ambientes tropicais. A existência destas
crostas envolve reorganização de relevo quase sempre promovidas por movimentos
ascencionais de porção importante de terrenos que as contem, gerando modelado
específico quando de sua existência (Goudie,1973). A origem de “dobras” em
crostas ferruginosas em Pirapora do Bom Jesus e na Bacia de São Paulo, foram por
muitos anos explicadas sob diferentes hipóteses. Uma interpretação sugerindo
origem tectônica (proveniente de deformações modernas Quaternárias/Terciárias)
ou origem geoquímica, proveniente da remobilização e concentração de hidróxidos
de ferro. Próximo a estas dobras, crostas ferruginosas foram objeto de estudo
(Suguio e Barbour,1969) e sugerida sua origem e evolução (Sígolo e Ohnuma 1996).
Métodos
As amostras das crostas e dos materiais encaixantes provém de oito perfis nas duas
áreas estudadas, sendo obtidas amostras totais e indeformadas das crostas
dobradas, do sedimento encaixante e matriz. Estas amostras foram submetidas a
análises micromorfológicas, químicas totais, químicas pontuais qualitativas e semiquantitativas em MEV/EDS e mineralógicas (DRX e separação de minerais
pesados). Os dados de química total foram lançados em diagramas geoquímicos,
visando comparar o comportamento químico dos elementos maiores nos perfis e
obter relações genéticas ou não entre os materiais investigados.
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Afloramento da Rua Girassol – Vila Madalena – Bacia Terciária de São Paulo
Com 40m de extensão e 5m de altura, exibe sequência rítmica de crostas
ferruginosas “dobradas” (Fig. 01 e 02), constituídas por goethita, com cor marrom
escura. O sedimento constitui-se de material areno-argiloso de cor marromamarelada contendo grãos de quartzo de 0,2 a 1,5 cm e feldspatos alterados.
Intercalações de níveis quartzosos pouco espessos (0,5 cm) são observados.
Afloramento de Pirapora do Bom Jesus. Km 53 da Estrada dos Romeiros – SP.
Neste local, as crostas ferruginosas “dobradas”, constituem-se de goethita
prioritariamente. Encaixam-se em sedimento argiloso avermelhado, com clastos de
quartzo e filito oriundos do Grupo São Roque (Fm. Pirapora do Bom Jesus). Exibe
140m de extensão e 20m de altura e divide-se em porção com dobras (120m de
extensão) e sem dobras (20m de extensão) A espessura das crostas varia de 1 a 10
centímetros e são visíveis a partir da base do perfil. Com altura de 15m são
capeadas por couraça indeformada e fragmentada de 20cm de espessura (Fig. 03).
Quatro grupos distintos de fraturas e falhas foram diagnosticados (Fig 04). Um grupo
G1 constituido de fraturas individualizadas, sem preenchimento; G2(F2, F3, F4, F5,
F8 e F9) como fraturas preenchidas por hidróxidos de ferro, de até 10 cm de
espessura. Os grupos G1 e G2 limitam as dobras. Um grupo G3, com fraturas pouco
espessas (2 a 5 cm), preenchidas por goethita. Estas fraturas ou condicionam o
fechamento das “dobras” ou cortam nas (CF–Fig 03 e 04). Um grupo G4 constituido
de falhas cortando e deslocando crostas dobradas (F7, F10 e F11–Fig 04 e 05).
Resultados
Afloramento da Rua Girassol
Caracterização dos materiais amostrados.
As análises em DRX e a de minerais pesados das amostras das crostas ferruginosas
e das amostras da matriz, permitiram identificar quartzo, biotita, argila do grupo da
caolinita, hematita, goethita e ilmenita. Anatásio, estaurolita e zircão são acessórios.
A microscopia óptica das amostras identificou minerais primários representados por
quartzo e secundariamente por turmalina e mica (biotita). Os grãos de quartzo
apresentam-se angulosos a sub-angulosos. Alguns grãos exibem feições de
corrosão ou estão microfissurados. As fissuras intraminerais encontram-se
preenchidas por material ferruginoso (hidróxido de ferro). Estas feições são
indicativas da invasão do plasma goethítico sobre o plasma caolínico (matriz) Em
adição, representam remobilização de hidróxidos de ferro na região de contato entre
o plasma caolinítico da matriz com o plasma goethítico da crosta. Nestas, os grãos
minerais encontram-se envoltos por plasma ferruginoso, fino e compacto, de cor
marrom avermelhada. Fissuras e vazios exibem preenchimento por argila e
hidróxidos de ferro, algumas com bandamento concêntrico, fruto da segregação de
ferro e argila (ferriargilans zonados).
Composição química dos materiais amostrados.
A distribuição química dos elementos maiores (Si, Al e Fe) nos perfis de amostragem
indicam maior concentração de ferro nas crostas e de sílica na matriz. Não há
variações na porcentagem de alumínio entre os materiais (matriz versus crostas).
Este quadro comprova-se nos diagramas geoquímicos, destacado por dois
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agrupamentos distintos; um de amostras da matriz e outro das amostras das crostas
(Fig 05, diagrama SiO2 x Al2O3 e 06, diagrama SiO2 x Fe2O3). Os elementos Ca, K,
Na e Mg ocorrem em menores porcentagens na matriz. O titânio permanece com
teores estáveis nos perfis. As análises em MEV/EDS das amostras confirmaram os
resultados das análises químicas totais, como previsível inicialmente, de que as
mais altas concentrações de ferro estão nas crostas. Estas, compõe-se, de grãos de
quartzo de tamanho variado, cimentadas por material ferruginoso. A matriz
intercalada é composta essencialmente por grãos de quartzo equigranulares, poucos
cristais placóides de biotita e plasma com baixos teores de ferro e alumínio.
Afloramento de Pirapora
Caracterização dos materiais amostrados
As análises em DRX e de minerais pesados das crostas ferruginosas, da matriz e do
sedimento sem “dobras” contem quartzo (dominante), goethita, caolinita e
secundariamente biotita, hematita, ilmenita e gibbsita. Rutilo e zircão são acessórios.
A análise micromorfológica possibilitou o reconhecimento de dois plasmas distintos,
um avermelhado, argilo-ferruginoso nas crostas e outro amarelado, caolinítico na
matriz. Os grãos de quartzo apresentam-se semi-angulosos, freqüentemente
corroídos e microfissurados. Litorelíquias constituídas por fragmentos de filito e
quartzito são comuns. Hidróxidos de ferro são observados em fissuras preenchidas
por plasma goethítico e caolinítico de diferentes gerações, associados a feições de
preenchimento de cavidades por material argilo-ferruginoso (ferriargilans).
Composição química dos materiais amostrados
Os diagramas geoquímicos exibem a formação de três conjuntos distintos: crostas,
matriz e sedimentos sem deformação. As matrizes são empobrecidas em Fe 2O3 e
enriquecidas em SiO2 se comparadas com as crostas. O sedimento da porção sem
“dobras” exibe composição intermediária. O Al 2O3 exibe concentrações constantes
(Figs 07 e 08). Mg, Ca, Na, e K estão sendo eliminados nas amostras das crostas e
exibem relativa concentração na matriz e na rocha sem crostas ferruginosas
“dobradas”. Os resultados das análises químicas pontuais em MEV/EDS
confirmaram que o plasma da matriz é mais enriquecido em silício e alumínio. No
plasma da região das crostas predomina o ferro. Microfissuras preenchidas por
material com alto teor de ferro, indicam remobilização de óxi-hidróxidos de ferro,
principalmente na interface crosta e matriz. Análise pontual qualitativa, na região que
compreende a matriz e crosta, exibe aumento nas concentrações de ferro e
alumínio, a medida que se avança para a região do plasma da crosta. A sílica
permanece constante ao longo da seção analisada, exceto na região de interface
crosta/matriz, quando ocorre aumento significativo de teor.
Discussão
A partir da análises realizadas verifica-se ser a composição mineral das crostas
ferruginosas e dos sedimentos encaixantes semelhantes. As diferenças ficam por
conta de grãos de quartzo parcialmente corroídos. Esta feição provém da dissolução
da sílica promovida pela degradação química dos materiais, responsável também
pela concentração de hidróxidos de ferro no interior das crostas (ferralitização). Em
seção delgada, grãos, nódulos e litorelíquias encontram -se cimentados por goethita
nas crostas ferruginosas e por caolinita nos sedimentos encaixantes.
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Os diagramas geoquímicos sugerem haver origem comum para as crostas
ferruginosas a partir dos sedimentos encaixantes. A diferença exibida reflete-se
apenas no empobrecimento de Fe2O3 e enriquecimento de SiO2, Al2O3, e elementos
alcalinos na matriz, inverso do notado nas crostas. Tal aspecto sugere origem a
partir da cimentação de óxi-hidróxidos de ferro remobilizados do próprio sedimento
encaixante, durante deslocamento descendente do nível hidrostático. Razão pela
qual, a matriz é menos ferruginosa e guarda componentes originais do sedimento,
como alcalinos e alumínio e, as crostas, representam horizontes intensamente
ferruginizados (30 a 50% de Fe 2O3), na forma de óxi-hidróxidos e sílica (20 a 50%).
Havendo crostas, o sedimento encaixante está deferruginizado. Este feição é
observada em campo e comprovada pelos resultados analíticos obtidos nos
materiais coletados nas duas áreas.
As crostas arqueadas da rua Girassol, originaram-se a partir da migração de
hidróxidos de ferro pela deposição de sucessivas “frentes de precipitação”.
Provavelmente, a elevada precipitação pluviométrica em associação com ácidos
húmicos da decomposição da matéria orgânica do horizonte superficial do solo,
permitiram a remobilização do ferro do sedimento original. Fluxos d’água migraram
descendentemente em direção ao nível hidrostático (NH) carreando ferro e outros
elementos solubilizados para porções inferiores do perfil de alteração. Sob
condições favoráveis à precipitação, “frentes de oxidação” formaram -se dando
origem à zonas de deposição dos hidróxidos. Suguio e Barbour(1969), sugerem que
as deposições de hidróxidos de ferro possuem forma de arcos ou leques a partir de
frentes de deposição. Estas, ao encontrar obstáculos representados pela diferença
de permeabilidade dos sedimentos ou pela interceptação de outras “frentes”
adjacentes, acabam depositando-se na forma de dobras. Em Pirapora do Bom
Jesus, a linha de fragmentos de couraça (stone line) na porção NE do afloramento
(Fig 01), formada pela degradação e desmantelamento físico da couraça ferruginosa
superior, representa evidência de campo que indica soerguimento do relevo.
Diante da ascenção do relevo, o nível hidrostático (NH) passou a ser rebaixado.
Períodos de maior umidade (chuvoso) conduziram o NH a porções superiores e, nas
secas, à porções inferiores. No entanto, o movimento relativo do NH era sempre
descendente. Desta forma óxi-hidróxidos de ferro da rocha original, foram
remobilizados e concentrados em zonas mais profundas do perfil de alteração. Este
movimento relativo permitiu que hidróxidos de ferro e secundariamente hidróxidos de
alumínio e argilas fossem precipitados ao longo das fraturas (F) dos grupos G1 e
G2, observadas em Pirapora (Fig 04). Crostas ferruginosas oblíquas às fraturas se
formaram, a partir da estrutura tipo “pena” (cone de rebaixamento) gerado pela
ascensão do relevo. O conjunto formado pela junção dessas estruturas, caracteriza
a feição de “dobras” apresentada em Pirapora. Posteriormente, crostas ferruginosas
“dobradas” antigas foram cortadas por falhas (G4) (Fig 01, F7, F10 e F11), em
evento de reativação de sistemas de falhas (Taxaquara, Jundiuvira e Romeiros).
Conclusões
As crostas ferruginosas das duas áresa, apresentam organização textural,
composição química e mineral semelhantes, embora estejam encaixadas em
litologias distintas. Isto sugere que as crostas sejam horizontes mais ferruginizados,
originados a partir da cimentação por óxi-hidróxidos de ferro provenientes dos
próprios sedimentos encaixantes. Mineralogicamente, as crostas ferruginosas não
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fogem a regra geral quanto a composição mineral, sendo a goethita, o hidróxido de
ferro mais comum nestes materiais. As crostas dobradas, são de origem
genuinamente geoquímica, formadas por processos de remobilização e
concentração de óxidos e hidróxidos de ferro, e secundariamente de hidróxidos de
alumínio e diferentes argilo minerais, diante do deslocamento descendente do nível
hidrostático (NH), devido ao soerguimento do relevo e instalação de fraturas locais.
Agradecimentos: Apoio da FAPESP no projeto de Aux. a Pesquisa 97/00764-6.
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Figura 01 – Fotografia correspondente a porção esquerda
do afloramento esquematizado na Figura 1
Figura 03 – Montagem fotográfica do afloramento da
Estrada dos Romeiros, Km 53, Pirapora do Bom Jesus-SP

Figura 04 – Croqui esquemático do afloramento de Pirapora,
exibindo localização dos perfis e grupos de fraturas e falhas.
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Figura 05 – Diagrama Fe2 O3 x SiO2 (%), exibindo
distribuição dos campos de agrupamento de
crostas e matriz, em função do comportamento
geoquímico dos elementos (Vila Madalena).
Figura 07 – Diagrama Fe2 O3 x Al2O3 x SiO2 (%), com
distribuição dos campos das amostras. Teores elevados de
Fe nas crostas e de Si e Al na matriz e amostras sem
“dobras” do afloramento (Pirapora).

Figura 06 – Diagrama Al2 O3 x SiO2 (%), exibindo a
distribuição dos campos de agrupamento de crostas e
matriz, em função do comportamento geoquímico dos
elementos (Vila Madalena).
Figura 08 – Diagrama Fe2 O3 x SiO2 (%), com distribuição dos
campos das amostras. Teores mais elevados de Fe nas crostas
e de Si nas da matriz. As amostras da porção sem “dobras” do
afloramento localizam-se no campo intermediário (Pirapora).
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ABSTRACT
This work exhibit the distribution of Cr, Cu, Zn and Ni in the top and base of
the bottom sediment from a lake located in Station of Treatment of Sewer of BarueriSP. The sediment samples were collect in the rain season in thirteen sampling
stations. Those samples were subsamples in the field in top subsamples and base,
what facilitated to verify the existent heterogeneity among the superficial sediment
and basal. In sediment were make determination of the humidity and of the content of
organic matter, besides total chemical analyses. Through the total chemical analyses
was verify that the superficial sediment presented larger concentration of those
metals, probably coming the sewage sludge around the Lake.

INTRODUÇÃO
Os sistemas lacustres são considerados reservatórios potenciais para
deposição e/ou acumulação de metais pesados, devido as características
deposicionais deste meio. Dentro destes sistemas, os metais pesados estão
distribuídos na fase aquosa (coluna d’água e água da interface), na fase sólida
(suspensa e sedimentada) e nos organismos aquáticos.
A fase sólida, representada pelo sedimento de fundo, é o indicador ambiental
mais importante. Ela retém grandes teores de metais, razão pela qual são utilizados
como indicadores de contaminação.
No caso em questão, foram analisadas amostras de sedimentos de fundo
(topo e base) coletadas no período chuvoso, provenientes de uma lagoa situada no
interior da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Barueri (Figura 01). A
finalidade deste estudo foi de verificar o grau de contaminação do lago por metais
pesados provenientes do lodo de esgoto disposto em seu entorno e se esses metais
estão sendo retidos pelo sedimento.

MATERIAIS E MÉTODOS
Em malha de amostragem regular (composta por 13 estações), foram
coletadas amostras considerando-se, principalmente o tamanho e profundidade do
lago (Figura 01).
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Para este propósito foi empregado amostrador de gravidade modelo KajakBrinkhust (Mudroch & Aczue, 1995) modificado. Em alguns pontos devido a pequena
profundidade do lago, utilizou-se tubo de PVC.
Os valores de pH e Eh do topo e base do “core” de sedimento, foram obtidos
no campo a partir do emprego de Phmetro Digimed portátil.
O “core” de sedimento foi subamostrado em topo e base. Este último variando
em profundidade, devido ao tamanho do “core” recuperado.
Para o armazenamento das amostras, foram empregados sacos de polietileno
fechados a vácuo, evitando-se alterações físico-químicas nas mesmas, com
posterior estocagem em caixa de isopor com temperatura de 4 0 C conforme Mudroch
& Macknight (1994).
As atividades laboratoriais incluíram determinações do teor de umidade,
fração granulómetrica e conteúdo de matéria orgânica.
Para a granulometria foi necessário pipetar e peneirar o sedimento. Na
dosagem do conteúdo de matéria orgânica foi preciso atacar o sedimento (seco em
estufa) com água oxigenada a quente por um período de tempo de
aproximadamente 48 horas.
O tratamento das amostras para análise química, incluiu moagem em moinho
de ágata. O pó de sedimento foi analisado quimicamente, para metais pesados, em
espectrômetro modelo ARL-3410 seqüencial no Laboratório de Química do Instituto
de Geociências da USP.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através das análises realizadas, pode-se dividir os sedimentos de fundo em
três grupos distintos: amostras argilosas, material de aterro e sedimentos
aluvionares.
O sedimento argiloso apresentou 62% de teor médio de umidade, 15% de
matéria orgânica, 80% de fração silte-argila (<0,062) com coloração cinza claro e
elevado grau de plasticidade. Esse grupo representa a porção superficial do
sedimento de fundo.
O material de aterro exibiu 6% de matéria orgânica, 28% de teor de umidade
médio, 60% de fração silte-argila e 40% de fração areia grossa-fina. Possui
coloração avermelhada e elevado grau de compactação.
O sedimento aluvionar apresentou 5% de matéria orgânica, 25% de teor de
umidade, 54% de fração silte-argila, 46% de fração areia grossa-fina com presença
de seixos. Exibe coloração bege e compactação média. Tanto o sedimento aluvionar
como o material de aterro, representam a porção basal do sedimento de fundo.
Dos três grupos descritos acima, o sedimento argiloso foi o que apresentou
maior quantidade de partículas inferiores à 0,062 (fração silte-argila) e maior
concentração de matéria orgânica. Essas características, segundo a literatura, são
ideais para concentrar os metais pesados.
O pH médio medido no sedimento argiloso (topo) foi 7,5, no material de aterro
(base) foi 7,0 e no sedimento aluvionar (base) foi 6,60. O Eh obtido nesses materiais
foram, -270 mV, -194 mV e -170 mV (respectivamente). O sedimento argiloso (topo)
é mais redutor, provavelmente por apresentar maior atividade biológica, enquanto
que o material de aterro e o sedimento aluvionar (ambos encontrados na base)
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apresentam maior acidez, possivelmente por representarem material oriundo de
latossolos ácidos.
Das análises químicas totais verificou-se a presença de Cu, Cr, Zn e Ni, no
topo (sedimento argiloso) e base do sedimento (material de aterro e sedimento
aluvionar). Esses resultados foram tabulados, de modo a exibir o valor médio das
concentrações tanto no sedimento argiloso como no material de aterro e sedimento
aluvionar (Tabela 1 e Gráfico 1).
A partir dos dados da tabela 1 e do gráfico 1, notou-se maior concentração de
Cu, Cr e Ni no sedimento argiloso e maior teor de Zn no material de aterro. Segundo
este diagrama, as curvas de concentração química do Ni e Cu são sem elhantes
exibindo decréscimo de concentração do sedimento aluvionar para o material de
aterro e acréscimo do material de aterro para o sedimento argiloso.
A curva de concentração química do Zn apresenta aumento do sedimento
aluvionar para o material de aterro e decréscimo do material de aterro para o
sedimento argiloso. A curva do Cr exibe aumento progressivo do sedimento
aluvionar para o material de aterro e sedimento argiloso. Esses dados demonstram
que o sedimento argiloso, realmente concentra maior quantidade de metais se
comparado com os outros dois grupos.
No intuito de verificar se o Cu, Cr, Zn e Ni estavam em concentrações
capazes de contaminar o lago, utilizou-se três métodos de determinação: o “Índice
de Geoacumulação” (Förstner, 1983 apud Baudo et al., 1990), valores de referência
de qualidade e intervenção para solo (CETESB, 2000) e valores de qualidade e
intervenção para os sedimentos do Ministério do Meio Ambiente de Ontário (Persaud
et al. apud Baudo et al., 1990).
O índice de geoacumulação foi obtido a partir da seguinte equação:
Igeo = log 2(Cn/1,5*Bn),
Onde: Igeo é o índice de geoacumulação (esse varia de 0 “despoluído” a 6 “
poluído”); Cn é a concentração do elemento “n” no topo (sedimento argiloso) e base
(material de aterro e sedimento aluvionar) do sedimento; Bn é o valor base em
sedimento argiloso tendo como referência os resultados de “folhelho” extraídos de
Wedephol (1976) apud Baudo (1990) e 1,5, representando fator de correção.
Os quatro metais analisados exibiram índice de geoacumulação inferior a zero
tanto para o topo como para a base do sedimento, sendo então classificados na
classe zero (não estão contaminando o meio). A partir dos dados da CETESB (2000)
e do Ministério do Meio Ambiente (Persaud et al. apud Baudo et al., 1990), verificouse que na maioria das estações de amostragem o Cr, Cu, Ni e Zn apresentam teores
acima do valor indicado como referência de qualidade, principalmente nas amostras
argilosas. Isso demonstra que o Igeo, neste caso, minimizou o grau de
contaminação do lago, uma vez que os outros dois métodos de quantificação
indicaram que esse provavelmente está contaminado.
Segundo Calmano & Förstner (1996), o Igeo realmente tem a tendência de
minimizar o grau de contaminação devido ao fator de correção 1,5 (esse fator é
artificial não condizendo com a realidade do ambiente contaminado). Desse modo
entende-se que a quantificação do grau de contaminação de um ambiente aquático,
deve ser feita por mais de um método, comparando-se os resultados, e que o Igeo
deve ser utilizado com cautela.
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CONCLUSÕES
Através dessas análises ficou comprovada a presença de metais pesados
nesse sedimento e a forte relação entre a concentração desses metais e o
sedimento argiloso.
O sedimento superficial quando comparado com o basal apresenta teores
mais elevados de Cu, Cr, Ni e Zn, além de possuir maior quantidade de matéria
orgânica.
Segundo a literatura os metais, na maioria das vezes, tendem à acumular-se
em sedimentos finos (com frações granulómetricas menores que 0,062 mesh) e com
matéria orgânica, sendo condizente ao fato dos quatro metais analisados estarem
em maior concentração no sedimento argiloso.
As amostras de sedimento argiloso (superficial), foram classificadas como
redutoras, já que o potencial de oxi-redução, se comparado com as amostras basais,
é o mais negativo.
O Cu, Cr, Ni e Zn estão, tanto no sedimento de topo como de base, acima dos
teores naturais encontrados em solos e sedimentos indicando a possível
contaminação deste ambiente aquático, segundo CETESB (2000) e Persaud et al,
apud Baudo (1990).
Pode-se ainda inferir que o emprego do índice de geoacumulação Igeo para a
avaliação da contaminação não é adequado, pois os resultados obtidos com tal
método são pouco precisos gerando erros interpretativos. O ideal, neste caso, é
trabalhar com o valor de referência de qualidade da CETESB (2000) para solo e o
valor de qualidade de referência para sedimento Persaud et al, apud Baudo, 1990.
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Figura 01 – Localização do Lago Estudado no Interior da ETE de Barueri e Malha de
Amostragem.
Amostras

Concentração Concentração Concentração Concentração
de Cu (ppm)
de Cr (ppm)
de Zn (ppm) de Ni (ppm)
38
46
84
35

Sedimento
Aluvionar
Material de Aterro
21
63
193
18
Sedimento Argiloso
63
65
139
54
Tabela 01 – Concentração média de Cu, Zn, Ni e Cr em ppm no sedimento argiloso,
material de aterro e sedimento aluvionar.

Distribuição de Cu, Cr, Zn e Ni nos Sedimentos Aluvionares, Argilosos e Material de
Aterro

Concentrações em ppm
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Tipos de Materiais encontrados no fundo do lago

Gráfico 01 – Curvas médias de concentração química do Cu, Cr, Ni e Zn no
sedimento argiloso, material de aterro e sedimento aluvionar.
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ABSTRACT
C and O isotopes were analyzed in four Brazilian carbonatites: Araxá,
Anitápolis, Catalão I and Fazenda Varela to discuss their origin and possible
contamination by meteoric water. 18O values for the Catalão I, Anitápolis and
Fazenda Varela carbonatites show a large variation (+7 to +20 ‰SMOW), whereas
the Araxá carbonatite displays values closer to magmatic values (around
+8‰SMOW). 13C values for the Catalão, Araxá and Fazenda Varela lie in a narrow
range (–7.8 and –5.6‰PDB) close to mantle values, while Fazenda Varela exhibits
slightly heavier values (-2.6 to –4.0‰PDB). Probably the unusually heavy oxygen
isotope values observed in soem samples of three of these carbonatites resulted
from interaction of the carbonatites with low-temperature (meteoric) water.
INTRODUÇÃO
Com objetivo de avaliar o processo de formação, foram analisados isótopos de
oxigênio e carbono em alguns carbonatitos brasileiros: Catalão I (Goiás), Araxá
(Minas Gerais), Anitápolis e Fazenda Varela (Santa Catarina). Esses carbonatitos
tiveram seus aspectos geológicos, petrográficos e geoquímicos descritos em
diversos trabalhos (Scheibe, 1976 e 1979 Scheibe & Formoso, 1978 e 1982;
Furtado, 1989; Pereira, 1995; Menegotto e Formoso, 1998; Pereira, Menegotto e
Formoso, 1999; Formoso, Menegotto e Pereira, 1999).
RESULTADOS
Os carbonatitos estudados neste trabalho têm diferenças significativas quanto
aos carbonatos presentes: em Catalão tem-se calcita + dolomita, em Araxá calcita +
estroncianita + carbocernaita, em Anitápolis calcita + dolomita + alstonita e em
Fazenda Varela (Lages) Fe-dolomita + ankerita + synchisita.
No Maciço de Catalão I (Pereira, 1996) foram identificados os seguintes
eventos: 1 - foscorito e piroxenito (eventos magmáticos); 2 - magnetitito com
pirocloro (evento hidrotermal); 3 - carbonatito sövítico (evento magmático x
hidrotermal); 4 - apatititos (evento hidrotermal); 5 - silicito* (?) = quartzo em veios
(evento hidrotermal); 6 - barita em veios (evento hidrotermal); 7 - carbonatito
beforsítico (evento magmático x hidrotermal); 8 - silicito (evento hidrotermal x
intempérico); 9 - Processos supergênicos (intemperismo). Observa-se a existência
de dois carbonatitos; um sövítico e outro beforsítico.
Os carbonatitos do maciço de Catalão I ocorrem como veios centimétricos, que
cortam as diferentes rochas alcalinas dos eventos precedentes. Em alguns casos,
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formam veios de carbonatito bandado, que alternam bandas sövíticas e beforsíticas,
que provavelmente são decorrentes das variações nas atividades de Ca e Mg
durante a cristalização. Estes carbonatitos também são compostos por apatita,
magnetita e pirita. As razões Y/Ca x Y/La das calcitas (Möller, 1977 apud Maravic e
Morteani, 1980) indicam que esta rocha tem uma origem magmática, mas os
estudos dos isótopos de oxigênio (Santos e Clayton, 1995) definem uma origem
hidrotermal para os carbonatitos de Catalão I.
O maciço alcalino-carbonatítico de Araxá é composto por piroxenitos
(jacupiranguito), malignitos e carbonatitos que contêm apatita, titano-magnetita,
barita e pirocloro (Ulbrich e Gomes, 1981). Gomes et al. (1990) descrevem, também,
a existência de foscoritos, lamprófiros silexito e glimeritos (flogopitização). Esses
pesquisadores identificaram a presença de calcita, dolomita, ankerita, apatita,
flogopita, magnetita, pirita, perovskita, monazita, pirocloro, pirrotita, Na-anfibólio,
quartzo e calcedônia no Maciço de Araxá.
Silva et al. (1979) descrevem a existência de um corpo beforsítico de 2Km de
comprimento no centro do maciço e a presença de muitos outros corpos menores
sövíticos e beforsíticos e, também, de diques carbonatíticos. As amostras aqui
analisadas provêm da área mineralizada com fosfato (Arafértil) e não foi possível
identificar se são oriundas de um pequeno corpo carbonatítico ou de um dique.
O Maciço Alcalino-carbonatítico de Anitápolis é produto de múltiplas injeções
alcalinas e carbonatíticas, com composições variadas, que promoveram o
autometassomatismo e fenitizaram os granitos encaixantes. Furtado (1989)
descreveu a existência de várias gerações de carbonatito no maciço de Anitápolis,
sendo a primeira de carbonatito sövítico, enquanto as demais, existentes em
quantidade muito menor, poderiam ser sövitos ou beforsitos tardios.
O carbonatito da Fazenda Varela, segundo Menegotto e Formoso (1998), é
composto por carbonatos romboédricos (ankerita, Fe-dolomita, dolomita)
associados, principalmente, a synchisita e barita. Nas partes de carbonatito puro,
mesmo nos veios, abstraindo-se a parte de brecha, pode ser observada a
predominância absoluta de carbonatos romboédricos, com caracteres texturais que
representam duas fases de cristalização. Subordinadamente, ocorrem barita,
synchisita, apatita, raros cristais de monazita e alguns minerais opacos. A barita,
junto com pirita que aparece em alguns locais, representa um evento pós-magmatico
em relação à fase carbonatítica principal. Em termos geoquímicos, caracteriza-se
por apresentar alta concentração em ETR, Ba, Ca, Sr, CO 2 e SO3, teores
significativos de Th e U, com alta resposta cintilométrica, além de baixas
concentrações de P, Nb e Ta.
Valores de 18O e 13C em amostras dos carbonatitos estudados. são
encontrados na tabela 1. As assinaturas isotópicas de C e O podem variar em
função da composição isotópica do magma, dos processos de fracionamento
durante a cristalização desse magma ou de alterações pós-magmáticas (Deines,
1989). Segundo este autor, o oxigênio apresenta diferenças em sua razão isotópica
em função das condições de emplaçamento: a variação dos valores de 18O(SMOW)
é mais restrita em corpos sub-vulcânicos que naqueles resultantes da associação
vucânica e sub-vulcânica. Diques e veios também diferem entre si e das intrusões
carbonatíticas, quanto à variação de 18O(SMOW).
Quando comparados aos demais carbonatitos, Catalão I, Anitápolis e Fazenda
Varela apresentam valores de 18O(SMOW) muito dispersos, num comportamento
semelhante ao apresentado por diques e veios mencionados na literatura. Para o
carbonatito de Araxá, os resultados de 18O(SMOW) concentram-se entre 7,9‰ e
8,6‰, uma faixa em que se concentram predominantemente os valores para

3

intrusões carbonatíticas (valores magmáticos). Como todos os valores de 18O são
positivos e acima de +6‰, esses carbonatitos não interagiram com águas de alta
temperatura (hidrotermal). Assim, para o carbonatito da Fazenda Varela, se confirma
a possibilidade do carbonatito marron ser um aspecto de intermperização incipiente
do carbonatito branco (Menegotto e Formoso, 1998), podendo ter resultado de uma
interação com fluídos hipógenos de baixa temperatura (água meteórica).
A variação de 13C(PDB) nos carbonatitos é mais restrita que a de
18O(SMOW), geralmente ficando na faixa de -2‰ a -8‰ (Deines, 1989). Não
existem diferenças significativas na razão de 13C(PDB), entre intrusões
carbonatíticas, carbonatitos em diques ou veios. Essa razão varia mais em função
do carbonato presente. A dolomita tende a ser enriquecida em 13C(PDB), quando
comparada à calcita.
Os valores encontrados para 13C(PDB) situam-se todos no intervalo entre -2‰
e -8‰, mas destacam-se os valores correspondentes ao carbonatito da Fazenda
Varela, cujos valores são mais altos que os demais carbonatitos analisados. Isso
pode estar vinculado parcialmente à mineralogia dos carbonatos, que é diferente e
característica (Fe-dolomita, ankerita, synchisita), mas com certeza reflete um magma
de composição isotópica mais pesada em termo de isótopos de C do que os três
outros analisados.
Tabela 1. Valores de 18O e 13C determinados em amostras dos carbonatitos.
CARBONATITO

AMOSTRA

18O (‰ SMOW )

18O (‰ PDB)

13C (‰ PDB)

Catalão I
"
"
"
"
"
"
Araxá
"
"
Anitápolis
"
"
"
"
F. Varela
"
"
"
"

CF
CBP
CBB
Cat 1
Cat 2
Cat 3
Cat 4
Ar 1
Ar 1
Ar 2
An 1
An 6
AN1
AN2
AN3
Branco-1
Branco-2
Marron-1
Marron-2
Marron-3

20,0
12,1
8,9
13,2
11,8
14,7
16,9
8,6
8,6
8,0
7,4
7,9
10,8
16,9
8,4
10,8
10,7
14,0
15,3
19,9

-10,5
-18,2
-21,3
-17,1
-18,5
-15,6
-13,5
-21,6
-21,6
-22,2
-22,8
-22,2
-19,4
-13,6
-21,7
-19,4
-19,5
-16,3
-15,1
-10,6

-6,5
-6,9
-7,8
-6,3
-5,8
-6,4
-7,0
-7,5
-7,4
-7,6
-7,0
-7,1
-6,6
-5,6
-7,1
-4,0
-4,1
-3,7
-3,4
-2,6

A relação entre 18O (SMOW) e 13C (PDB) é ilustrada na figura 1. Observa-se
que os carbonatitos de Fazenda Varela, Catalão I e Anitápolis mostram trends
grosseiramente paralelos (trends de Anitápolis e Catalão parcialmente se recobrem)
enquanto o carbonatito de Araxá mostra pouca variação, coerente com valores
magmáticos observados em outras partes do mundo. Os dados para Anitápolis,
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Catalão I e Fazenda Varela são coerentes com os divulgados na literatura, tanto
para carbonatitos brasileiros, quanto de outras partes do mundo. Essa dispersão não
é produzida unicamente por cristalização fracionada ou miscibilidade de líquidos.
Pelo contrário, tais variações devem ter sido induzidas provavelmente pela interação
com fluidos com diferentes razões isotópicas de H 2O, preferivelmente a baixa
temperatura.
CONCLUSÕES
1. Os carbonatitos de Catalão I, Anitápolis e Fazenda Varela apresentam 18O
muito dispersos, comum em diques e veios, o que está de acordo com as
observações de campo.
2. O carbonatito de Araxá exibe valores de 18O coerentes com corpos aqueles de
corpos carbonatíticos intrusivos, mas o número de amostras analisada é
relativamente pequeno.
3. As razões 13C são compatíveis com a mineralogia à base de calcita e dolomita
nos carbonatitos de Catalão I, Anitápolis e Araxá.
4. O carbonatito da Fazenda Varela apresenta valores de 13Cmais altos do que os
demais carbonatitos analisados, resultante provavelmente de uma composição
mais alta em termos de isótopos de C do magma do qual ele cristalizou.
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ABSTRACT
A few widely scattered exposures of silicified sedimentary rocks occur in the central
Depressão Periférica along the edge of the Paraná Basin in Rio Grande do Sul State, in
southern Brazil. Silicification occurs as lenses, concretions, nodules, pedotubules, silicified
wood in sedimentary rocks of probably Mesozoic age. Microquartz predominates and forms
most of the matrix follow by fibrous chalcedony and megaquartz.
INTRODUÇÃO
Estudos da diagênese de litologias clásticas formadas na superfície ou próximo desta,
na zona de influência de condições vadosas, freáticas ou abaixo destas, tem importância na
caracterização geológica da evolução das paisagens continentais. A silicificação, sob a ação
de águas subterrâneas ou em ambientes de solos, podem ser considerados como uma
forma de diagênese, de acordo com a definição de Gray et al. (1973).
Summerfield (1983) denominou de silcretes quando a rocha silicosa contem mais do
85% em peso de sílica e exibe texturas e fábricas definidas em quatro tipos principais: a)
Suportada por grão (GS), composta por grãos de quartzo compondo o esqueleto, em
contato; b) Flutuante (F), contendo grãos esqueléticos flutuantes na matriz; c) Matriz (M),
composta por grãos esqueléticos em volume menor do que 5%, com dois subtipos (um
contendo glébulas e outro sem glébulas), d) Conglomerático (C), contendo detritos de
silcretes de tamanho seixos.
Este trabalho descreve e tenta classificar de acordo com os preceitos de Summerfield
(1983) as crostas silicosas que correm na Depressão Periférica, correspondente à borda da
Bacia do Paraná na região central do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil (Fig. 1). Para isso
foram selecionados dois perfis da Formação Santa Maria (Triássico), situados em Santa
Maria e em Cachoeira do Sul (Böger & Kowalckzyk, 1983; Silvério da Silva, 1997; Silvério da
Silva & Menegotto, 1997).
RESULTADOS
As crostas silicosas apresentam diferentes graus de concentração em fases de sílica
secundária, de origem autigênica, preenchendo poros preexistentes nas rochas
sedimentares originais. Compõem-se de diversos polimorfos de sílica, que apresentam um
complexo arranjo entre as fases constituintes, além de um variado arranjo de texturas,
fábricas e microestruturas internas. Todas estas microfeições refletem-se nos aspectos
macroscópicos destas rochas em conjunto, conferindo-lhe diferentes tonalidades externas e
diferentes graus de endurecimento, em face a maior concentração relativa de cimento
silicoso, contendo mais do que 87% de cimentos silicosos, tornando-se silcretes típicos, de
acordo com o conceito de Summerfield (1983).
As cores são em diferentes tons de cinza, de claro até os escuro, ou com pontuações
pretas localizadas. Secundariamente ocorrem cores azuladas ou creme. Relacionados às
variações de cores e aos tipos de constituintes mineralógicos silicosos, apresentam
diferentes graus de consistência: desde crostas de cor creme com pontuações pretas, de
textura terrosa, que se quebram entre os dedos, até crostas de cor cinza, com elevada
consistência, onde os poros estão preenchidos por cimento silicoso.
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Figura 1. Localização dos perfis descritos:
1 - Perfil de Santa Maria
2 – Perfil de Cachoeira do Sul.
PERFIL DE SANTA MARIA (Fig.2) No perfil situado em Santa Maria, encontra-se
formas variadas, predominando as crostas lenticulares, mas também ocorrem os nódulos
(Thiry & Millot,1987) ou em pedotúbulos (Brewer, 1964 e 1976), todas denotando
enriquecimentos localizados em sílica, na forma de cimento de origem autigênica, como
resultado de um complexo processo de preenchimento de vazios, em escala pontual
(granular) ou lenticular, chegando a formar aspectos macroscópicos vítreos lustrosos.
Através de descrição petrográfica, verifica-se que o fundo matricial (matriz) destas
crostas silicosas, constitui-se predominantemente de cristais inequidimensionais de
microquartzo, de comprimento médio variando entre <1 e 20 m. Esses cristais preenchem
fissuras e cavidades, ou ainda apresentam fábrica do tipo coroamento (overlay), dispondo se em torno dos grãos da matriz.
Subordinadamente, forma-se sílica fibrosa do tipo calcedonita, de elongação negativa em
relação ao comprimento (Arbey, 1980), preenchendo tardiamente cavidades e formando
estruturas fibrorradiadas. Em algumas amostras foi identificada calcedônia fibrosa de
elongação positiva, do tipo quartzina.
O megaquartzo (>20m), ocorre em pequena quantidade, formando um mosaico
inequidimensional, semelhante ao definido por Arbey (1980). As paredes da borda externa
das cavidades estão preenchidas por microquartzo, a porção mais interna é constituída por
esferulitos de calcedonita, enquanto no núcleo central ocorre o megaquartzo. Microfeições
do tipo coroamento de grãos de quartzo detrítico do arcabouço por microquartzo, ocorrendo
embainhamentos superficiais nos grãos, podem inferir ataques por soluções agressivas.
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Todas estas fases silicosas, constituídas por microquartzo, calcedônia fibrosa e
megaquartzo, são de origem secundária autigênica/pedogênica (Folk, 1974; Summerfield,
1983; Thiry & Milnes, 1991; Silvério da Silva & Menegotto, 1997), formadas partir da
precipitação de fases silicosas no perfil, durante os processos de dissolução e
reprecipitação (Thiry & Millot, 1987).
O quartzo de origem detrítica é o componente principal do esqueleto de algumas
amostras, sendo um constituinte pouco importante do fundo matricial, formando os silcretes
do Tipo Matriz (M) maciça de acordo com classificação de Summerfield (1983). A forma
predominante da sílica do fundo matricial é o microquartzo. Já o tipo flocoso, que também
ocorre na forma de bastonetes, preenche cavidades de diversos tamanhos.
As observações em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) indicam que podem
ser formadas, em uma única amostra, até cinco fases de polimorfos de sílica, indicando
diferentes graus de perfeição cristalina, em função das condições do meio, bem como do
aporte de sílica para o sistema e do tipo de cavidades.
Em algumas amostras, foi identificada a ocorrência de feições do tipo cutans silanes
(Brewer, 1964, 1976), que são feições pedogênicas típicas, confirmadas com MEV/EDAX,
mostrando uma distribuição em bandas rítmicas do cimentos silicosos.
A mineralogia dos materiais argilosos que se associam às crostas silicosas, neste perfil, é
representada por ilitas e interestratificados I/S e K/S.

Figura 2. Perfil de Santa Maria,
com localização das amostras
PERFIL DE CACHOEIRA DO SUL (Fig. 3) - No perfil situado em Cachoeira do Sul, os
intraclastos argilosos, imersos nas fácies de arenitos grossos, apresentam características
macroscópicas diferenciáveis, com diferentes graus de coloração, que variam desde tons
esbranquiçados (100% de caolinita), até cores avermelhadas ou arroxeadas, dependo da
posição no perfil estudado. As amostras estudadas petrograficamente, evidenciam um
estágio inicial, sem a presença de cimento silicoso na matriz, constituindo-se basicamente
por uma matriz argilo-ferrosa.
Uma fase evolutiva intermediária da formação dos silcretes, é representada pelas
amostras que apresentam cores externas avermelhadas, e localmente acinzentadas,
indicativas da substituição por cimento silicoso, preenchendo cavidades dos tipos vughs e
pedodes (Brewer, 1964, 1976). Outras feições visíveis macroscopicamente são as fiss uras
e, superficialmente, as feições mamilonares. Ao microscópio observa-se que existem
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diferentes graus de preenchimento de cavidades de fissuras, com diferentes dimensões,
principalmente por microquartzo, calcedônia fibrosa do tipo calcedonita, e mais raramente
por megaquartzo e/ou óxidos e hidróxidos de ferro.
Numa fase evolutiva originam-se silcretes em forma de bolas ou em elipse,
apresentado pedodes pela substituição quase completa do fundo matricial de constituição
argilo-ferrosa, para mais de 96% de SiO 2 . Observa-se a ocorrência de diversas fases de
fissuras, assemelhando-se a estruturas do tipo septárias (Pettijhon, 1975), cuja formação
pode ser atribuída a diversas fases de dissolução e reprecipitação do cimento silicoso (Thiry
& Milnes, 1987), associadas a mudanças de fases climáticas úmidas e secas.
Em termos de mineralogia, o fundo matricial das crostas silicificadas e/ou silcretes
típicos, é constituem-se predominantemente por microquartzo, em menor proporção aparece
a calcedonita e o megaquartzo subédrico a euédrico, preenchendo cavidades ou fissuras.
Também observa-se preenchendo cavidades cristais de megaquartzo zonados, que de
encontram epigenizados por calcedonita.
Associados aos materiais silicosos, ocorrem argilominerais, com predomínio do tipo
1:1 do grupo das caolinitas, mas também preservando outros grupos como as do tipo 2:1
ilitas e interestratificados ilitas/esmectitas, sugerindo que o perfil não sofreu uma evolução
completa.

Figura 3. Perfil de Cachoeira do Sul,
com localização das amostras.

5

CONCLUSÕES
1. O microquartzo é o constituinte principal do fundo matricial das crostras silicosas, e
secundariamente ocorrem sílica fribrosa do tipo calcedonita e megaquartzo, todos de
origem autigênica, neoformados, evoluídos próximo à superfície do terreno, na zona
vadosa ou freática.
2. Ocorre a formação de diversos graus de perfeição cristalina de microquartzo, podendo
ser o fundo matricial constituído por até cinco fases evolutivas diferentes em uma
mesma amostra.
3. Os aspectos individuais de consistência, e/ou de cores variadas são uma função do
grau de preenchimento dos vazios pelas diversas fases de cimentos silicosos,
preenchendo cavidades ou substituindo cristais de quartzo do arcabouço.
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IMPLICAÇÕES DO USO DOS ELEMENTOS MAIORES NA AVALIAÇÃO DA TAXA DE
INTEMPERISMO DAS ROCHAS DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ (SP)
Fabiano Tomazini da Conceição * & Daniel Marcos Bonotto**
ABSTRACT
The purpose of this research was to evaluate the possibility of using the Na, Ca, K
and Mg concentration in samples of waters and rocks from the Corumbataí river basin (SP),
with the aim of determining the velocity of alteration of the rocks in this basin. The weathering
rate in the studied basin utilizing this approach corresponded to 9611 t/km2/yr, 194 t/km2/yr
and 112 t/km2/yr considering, respectively, Na, K and Mg as natural tracers. The use of Ca
as tracer was not possible because the concentration found in the rainwater was higher than
that in the water of the Corumbataí river. The results showed the quality of the rain and river
waters of the Corumbataí river basin affect the study of the velocity of alteration of the rocks.
INTRODUÇÃO
O fronte de alteração é formado a partir do ataque químico das rochas pelas águas,
ocorrendo a dissolução e liberação progressiva dos elementos mais solúveis para a fase
líquida. A matéria dissolvida e em suspensão nas águas continentais tem sido investigadas
para encontrar a natureza e a composição do material transportado pelos rios para o
oceanos (Paces, 1986), onde vários estudos tem usado o sódio, cálcio, potássio e magnésio
para determinar a taxa de intemperismo químico das rochas em situações, nas quais, se
procede correções da sua contribuição pelas águas de chuva de maneira a se obter a fração
proveniente das rochas (Johnson et al., 1968; Moreira-Nordemann, 1977; Land et al., 1999).
Neste trabalho, um balanço geoquímico da bacia do Rio Corumbataí (Estado de São
Paulo) foi realizado usando o Na, Ca, K e Mg contidos nas águas e rochas dessa região.
A bacia do Rio Corumbataí e seus tributários (Ribeirão Claro, Passa Cinco e das
Cabeças) possui uma área de aproximadamente 1581 km2, situando-se na porção centroleste do Estado de São Paulo. Está compreendida pelos paralelos 22 o05' e 22o40' de latitude
sul e meridianos 47o55' e 47o30' a oeste de Greenwich (Fig. 1). A área é drenada pelo Rio
Corumbataí, sendo os principais afluentes os rios Passa Cinco e das Cabeças pela margem
direita, e Ribeirão Claro na margem esquerda. A vazão média mensal nos últimos 25 anos é
*
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de 26,45 m3/s. O clima da região é do tipo Aw (classificação de Köeppen), ou seja, clima
tropical chuvoso, com chuvas no verão e inverno seco (Inácio & Santos, 1988).
A geologia da região é exclusivamente formada por rochas sedimentares da Bacia do
Paraná, representada pelo Subgrupo Itararé, Formação Tatuí, Formação Irati, Formação
Corumbataí, Formação Pirambóia, Formação Botucatu, Formação Serra Geral e Formação
Rio Claro (IPT, 1981).
METODOLOGIA
Coletaram-se amostras de água do Rio Corumbataí sempre no mesmo ponto, ou
seja, em Santa Terezinha, bairro de Piracicaba (próximo à junção entre o Rio Corumbataí e
o Rio Piracicaba). As águas de chuva também foram coletadas durante um ano (Janeiro de
1998 até Janeiro de 1999), sempre no mesmo ponto de coleta, ou seja, na Estação
Meteorológica de Primeira Ordem do CEAPLA - Centro de Análise e Planejamento
Ambiental - na própria UNESP em Rio Claro. Amostras de rocha foram coletadas por toda a
bacia, levando em conta o contexto geológico e os diversos tipos de rocha. Todas as
amostras de rocha foram analisadas pela técnica de raios-X fluorescentes. As amostras de
águas superficiais e de chuva foram filtradas com membrana 0,45 m Millipore e
preservadas com HNO3. Na e K foram quantificados por espectrometria de absorção
atômica, enquanto que Ca e Mg por espectrometria de emissão atômica por plasma
indutivamente acoplado. A Fig. 1 apresenta os pontos de coleta das águas superficiais, de
chuva e das rochas.
De acordo com Moreira-Nordemann (1977), a quantidade W (t/km2/ano) de material
alterado corresponde à razão entre a quantidade de qualquer elemento removido por
unidade de área e por unidade de tempo para o rio e o teor médio do elemento nas rochas
da bacia, podendo ser determinada pela equação:
W = EE D / ER S (1)
Onde: EE = teor médio do elemento traçador na água do rio; ER = teor médio do elemento
traçador nas rochas da bacia; D = fluxo do rio (vazão); S = área da bacia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tab. 1 constam os resultados obtidos nas análises das rochas da bacia do Rio
Corumbataí. Os valores médios obtidos para os principais cátions mostram que Ca > Mg > K
> Na para os litotipos analisados. Conforme se verifica, as rochas são empobrecidas em
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sódio, pois, em sua maioria, são rochas sedimentares constituídas principalmente por
quartzo.
A Tab. 2 apresenta os teores dos principais cátions determinados para as águas
fluviais e pluviais. Conforme se verifica, os valores médios obtidos indicam que Ca > Na >
Mg > K, sugerindo que a maior concentração de cálcio nessas águas relaciona-se com o
fato das rochas da bacia do Rio Corumbataí serem mais enriquecidas neste elemento. Um
outro aspecto interessante observado diz respeito à reconhecida pouca solubilidade do
potássio em relação à do Na, Ca e Mg, o que também foi comprovado a partir dos dados
obtidos.
A vazão média de 26,45 m3/s para o Rio Corumbataí no período de 1972 a 1998
pode ser expressa como 8,34x10 11 L/ano. Sabendo-se que 1 mm de chuva corresponde a 1
L/m2 e que a área da bacia corresponde a cerca de 1581 km2, então, a partir do valor
correspondente a 1572,24 mm para o período de 1978 a 1998, é possível estimar 2,48x10 12
L/ano como a precipitação média anual na bacia do Rio Corumbataí. Assim, é possível
utilizar estes dados para estimar a quantidade W de material removido por unidade de área
e por unidade de tempo (equação 1). A Tab. 3 apresenta a média anual de Na, Ca, K e Mg
nas águas fluviais e pluviais da bacia do Rio Corumbataí e os teores médios encontrados
nas rochas. Com isso, a quantidade de material removido na bacia do Rio Corumbataí
corresponde a 9611 t/km2/ano utilizando o sódio como traçador natural, a 194 t/km 2/ano
utilizando o potássio e a 112 t/km2/ano utilizando o magnésio. Para o cálcio não é possível
efetuar a avaliação, pois, o teor encontrado nas águas de chuva é superior ao determinado
nas águas do Rio Corumbataí. O Ca em águas de chuva na região da Bacia do Rio
Corumbataí é proveniente de fontes terrestres, possivelmente da dissolução de CaCO 3 em
aerossóis oriundos das explorações de calcários e/ou cimento utilizado na construção civil.
Dessa forma, a estimativa da quantidade de material removido é bastante variável
quando se compara o valor encontrado a partir do Na em relação aos do K e Mg.
Diferentemente do encontrado por Moreira-Nordemann (1977) nas rochas da bacia do Rio
Preto, o Na é um elemento pouco presente nos litotipos da bacia do Rio Corumbataí e como
sua abundância está inserida no denominador da equação 1, um valor elevado é obtido para
a quantidade de material removido. Além disso, influências antropogênicas ocorrendo na
bacia do Rio Corumbataí, podem estar afetando as estimativas realizadas, uma vez que o
aporte de K e Mg para a drenagem pode não ser exclusivamente devido ao intemperismo
das rochas e dos solos. O K pode estar entrando na águas do Rio Corumbataí com a
aplicação de vinhoto e por lixiviação do K contido nos fertilizantes utilizados nos cultivos de
cana-de-açúcar. Ainda, há o fato de que o K e o Mg são elementos utilizados pela biomassa,
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sendo indispensáveis no ciclo bioquímico da fauna e da flora, bem como também utilizados
na formação de novos minerais (Moreira-Nordemann, 1977). A presença de K nas águas de
chuva na bacia do Rio Corumbataí pode ser explicada pelo aporte de K de origem
continental, incluindo a poeira de solos silicáticos e a poeira de solos agrícolas com
fertilizantes e vinhoto. A presença de Mg nas águas de chuva na bacia do Rio Corumbataí
pode ser explicada de forma análoga à do Ca.
A bacia do Rio Corumbataí é povoada (aproximadamente 210.000 pessoas) e
apresenta-se afetada por descargas industriais e agrícolas (Conceição, 2000), tendo, com
isso, sérios problemas ambientais em termos da qualidade das águas fluviais e pluviais, as
quais provavelmente estão afetando o estudo da quantidade de material removido das
rochas nessa bacia. Com isso, é difícil efetuar um cálculo da velocidade de alteração das
rochas, uma vez que para tanto é preciso a determinação do coeficiente de dissolução k,
cuja estimativa não pode ser adequadamente realizada para esses elementos, face aos
problemas apresentados.
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Tab. 1 - Composição média (mg/g) das rochas da bacia do Rio Corumbataí.

Elemento

Concentração

Elemento

Concentração

Na

0,256

Si

292,204

Ca

45,844

P

0,478

K

8,649

Ti

8,671

Mg

15,043

Mn

1,065

Al

44,384

Fe

19,811

Tab. 2 - Teor de Na, Ca, K e Mg (mg/L) nas águas fluviais e pluviais
da bacia do Rio Corumbataí.

Elemento

Água fluvial

Água pluvial

Na

7,62

0,99

Ca

17,76

7,12

K

4,36

0,40

Mg

6,05

0,96

Tab. 3 - Teor médio encontrado para as rochas e média anual dos principais cátions
dissolvidos nas águas fluviais e pluviais da bacia do Rio Corumbataí.

Unidade

Na

Ca
12

1,48x10

K
13

3,64x10

Mg
12

5,04x1012

Águas fluviais

mg/ano

6,35x10

Águas pluviais

mg/ano

2,46x1012

1,76x1013

9,92x1011

2,38x1012

Diferença*

mg/ano

3,89x1012

--------

2,65x1012

2,66x1012

Rochas

mg/g

0,256

45,84

8,65

15,04

* Águas do Rio Corumbataí (Santa Terezinha) - Águas de chuva
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RELAÇÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA NA QUALIDADE DOS SEDIMENTOS FLUVIAIS DE ÁREAS DE
CAPTAÇÃO DE ÁGUA, EM MUNICÍPIOS PERTENCENTES
À BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO.
M.A F. Pires; L. Katsuóka; M.E.B.Cotrim; M. N. Marques; M.J.Lemes, E.S.K.Dantas
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Divisão de Diagnóstico Ambiental
Travessa R, 400, Cidade Universitária, CEP: 05508-900, São Paulo, SP. mapires@net.ipen.br

Palavras chave: cromatografia gasosa, qualidade da água, orgânicos, herbicidas
Resumo
O presente trabalho visa estudar a contaminação dos sedimentos fluviais localizados em
áreas de captação superficial de água na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, situadas a Noroeste
do Estado de São Paulo, com intensa atividade agrícola. Foram avaliados sete tributários: Rio
do Peixe e Córrego Santo Ambrósio (Divinolândia); Rio Doce (Itobi); Córrego Anhuma e
Córrego da Fartura (São Sebastião da Grama), Rio Verde (Vargem Grande do Sul) e Rio
Canoas (Mococa). Estudaram-se os compostos orgânicos provenientes das atividades
industriais, agrícolas e pastoris em testemunhos de sedimentos coletados nos pontos de
captação de água destinada ao abastecimento público. Os compostos orgânicos nos
sedimentos foram caracterizados utilizando-se extração líquido-líquido com solventes
apropriados e identificados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas
(GCMS). A qualidade da água também foi avaliada quanto a pesticidas organoclorados,
herbicidas e inseticidas, metais e fósforo. Os resultados permitiram avaliar que a atividade
urbana ainda é a principal fonte de introdução de compostos orgânicos nos sedimentos
(contribuindo com 48%), seguida pelas atividades de origem pastoril (20%), com a identificação
de esteróides fecais, das atividades de origem vegetal (16%) e de origem agrícola (16%).
Observou-se que no período de entressafra ocorre uma melhora na qualidade da água,
principalmente quanto ao estado trófico.
Abstract
The present work seeks to study sediments contamination from reception areas of superficial
water in the Pardo Basin, located at Northwest of São Paulo State, with intense agricultural
activity. Seven tributary were evaluated: Peixe River and Santo Ambrósio stream (Divinolândia);
Doce River (Itobi); Anhuma and Fartura streams (São Sebastião da Grama), Verde River
(Vargem Grande do Sul) and Canoas River (Mococa). The organic compounds from the
industrial, agricultural and pasture activities were studied in sediments samples from collected
water areas destined to public supply. The organic compositions in sediments were
characterized using liquid-liquid extraction with appropriate solvents and identified by gaseous
chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS). The water quality was also evaluated
as the organochlorinated pesticides, herbicides and insecticides, metals and phosphorous. The
results allowed to evaluate that the urban activity is still the main source of organic compounds
introduction in sediments (contributing with 48%), proceeded by pasture origin activities (20%),
with the identification of fecal steroids, natural activities (16%) and agricultural (16%). In August,
September and october phosphorous concentration were very low getting to an improvement in
the water quality
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INTRODUÇÃO
A utilização inadequada das bacias hidrográficas leva a deterioração de reservatórios e
rios nela contidos e sua conseqüente perda como bem econômico. Os compostos químicos
ocorrem nas águas sob diversas formas: material inorgânico dissolvido, material orgânico
dissolvido, elementos limitados a partículas abióticas e elementos limitados biologicamente.
Eles podem ser representados por diferentes espécies químicas e freqüentemente são misturas
das mencionadas.
O aumento da toxicidade das águas ocorre pela água percolada de operações de
descargas industriais, práticas agrícolas e manejo inadequado de detritos sólidos. Os pesticidas
e herbicidas, em conjunto com os metais pesados, são as principais substâncias tóxicas que
penetram nos sistemas aquáticos, acumulando-se nos sedimentos e, eventualmente, atingindo
a cadeia alimentar [Straskraba & Tundisi, 2000] Seus efeitos sobre a saúde variam desde
doenças entéricas comuns até níveis letais de toxinas, que podem ser transmitidas pelo leite
materno. Os sedimentos funcionam da mesma maneira: retêm toxinas, porém também
impedem sua liberaçao durante condições químicas alteradas (pH, redução, anoxia).
O sedimento é um dos compartimentos mais importantes do ecossistema aquático do
ponto de vista de ciclagem de matéria e fluxo de energia. Nele ocorrem proces sos biológicos,
físicos e ou químicos que influenciam o metabolismo do sistema. Além de conter concentrações
de elementos químico significativamente superiores aqueles da coluna d´água, o sedimento é o
compartimento onde se depositam todos os compostos e estruturas animais e vegetais que não
foram totalmente decompostos [ Carvão, 2001].
Além de este compartimento apresentar a maior concentração de nutrientes ele tem
também a capacidade de acumular compostos indicadores de contaminação/poluição
ambiental, sendo, dessa forma um bom indicador de poluição ambiental.
Isto indica a necessidade de desenvolver estudos sobre a presença de compostos
orgânicos e de resíduos de pesticidas no ambiente e seus efeitos sobre a saúde.
O principal objetivo deste trabalho foi identificar a presença de compostos orgânicos e
agrotóxicos em sedimentos pertencentes a áreas de captação distintas da Bacia Hidrográfica
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, e relacioná-los as atividades de uso agrícola, urbana,
industrial ou natural. Esse sistema se encontra sob diferentes influências antrópicas, substratos
geológicos e tipo de solos.
Este estudo, desenvolvido em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo-SABESP, faz parte do projeto “Modelagem Diagnóstica e Prognóstica da
Qualidade da Água em Áreas de Captação” , realizado ao correr dos anos 1998 a 2001, como
projeto selecionado pelo programa PADCT do Ministério de Ciência e Tecnologia e do
CNPq/Rhae.
ÁREA DE ESTUDO.
A área estudada pertence à bacia hidrográfica do Rio Pardo localizada na região
nordeste do Estado de São Paulo (2144S/ 4658W). A bacia do Rio Pardo, classificada como
Unidade Gerencial de Recursos Hídricos Pardo – UGRHI 4, engloba um total de 23 municípios,
uma população urbana de 809.937 habitantes e uma população rural de 74.047 habitantes
(CETESB, 1999). As principais atividades relacionadas ao uso e ocupação do solo da região
são: atividade agrícola, pastoril e urbana, destacando-se a indústria alimentícia, usinas e
engenhos de cana de açúcar, curtumes, papel e celulose e metalúrgica.
Neste estudo foram avaliados sete tributários da bacia do Pardo pertencentes a cinco
microbacias distintas destinadas também ao abastecimento público: Rio do Peixe -
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21433,0”S/463836,5”W (IG 69) e Córrego Santo Ambrósio - 21416,4”S/ 46423,1”W (IG
68) - Divinolândia; Rio Doce 214439,2”S/46588,9”W (IG70) - Itobi; Córrego Anhuma
214250,3”S/464823,1”W (IG83) e Córrego da Fartura 215653,2”S/464222,0”W - São
Sebastião da Grama; Rio Verde 214924,4”S/46532,8”W (IG VGS) - Vargem Grande do Sul e
Rio Canoas 212545,1”S/470050,6”W (IG 61) – Mococa. Na Figura 1 temos a representação
fotográfica de duas das áreas de captação.
A coleta de sedimento foi realizada no mês de setembro de 1999. As coletas de água
ocorreram em intervalos bimestrais entre junho/99 a junho/00. Geologicamente, a região em
estudo é representada, predominantemente, por rochas do Complexo Varginha de idade
arqueana (anterior a 2,5 bilhões de anos), estendendo-se nas regiões de Pinhal, São João da
Boa Vista, São José do Rio Pardo e Caconde. A topografia da região em estudo é acidentada,
apresentando as maiores altitudes nos contrafortes do edifício vulcânico de Poços de Caldas
com cotas ao redor de 1500 metros. As altitudes decrescem em direção a oeste chegando a
700 metros no limite da área. A geomorfologia corresponde à transição entre as uniformidades
morfoesculturais do Planalto Atlântico (Planalto do Alto Rio Grande) e Depressão Periférica
Paulista (Depressão Mogi-Guaçu) [OLIVEIRA et al., 1995].
MATERIAIS E MÉTODOS
A primeira etapa do estudo sobre a contaminação aquática por pesticidas e herbicidas
foi um levantamento sobre o uso de agrotóxicos na região, as características ambientais e
propriedades físico-químicas dos princípios ativos usados que permitam avaliar quais pesticidas
apresentam possibilidade de contaminar ambientes aquáticos [Katsuóka, 2001].
Os compostos orgânicos nos sedimentos foram caracterizados utilizando-se extração
líquido-líquido com solventes apropriados e identificados por cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas (GC/MS). Nos sedimentos foram avaliados 60 diferentes compostos
orgânicos. A qualidade da água também foi avaliada quanto ao pH, condutividade, composição
iônica, pesticidas organoclorados, inseticidas, herbicidas, metais pesados e fósforo em
trabalhos complementares [Lebre, 1999; Lemes. 2001, Katsuóka, 2001].
As amostras de sedimentos foram coletadas com uma draga do tipo Elkman-Birge, com
área igual a 22,5 cm2. Após a coleta as amostras foram armazenadas em sacos plásticos,
previamente limpos sob refrigeração (4 oC) até o momento da análise [CETESB, 1985]. Foram
realizadas as análises mineralógica e química utilizando as técnicas de difração de raios X,
fluorescência de raios X e ICP-OES [Lemes, 2000; 2001]. Para as análises dos compostos
orgânicos no sedimento, foi realizada uma campanha no mês de setembro de 1999 (período de
seca). Verificou-se a eficiência de diferentes solventes na extração dos compostos orgânicos no
sedimento (metanol, acetonitrila, acetato de etila e hexano), snedo que o acetato de etila
apresentou maior eficiência de extração tanto em quantidade como em diversidade de
compostos. Cerca de 10 g de amostra previamente secas ao ar e peneiradas (0,5 mm) foram
contatadas, sob agitação por 2 horas, com 5 g de sulfato de sódio anidro e 50 mL de acetato
de etila. O extrato orgânico, após filtração em lã de vidro e sulfato de sódio anidro, foi
evaporado até secura com fluxo de nitrogênio. O extrato retomado em hexano, foi analisado por
CG/MS QP 5000 - Shimadzu. Foi realizada uma varredura no espectro de massas e os picos
encontrados foram identificados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO.
Foram identificados mais de 40 diferentes compostos orgânicos, evidenciando a forte
influência antrópica nos corpos d´água, principalmente nos rios próximos de áreas urbanas e
agrícolas ou que recebem muitos tributários. Foram encontrados compostos provenientes de
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detritos de origem animal como colestadienol; coletanol; colesterol, colestanona; compostos de
origem agrícola como espessantes utilizados nos defencivos agrícolas (ácido hexanodióico,
octadecanóico; ácido propanóico; oléico); compostos provenientes de atividades urbanas como
benzofurano, cioclohexano, hexadeceno, e agrotóxicos de amplo espectro como o maneb.
. A matéria orgânica do solo é definida como todo material orgânico presente no solo,
incluindo a litera, fração leve, biomassa microbiana, orgânicos solúveis em água e material
orgânico estabilizado (húmus). Ela é responsável por muitas das reações que ocorrem em
sedimentos e águas naturais. Quanto aos pesticidas, é responsável pela adsorção dos mesmos
e pode promover a degradação não biológica de certos pesticidas [STEVENSON,1994].
LEME (2001) determinou as quantidades de matéria orgânica nos sedimentos dos
pontos estudados. O método utilizado foi o titulométrico, que consiste na oxidação dos
compostos orgânicos do sedimento por uma solução de dicromato de potássio em presença de
ácido sulfúrico com uma solução de sulfato ferroso amoniacal. Comparando-se a quantidade de
matéria orgânica dos sedimentos com os compostos orgânicos encontrados verificou-se que, de
maneira geral, existe forte relação. A quantidade de orgânicos encontrados aumentou com o
aumento da quantidade de matéria orgânica, (Figuras 2).
CONCLUSÃO
As bacias hidrográficas são consideradas sistemas adequados ao estudo dos
ecossistemas, permitindo um melhor entendimento dos processos naturais. Os estudos de
pequenas bacias mostram a dependência da composição das águas, das características dos
ecossistemas terrestres adjacentes.
Como regra geral, todos os processos: industriais, domésticos e agrícolas geram
resíduos e tem como destino final os corpos d’água, muitas vezes comprometendo a qualidade
da água de toda a bacia hidrográfica.
Foram estudadas microbacias pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Pardo.
Caracterizou-se e avaliou-se a qualidade da água e sedimento da região e verificaram-se as
inter-relações entre os aspectos básicos da climatologia, hidrologia e uso e ocupação do solo
nas áreas de captação superficial de água com as variáveis físicas e químicas. Os resultados
mostraram que a técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas pode
ser facilmente aplicada na identificação de diferentes compostos orgânicos.
Foram identificadas grandes quantidades de compostos orgânicos nos sedimentos
monitorado, provenientes de atividades urbanas, agrícolas e de origem natural e vegetal.
Os resultados (Figura 3) permitiram avaliar que a atividade urbana ainda é a principal
fonte de introdução destes compostos nos sedimentos (contribuindo com 48%), seguida pelas
atividades de origem pastoril (20%), com a identificação de esteróides fecais, além da
contribuição de origem agrícola (16%). A contribuição de origem vegetal foi avaliada em 16%.
Observou-se que no período de entressafra ocorre uma melhora na qualidade da água
principalmente quanto ao estado trófico.
Foram identificadas umas séries de compostos orgânicas presentes nos agrotóxicos
como coadjuvantes, principalmente ésteres, que são utilizados juntamente com os pesticidas
para auxiliar a eficiência de aplicação, como os espalhantes e/ou adesivos. Um forte indicador
de poluição por coliformes fecais encontrado nos sedimentos avaliados foi à presença de
esteróides fecais. Este fato confirma os resultados de coliformes totais na área [Katsuóka,
2001]. O trabalho também indicou estreita relação existente entre a quantidade de matéria
orgânica e a variedade de compostos orgânicos presentes no sedimento. A atividade agrícola é
considerada como uma das principais fontes de nitrogênio e fósforo. A identificação de
compostos orgânico contendo fósforo foi observada em todos os sedimentos. Na região
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estudada, apesar de basicamente agrícola, a concentração de fósforo encontrada na água foi
baixa sendo classificada como oligrotrófico o seu estado de eutrofização [Katsuóka, 2001,
Lemes 2001]. Podemos salientar que apesar de preservadas e ainda não comprometidas
quanto a contribuição de metais tóxicos [Lemes, 2001; CETESB 2000], a Bacia do Rio Pardo
recebe uma grande contribuição de detritos orgânicos de origem urbana, agrícola e pastoril que
a médio prazo irão estão comprometer a integridade de seus sedimentos.
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ABSTRACT
Protosalvinia is a peculiar fossil in Upper Devonian sequences in South and North America.
In Brazil, Protosalvinia was reported to occur in the southern margin of the Amazonas Basin.
In this work, fossilized fragments of Protosalvinia were isolated in different morphological
shapes (from discoid to clavate) and sizes (diameter 0.8 to 4.0 mm). The samples were
taken from an outcrop in southern margin of the Amazonas Basin. Megascopic compression
fragments of Protosalvinia occurred in high abundance, attaining great amount of the rock
concentration enabling their easy isolation. These samples have yielded variable amounts of
poorly preserved miospores, some of them reworked, associated with rich marine
microplankton, in particular, by acritarchs and prasinophytae algae. According to the nature
of the particulate organic material, a near-shore to shallow shelf environment can be inferred
for the sampled interval. For geochemical approach, solvent extract of the isolated
Protosalvinia, yielded n-alkanes (fromC 14 to C35) with Cmax at C16 and C17 (CPI = 1.06) and
Pr/Ph = 1.49. The n-alkane profile, as well as, isotopic values is similar to those observed in
oils from the same basin and generated by Devonian marine source rocks. Furthermore, the
C-22  R /R+S ratio for the -homohopanos of 0.46 and Ts/ (Ts+Tm) = 0.12 indicate the
low maturity of the material. The observed biomarkers are believed to reflect the
impregnation of the Protosalvinia with other material. Although, Protosalvinia fragments could
be easily isolated, microscopic analysis revealed impregnation of the fossil with some
amorphous material.
INTRODUÇÃO
Protosalvinia é um fóssil peculiar em seqüências do Devoniano Superior na América
do Sul e do Norte. No Brasil, Protosalvinia ocorre na porção inferior da Formação Curiri,
Grupo Curuá Basal na margem sudeste da Bacia do Amazonas. A porção inferior da
Formação Curiri, a qual inclui inteiramente a chamada Zona Protosalvinia, é formada por
uma sucessão síltica e de folhelhos de espessura variável (0 a 100 m), sendo que a
ocorrência de Protosalvinia é uma ferramenta estratigráfica utilizada para detectar e
correlacionar esta unidade.
Por muitos anos, sua natureza exata tem sido discutida. Vem sendo observada a
ocorrência desse fóssil em seqüências exclusivamente marinhas e por isso, atribui-se a sua
origem, a esse tipo ambiente. Contudo, mais recentemente alguns autores têm registrado
uma origem terrestre para a Protosalvinia. Esta hipótese é suportada principalmente, por
sua marcada analogia química com fragmentos de lenho carbonificado e a presença de
componentes semelhantes à lignina (Romankiw et.al., 1988).
Este trabalho tem por objetivo a caracterização geoquímica de fragmentos de
Protosalvinia com o intuito de obter informações que possam conduzir a uma melhor
interpretação da origem e do habitat deste fóssil. Para tanto, foram utilizadas amostras de
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fragmentos de Protosalvinia extraídos de amostras coletadas em afloramentos próximos ao
Rio Tapajós e testemunho de sondagem (Caima PH-2), na margem sudeste da Bacia do
Amazonas. (Figura 1).
MÉTODOS DE ESTUDO
Para este trabalho, fragmentos fossilizados de Protosalvinia foram isolados em
diferentes formas morfológicas, com diâmetros variando entre 0,8 a 4,0 mm. Posteriormente,
estes fragmentos isolados passaram por um processo de extração por solventes orgânicos
(diclorometano) e a fração solúvel foi analisada por técnicas de cromatografia líquida,
cromatografia gasosa, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e
análise de isótopos (13C).
RESULTADOS, DISCUSSÃO & CONCLUSÃO
Fragmentos de compressão megascópica de Protosalvinia ocorreram em grande
quantidade na rocha, o que possibilitou o seu fácil isolamento (Figura 2).
Os fragmentos de Protosalvinia, no material estudado, ocorrem associados a
quantidades variadas de miosporos mal preservados, alguns retrabalhados, associados a
microplâncton de parede orgânica marinho representado por algas dos grupos Acritarchae e
Prasinophytae, além da presença de impregnações de matéria orgânica amorfa (MOA). A
partir da natureza do material orgânico particulado, pode-se sugerir um paleoambiente de
plataforma variando de proximal a intermediário, estando este resultado de acordo com o
que foi sugerido por Loboziak et al. (1997).
Quanto aos dados geoquímicos, extratos dos fragmentos de Protosalvinia isolados,
produziram n-alcanos variando de C 14 a C35 com C max em C 16 e C17 (IPC = 1,06) e razão
Pr/Fi de 1,49. Tanto o perfil de n-alcanos quanto os valores isotópicos (-27,68 a -30,37) são
similares àqueles observados nos óleos produzidos na mesma bacia e gerados por rochas
marinhas devonianas (Figura 3).
A razão C-22 [R/R +S] para -homohopanos foi igual 0,46 e a razão Ts/ (Ts + Tm)
igual a 0.12, indicando assim, um baixo grau de maturação para o material analisado
(Figura 4). Além disso, o predomínio de C 27 Esteranos sugeriu uma origem provavelmente
marinha para o material analisado (Figura 5). Estes resultados podem, também, ser
decorrentes da presença da impregnações de material orgânico (MOA, acritarcas e
prasinófitas, de origem comprovadamente marinha) nos fragmentos analisados.
AGRADECIMENTOS
Ao Centro de Excelência em Geoquímica – CEGEQ/CENPES/PETROBRAS pela
realização das análises de geoquímica orgânica.
À FAPERJ pelo apoio financeiro.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Loboziak, S; Melo, J.H.G.; Quadros, L.P.; Streel, M. 1997. Palynological evaluation of the
Famennian Protosalvinia (Foerstia) Zone in the Amazon Basin, northern Brazil: a
preliminary study. Rev. Palaeob. Palyn., 96: 31-45.
Romankiw, L.A.; Hatcher, P.G.; Roen, J.B. 1988. Evidence of land plant affinity for the
devonian fossil Protosalvinia (Foerstia). Lethaia, 21: 418-423.

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

058

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo

Figura 2: Compressões megascópicas de Protosalvinia no testemunho Caima PH-2
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Figura 3: Cromatograma gasoso do extrato de Protosalvinia e valores de 13C

Figura 4: Cromatograma de massa m/z 191 do extrato de Protosalvinia

Figura 5: Cromatograma de massa m/z 217 do extrato de Protosalvinia
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ABSTRACT
Crucial determinants of the potential effects of mercury in aquatic ecosystems are speciation,
partitioning and cycling of its various species. These processes are affected by site-specific
factors such as water chemistry, sediment transport and hydrodynamics. Mercury can be
introduced into the environment by a variety of natural processes and anthropogenic activities.
Once mobilised it can participate in the general circulation of matter throughout the hydrological
cycle. This paper presents results of the application of two one-dimensional/dynamicdeterministic models developed to evaluate and predict mercury contamination of surface
waters, more specifically the River Yare, located in Norfolk, UK. The models described here
have been developed with the whole river system in mind, and address the mass balance of
mercury in a multi-compartment system. Previous modelling studies have been centred on lakes
and wetlands whilst information is scarce for rivers. For this reason this models are focused on
river systems with the River Yare being utilised as a case study.
INTRODUÇÃO
A toxicidade dos metais pesados, presentes nos ecossistemas a partir de processos
naturais ou como resultado de ações antropogênicas, depende tanto da concentração como da
forma química do elemento no meio ambiente. Metais, como o mercúrio, constituem um risco
ambiental potencial por causa do seu uso extensivo, da sua ampla distribuição e da sua
toxicidade intrínseca. As formas insolúveis dos compostos mercuriais passam pelo organismo
sem causar danos. Entretanto, a forma mais tóxica é aquela na qual grupos alquil estão ligados
ao metal (WHO, 1991).
Desde os anos 70, quando as propriedades ecológicas mais importantes da especiação
química do mercúrio em sistemas aquáticos foram descritas (Wood, 1973; Jensen and Jernelöv,
1972), esforços científicos tem sido focalizados nas fontes de contaminação regional e global.
Entretanto, ao longo dos anos, especialmente a partir dos eventos na Baía de Minamata,
evidências têm mostrado que os problemas ambientais e de saúde pública relacionados à
contaminação por mercúrio ainda são preocupantes (WHO, 1990; Aula et al., 1995). Muitos
estudos demonstraram as vias de transformação do mercúrio no meio aquático, no solo e na
atmosfera (Hem, 1970; Brosset, 1981; Lindqvist, 1985; Björnberg et al., 1988; Hudson et al.,
1994;) mas muito ainda precisa ser aprendido a respeito de mecanismos e rotas específicas de
migração no meio ambiente.
Resultados de estudos sobre bio-geoquímica e modelamento de mercúrio têm sido
apresentados mas atenção particular tem sido dispensada a lagos e regiões alagadas (Hudson
et al., 1994; Porcella, 1994; Watras e Bloom, 1992;), enquanto referências sobre modelamento
do mercúrio em rios são escassas e ainda menos freqüentes são modelos do comportamento
do mercúrio em estuários e rios de terras baixas (Chow, 1986; Leermarks et al., 1995).
O maior interesse em relação a estuários tem sido em relação à determinação de
condições hidráulicas do transporte de sedimentos (Thorn, 1982; USEPA, 1990) assim como o
estudo da especiação física e química do mercúrio sob a influência da salinidade, sólidos
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suspensos e matéria orgânica (Reimers and Krenkeel, 1974; Nelson, 1981; Coquery et al.,
1995; Leermarks et al., 1995; French et al., 1999).
Pelas razões acima expostas este estudo pretendeu contribuir para um melhor
entendimento do comportamento do mercúrio in rios de terras baixas tendo sido o sistema
aquático do rio Yare utilizado como estudo de caso. A intenção era produzir meios de fornecer
respostas a questões específicas de importância ambiental na área através do desenvolvimento
de modelos simples mas que pudessem produzir resultados confiáveis para avaliar as
concentrações de mercúrio na água, nos sedimentos e em peixes.
Para atingir estes objetivos, dois modelos matemáticos foram desenvolvidos (MODELO
1 e MODELO 2). O MODELO 1 é uma versão mais simples da abordagem adotada para
modelar a influência da maré no transporte de sedimentos e no destino do mercúrio em um rio
de terras baixas, o rio Yare. Este modelo foi baseado em valores médios de vazão, velocidade
de fluxo e níveis de água. O MODELO 2 foi desenvolvido com base em considerações
hidráulicas do transporte de sedimentos e refluxo de maré (Chow, 1986; Thorn, 1982) que
influenciam o comportamento e o destino do mercúrio em sistemas aquáticos de rios de terras
baixas.
RELATO DO TRABALHO
A BACIA DO RIO YARE E SUA HISTÓRIA DE CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO
O rio Yare e seus tributários mais importantes drenam uma área de aproximadamente
850 km2, atravessando uma planície baixa localizada entre 30 e 50 m acima do nível do mar. O
rio e seus tributários deslocam-se numa direção geral leste-sudeste, desaguando no Mar do
Norte (Figura 1). A sua inclinação suave de 3 m por quilômetro permite a entrada de água
salina no rio e o limite rio/estuário é localizado a 18 km da foz e as variações de maré podem
ser verificadas a uma distância de aproximadamente 49 km (Chow, 1986).
A presença de mercúrio é conhecida na bacia do rio Yare desde 1964. Durante o
período de de 10 anos uma indústria química da região de Norfolk foi autorizada a descarregar
uma taxa anual de 2000 kg Hg. Os efluentes industriais contaminados eram lançados ao
sistema de coleta e tratamento de esgotos municipais, principalmente como haletos de
mercúrio. Na metade dos anos 70, com a publicação de resultados de pesquisa sobre os efeitos
potenciais do mercúrio e seus derivados no meio ambiente (Smith e Smith, 1975) a autorização
foi reduzida para 48 kg a -1 e, desde 1978, é permitido o lançamento de 0,7 g L-1 como
mercúrio total no efluente final (Imperial College, 1996), o que equivale a uma taxa anual de
16,96 kg de mecúrio, baseado em condições de tempo seco (66250 m3 d-1).
Estudos realizados em 1984 constataram a contaminação de peixes pela análise de
corações e fígados de Rutilus rutilus. A média da contaminação nestes peixes foi de
0,44 mg kg-1, o que representava uma vez e meia o limite de 0.3 mg kg-1 estabelecido pela
Comunidade Européia (Council of European Communities, 1984 in Edwards, 1996).
Resultados apresentados por Edwards (1998) mostraram que de 1986 a 1994 as
concentrações médias de mercúrio total em Rutilus rutilus variaram de 55 g kg-1 a 197 g kg-1
e de 2,1 mg kg-1 a 5,4 mg kg-1 em sedimentos. Este estudo também apresentou resultados
referentes à bio-magnificação pela comparação das concentrações de mercúrio em Rutilus
rutilus e em Anguilla anguilla. Foi mostrado que a concentração na segunda espécie era
aproximadamente o dobro da primeira. Pelo fato de a espécie Anguilla anguilla ser carnívora e
a Rutilus rutilus ser omnívora foi comprovado que a bio-magnificação é um fator importante na
contaminação do ambiente aquático do rio Yare.
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Apesar das reduções nas taxas de mercúrio lançadas no rio Yare, os dados
apresentados acima mostram que o mercúrio ainda está disponível no sistema aquático e que
os peixes continuam a bio-acumular mercúrio.
CONCEPÇÃO DOS MODELOS
Este estudo foi focado em rios que sofrem a influência das marés e o rio Yare (Norfolk,
Reino Unido) foi escolhido para prover a base para o desenvolvimento dos modelos. Este rio
tem sido extensivamente estudado com respeito à contaminação por mercúrio podendo,
portanto, ser considerado como um relevante estudo de caso (Chow, 1986; Edwards, 1996;
Imperial College, 1996; Imperial College, 1999; Braga, 2001).
A abordagem foi no sentido de desenvolver modelos unidimensionais/dinâmicodeterminísticos/baseados em balanço de massa. Para isto a base foi a lei de conservação de
massa com respeito às concentrações de mercúrio e de material particulado, advecção e
dispersão, e difusão. Para os dois modelos desenvolvidos, as taxas de adsorção e de desorção
foram parâmetros básicos para calcular a especiação e a partição do mercúrio no meio
aquático.
Para desenvolver os MODELOS 1 e 2 o sistema aquático foi considerado como um to do,
isto e´, o rio Yare foi modelado com a finalidade de calcular e predizer a contaminação por
mercúrio em três compartimentos (água, sedimentos superficiais e sedimentos de fundo). Um
compartimento extra foi ainda adicionado para avaliar e predizer a contaminação e bioconcentração de mercúrio em peixes.
O conceito básico para o desenvolvimento dos modelos foi o da simulação do reverso de
fluxo causado pela influência das marés, que contribuem para o transporte de material
suspenso e mercúrio. O MODELO 1 foi concebido para produzir cálculos para longos períodos
de tempo baseado em valores médios de vazão e fluxo reverso, níveis de água, concentrações
e coeficientes de transferência de massa. Para este modelo foi considerado que todos os
parâmetros eram invariáveis com as marés e que eles representariam mudanças em escala de
meses ou anos. Uma vantagem desta abordagem é que ela facilita o cálculo rápido de todos as
variações de concentração em qualquer compartimento a ser modelado. O MODELO 2, por
outro lado, foi concebido para representar todos os parâmetros que dependem das marés.
Assim, vazões, fluxos reversos, níveis de água, concentrações e coeficientes de transferência
de massa variaram em função dos níveis de marés altas e baixas. Uma vantagem desta
abordagem é que os cálculos de saída produzidos podem ser produzidos tanto para períodos
curtos como longos, baseados principalmente nos ciclos das marés.
RESULTADOS
Este trabalho pretende apresentar resultados produzidos tanto no processo de
modelamento de variáveis de estado básicas como salinidade e sólidos suspensos quanto
concentrações de mercúrio na água, nos sedimentos e em peixe, que são definidas como
variáveis de estado do sistema modelado.
A salinidade é um importante parâmetro quando a especiação física do mercúrio está
sendo estudada. Por um lado ela influencia os processos de transferência do mercúrio da fase
particulada para a dissolvida e, por outro lado, é influenciada pelo comportamento hidráulico do
sistema.
Resultados para salinidade modelada e medida (em 3 pontos, Environmental Agency,
comunicação pessoal) são apresentados na Figura 2. Esta figura mostra que os valores
produzidos pelo MODELO 2 para salinidade são mais representativos do rio Yare do que
aqueles calculados pelo MODELO 1.
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Valores médios de mercúrio particulado e dissolvido medidos na coluna d’água variaram
de 23,8 a 73,2 ng L -1 e de <10 a 37,8 ng L -1, respectivamente, enquanto os valores calculados
pelo MODELO 1 variaram de 15,37 ng L -1 a 40,94 ng L-1 e, pelo MODELO 2, de 3,20 ng L-1 a
45,04 ng L-1 (Figura 3).
Nos sedimentos superficiais as concentrações médias de mercúrio medidas variaram de
0,04 mg kg-1 em 1991 a 8,10 mg kg-1 em 1986. Enquanto as concentrações calculadas pelo
MODELO 1 variaram de 0,46 mg kg-1 em 1995 a 3,55 mg kg-1 em 1986 e, pelo MODELO 2,
variaram de 0,42 mg kg-1 em 1995 atingindo um máximo de 8,45 mg kg-1 em 1986.
A Figura 4 apresenta resultados para concentrações calculadas e medidas de mercúrio
total no sedimento de fundo para o ano de 1986.
Para calcular as concentrações de mercúrio em peixes um coeficiente de transferência
de 4,5×10-6 d-1 foi aplicado às concentrações de mercúrio na água e a equação do fator de bioconcentração (FBC = conc. na biota/conc. na água) foi então usada para calcular valore s de
FBC relacionados às concentrações calculadas pelos MODELOS 1 e 2. Valores modelados de
FBC estiveram na faixa de 3,8×10 3 a 1,2×104 L kg-1 para o MODELO 1 e 5,0×10 3 a
8,0×103 L kg-1 para o MODELO 2. Enquanto valores calculados a partir dos dados disponíveis
para amostras de peixes coletadas no rio Yare variaram de 5×10 2 a 1×104 L kg-1 (Imperial
College, 1999). A Figura 5 apresenta os resultados medidos e modelados contra valores
coletados da literatura (Who, 1990; Lee e Iverfeldt, 1991; Watras e Bloom, 1992; Driscoll et al.,
1994; Ribeiro et al., 1996; Lodenius e Malm, 1998), para peixes com os mesmos hábitos
alimentares.
CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou resultados do estudo sobre a contaminação por mercúrio de
um rio de terras baixas (Rio Yare, Norfolk – Reino Unido) pelo desenvolvimento de dois
modelos dinâmico-determinísticos. Os resultados apresentados são referentes à calibração dos
MODELOS 1 e 2 para a avaliação da contaminação por mercúrio do sistema aquático do rio
Yare para um período de 40 anos
Os modelos são conceitualmente diferentes: o MODELO 1 utiliza uma abordagem mais
simples do que o MODELO 2. Entretanto, mesmo que o MODELO 1 tenha sido desenvolvido
para representar o sistema aquático de um rio de terras baixas como médias em termos de
parâmetros hidráulicos, os resultados produzidos por este modelo provaram ser razoáveis
quando comparados aos valores medidos da contaminação por mercúrio e aos resultados
produzidos pelo MODELO 2, que adota uma abordagem mais detalhada baseada em ciclos de
marés.
Os resultados modelados indicam que eles concordam com a tendência geral do
sistema, pois são compatíveis com aqueles medidos como parte de um programa de
monitoramento do rio Yare desde 1986.
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Figura 1: Área de estudo
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Abstract
The waste management program of the Biological Sciences Sector of UFPR Sector
aiming mainly, look for alternatives to minimize and treat chemical wastes of research and
teaching laboratories trying to reduce environmental impacts of these residues. The program
has as first objective to do an inventory of passive and active residues and to promote the direct
participation of the laboratories people involved with teaching and research activities to reduce
chemical residues generation.
Keywords: management; laboratories chemical waste; minimization.
1 - Introdução
As instituições acadêmicas sempre tiveram um papel importante na denúncia e resolução
de problemas e impactos ambientais causados por setores fora das universidades. No entanto,
a preocupação com os resíduos gerados nos laboratórios de ensino e pesquisa sempre foi
tratada de maneira negligente. Esta atitude, comum no meio acadêmico, se deve
principalmente ao pequeno volume gerado o que facilita o seu descarte (de maneira
inadequada) através de pias e ralos. Embora o volume gerado seja pequeno, a sua diversidade
e toxicidade não devem ser tratados com descaso, o que demanda uma urgente mudança de
comportamento com relação ao problema (Micaroni e col., 2000)
A minimização da produção de resíduos, assim como o seu tratamento são atitudes
ambientalmente responsáveis. Consequentemente devem ser práticas corriqueiras nas
universidades e nos institutos de pesquisa. Além de promover a disseminação da
responsabilidade ambiental, estas práticas também encorajam o desenvolvimento de uma
conscientização sobre a segurança nos laboratórios, para que haja uma redução da produção
de resíduos, principalmente os perigosos (Amaral e col., 2000).
O controle ambiental se dá por meio da implementação de programas e ações que
reduzem o impacto negativo sobre os meios físicos (água, solo e ar), biológicos (fauna e flora) e
sócio – econômico melhorando a qualidade de vida.
A manutenção de um ambiente despoluído e a correta disposição dos resíduos químicos
têm sido objetos de crescente discussão nos meios científicos e acadêmicos. A minimização do
resíduo químico na própria fonte geradora é apontada como uma das melhores alternativas
para o programa de gestão de resíduos através de medidas como por exemplo adoção de
micro – escala.
A regra da responsabilidade objetiva sobre os resíduos também deve ser adotada para que
a fonte geradora se preocupe efetivamente com seu tratamento e disposição para tanto
algumas diretrizes básicas devem ser seguidas como:
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Prevenção na geração de resíduos.
Minimizar a proporção de resíduos perigosos de modo a tornar viável e economicamente
possível a atividade gerenciadora.
 Reutilização interna ou externa
 Reciclar o componente material ou energético do resíduo.
 Manter os resíduos produzidos na forma mais passível de tratamento.
Portanto, uma série de fatores contribui para o bom êxito de um programa de
gerenciamento de resíduos, mas sem dúvida alguma o mais importante é o fator humano
exigindo-se um forte apoio institucional e uma efetiva conscientização e colaboração de todas
as pessoas envolvidas na geração de resíduos para o sucesso e manutenção do programa.
2 - O Setor de Ciências Biológicas

O Setor de Ciências Biológicas foi criado a partir do Instituto de Biologia e Bioquímica em
1973, atualmente conta com 10 Departamentos: Dentre estes, o Departamento de Biologia
Celular foi escolhido como piloto, sendo que os resultados obtidos servirão como modelo para a
expansão do programa para os demais departamentos do Setor.
2.1 - Caracterização do programa de gerenciamento de resíduos em implementação:
A adoção de um Programa de Gerenciamento de Resíduos apresenta uma série de
vantagens como redução do desperdício de reagentes, reaproveitamento dos resíduos em
diversos processos evitando assim que compostos de comprovada toxicidade contaminem o
meio ambiente.
O fluxograma abaixo mostra as etapas a serem seguidas no programa de
gerenciamento de resíduos em vias de implementação no Departamento de Biologia Celular.
levantamento do
passivo e ativo

treinamento do pessoal
envolvido

coleta

é possível co-processar?

sim

não

teste de compatibilidade

estratégias para disposição,
reuso e tratamento, etc.

mistura

identificação

encaminhamento

FIGURA 1: Etapas a serem seguidas no programa de gerenciamento de resíduos.
2.1.1 - Caracterização das principais correntes de resíduos:
Os resíduos podem ser classificados em ativos e passivos (Jardim, 1998)
O resíduo ativo é gerado rotineiramente nas atividades de ensino e pesquisa podendo
ser facilmente caracterizados, inventariados e gerenciados, conforme a quantidade e a natureza
dos mesmos.
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T ABELA 1: Estima tiva a nua l dos resíduos gerados no Departa mento de Bio lo gia
Celular.
Resídu o
Volu me gerado (L)
etanol
170
xi lol
50
Corantes naturais e sintéticos
50
Tetróxido de Ósmio
3
Acetato de Urani la
2
Citrato de Chumbo
2
Ácidos
2
Glutaraldeído
6
Paraformaldeído
7
Ácido Cacodílico
7
Óxido de Pro pi leno
0,7
Metano l
10
Acetona
6

Os resíduos passivos consistem em todo aquele material armazenado sem qualquer
informação quanto a sua constituição e em alguns casos sua procedência, agregando a estes,
potencial de risco substancialmente maior. A caracterização e o descarte destes resíduos
passivo nem sempre é possível, devido aos problemas de identificação das substâncias e sua
potencial periculosidade, por isso o tempo e os esforços para esta atividade devem ser bem
equacionados.
2.1.2 -Treinamento e conscientização das pessoas envolvidas:
Esta é a etapa mais importante, todo o conhecimento adquirido durante o treinamento
pode induzir uma atitude correta dentro do ambiente de um laboratório químico, propiciando
uma postura preventiva.
O conhecimento da toxicidade dos compostos químicos manipulados, bem como suas
características de riscos, motiva as pessoas envolvidas em experimentos à utilização de
equipamentos de proteção individual e coletiva, tornando clara a importância da atitude
preventiva e se analisa a melhor estratégia para a classificação, rotulagem, transporte e
armazenamento de produtos e resíduos químicos.
O grupo de pesquisa de cada laboratório será responsável por todas as etapas, desde a
elaboração do projeto até a avaliação de seus resultados, incluindo quais formas de tratamento
se adotou para a degradação final dos resíduos produzidos durante o experimento.
Portanto, é fundamental a participação das pessoas envolvidas em experimentos nos
treinamentos sobre gerenciamento de resíduos, para se criar um ambiente de confiança dentro
das possibilidades, contando com os recursos necessários para a implementação e aplicação
das alternativas de tratamento.
2.1.3. Alternativas para tratamento e disposição:
2.1.3.1 – Recuperação:
A recuperação dos resíduos apresenta como vantagens a reutilização dos mesmos,
reduzindo-se custos com a compra de insumos bem como a diminuição do volume de resíduos
gerados.
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2.1.3.2 – Co-processamento em forno de cimento
O co-processsamento consiste em adicionar-se resíduos químicos na forma de sólidos
líquidos ou pastas ao forno de cimento durante a formação do clinquer (da Cunha, 2000).
O
co-processamento de resíduos deverá atender aos critérios técnicos fixados nesta Resolução,
complementados, sempre que necessário, pelos Órgãos Ambientais competentes, de modo a
atender as peculiaridades regionais e locais. Em nível nacional este procedimento é
regulamentado pela resolução CONAMA no 264 (1999).
A companhia Votaram S. A. localizada em Rio Branco do Sul-PR e que é também o
maior fabricante Nacional de cimento, vem contribuindo com o Setor de Ciências Biológicas
neste processo, segundo a empresa, o co-processamento é uma tecnologia já consagrada em
diversos países e aceita como uma das melhores alternativas tecnológicas para o tratamento de
resíduos.
O co-processamento não é uma solução para todo e qualquer resíduo. É uma solução
para um determinado grupo de materiais.
Basicamente, podem ser co-processado dois grupos:
a) Substitutos de matéria prima - resíduos que possuem características semelhantes às
matérias primas utilizadas na fabricação de cimento;
b) Substitutos de combustíveis - resíduos com poder calorífico e que substituem os
combustíveis tradicionais.
O processo é dotado de analisadores de gases para controle e monitoramento. A emissão
de particulados é controlada por filtros eletrostáticos (eletrofiltros), que asseguram a operação
dentro dos parâmetros de emissão estabelecidos pela legislação ambiental.
2.1.3.3 – Imobilização (aterramento)
A imobilização é uma alternativa de disposição de resíduos que deve ser adotada para
resíduos de difícil tratamento tais como metais pesados, no entanto este procedimento deve
obedecer critérios bem restritivos para evitar-se a contaminação do solo e água.
2.1.3.4 – Degradação através de processos oxidativos avançados.
A utilização das alternativas de tratamento e disposição comentadas até aqui, permitem
resolver grande parte dos problemas associados a resíduos de laboratório. Existem, no entanto,
espécies químicas de elevado potencial de impacto, que não podem ser incluídas em uma
rotina de disposição fundamentadas nestas técnicas (ex. compostos organoclorados). Nestes
casos, a necessidade de desenvolver outras alternativas de tratamento torna-se fundamental.
Dentro do grupo de novas estratégias de tratamento, os processos oxidativos avançados
(POAs) ocupam um lugar de destaque, principalmente em função da sua elevada capacidade
para degradar inúmeras espécies de relevância ambiental, resistentes a outros tipos de
tratamento, em tempos relativamente curtos.
Os POAs são, por definição, processos fundamentados na geração de radical hidroxila.
Os fundamentos do processo e as suas principais áreas de aplicação, tem sido extensamente
documentadas na literatura recente. ( Legrini, 1993; Gouvêa e col., 2000; Kunz e Duran, 2001).
3 - Conclusões:
Do ponto de vista do impacto ambiental, as atividades de universidade e centros de
pesquisa, nunca foram consideradas relevantes, principalmente em função do pequeno volume
de resíduos produzidos. Ultimamente a influência dos problemas ambientais e a constatação do
elevado risco representado pela variada natureza química destes resíduos tem propiciado uma
melhor discussão sobre o assunto e evidenciado a necessidade premente de programas
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adequados para gerenciamento de resíduos. A implementação de programas deste tipo requer
a participação de todas as instâncias envolvidas, tendo como principais palavras de ordem a
regra da responsabilidade objetiva, a conscientização, minimização e tratamento destes
resíduos
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JANEIRO, BRASIL
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RESUMO
Durante 1998 e 1999, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM
desenvolveu o Projeto Levantamento Geoquímico do Estado do Rio de Janeiro, visando
determinar a abundância e dispersão dos elementos químicos em água superficial e sedimentos
de corrente, de tal modo que possam ser utilizados como indicadores de contaminação natural
ou antrópica, como também, de áreas para pesquisa mineral. Dos estudos realizados,
destacaram-se duas áreas, que podem ser consideradas como impactadas antropicamente: a
região do médio Paraíba do Sul, onde se concentram inúmeras indústrias, e a região nortenoroeste fluminense, com a indústria açucareira, de álcool e de bebidas, e ainda, com o
desenvolvimento da agricultura e da pecuária. A região do médio Paraíba do Sul apresentou
altos teores de Se na água e As e Cd, nos sedimentos. E na região norte-noroeste fluminense,
altas concentrações dos principais elementos químicos, inclusive Pb e Cd, ocorreram tanto na
água quanto nos sedimentos. Na primeira região, está sendo realizado uma nova coleta de
amostras de água e sedimentos para confirmar os resultados obtidos.
ABSTRACT
During 1998 and 1999, the Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais – CPRM,
carried out the project entitled Geochemical Survey at Rio de Janeiro State, in order to
determine both abundance and dispersion of chemical elements in surficial waters and streams
sediments. In such way, theses factors can be used not only as natural or anthropogenetic
contamination indicators, but also as mineral research areas. The research identified two areas,
which could be considered potentially contaminated: the Middle-South Paraiba Region, and the
North-Northwest Fluminense Region. The first area, where a plenty of industry are located,
presented high concentrations of Se in the water, as well as, As and Cd in the sediments. The
second area, which contains suggar industry, agriculture and cattled breeding, presented high
quantities of the main chemical elements, including Pb and Cd, in both water and sediments. A
new sampling of water and sediments has been performed, in the Middle-South Paraiba Region,
in order to validate the numerical analysis.
INTRODUÇÃO
No estado do Rio de Janeiro, a industrialização, a agricultura, a pecuária e o aumento
população menos favorecida transformou alguns rios em vazadouros de efluentes domésticos e
industriais. Esses rios, por terem suas cabeceiras e margens desmatadas, foram fortemente
impactados, assoreados em seus leitos, comprometendo o escoamento natural de suas águas,
causando enchentes, o que acarreta danos às populações ribeirinhas.
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O Projeto Levantamento Geoquímico do Estado do Rio de Janeiro teve como objetivo
efetuar o reconhecimento geoquímico regional, visando determinar a dispersão dos elementos
químicos nas águas superficiais e nos sedimentos de corrente, apontando áreas que estão,
possivelmente, impactadas antropicamente. Neste projeto, identificou-se áreas que podem ser
consideradas como impactadas antropicamente. Dentre essas áreas, destaca-se a do Médio
Paraíba do Sul, compreendida entre os municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Volta
Redonda e Resende, onde se concentra grande parte das indústrias do estado do Rio de
Janeiro, tais como indústrias químicas, metalúrgicas, de alimentos, de papel e celulose. Estas
indústrias geram uma variedade de produtos, que transformam estas áreas, bastante criticas
sob o ponto de vista ambiental. A região do Médio Paraíba do Sul mostrou anomalias de Se em
água e As, Cd e Pb nos sedimentos de corrente. (Cunha et al., 2001)
Considerando que estes elementos são tóxicos para os seres vivos, quando estão
presentes no meio ambiente am altas concentrações (tabela 1), iniciou-se um estudo de
detalhamento geoquímico na região do médio Paraíba do Sul.
Tabela 1: Os elementos tóxicos aos seres humanos e seus efeitos na saúde
Elemento
Arsênio
Cádmio

Chumbo

Selênio

Conseqüências no meio ambiente
Não é essencial aos seres vivos. Quando está presente em altas concentrações
na água e nos solos, é altamente cancerígeno, causando principalmente, câncer
de pele. Antropicamente, resulta de despejos industriais e herbicidas.
Não é essencial à saúde dos seres vivos. Na água , a intoxicação dá-se pelo
consumo de peixes e da própria água. Pode causar osteomacia, disfunções
renais, deformações nos ossos. Também, pode causar câncer, doenças
cardiovasculares e hipertensão. Em geral, origina-se de rejeitos de metalurgias,
indústrias de baterias e de lonas de freio.
É muito tóxico para o homem, acumulando-se principalmente nos ossos. Pode
causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, principalmente em
crianças, como ainda, tumores renais e outros carcinomas. No meio ambiente,
origina-se de efluentes industriais, baterias, mineração, encanamentos e soldas.
É essencial ao ser humano. Quando depletado nos solos e água, pode provocar
cardiomiopatias e distrofia muscular. Em excesso, pode causar câncer e
deformações nas unhas e cabelos. Os fertilizantes fosfatados, em geral, contém
selênio.

METODOLOGIA
A coleta das amostras de água e sedimentos de corrente estendeu-se aos tributários
representativos do trecho médio do rio Paraíba do Sul e foi compatível com uma amostragem
na escala 1:50.000.
Foram coletadas 37 amostras de água superficial e de sedimentos de corrente, durante
os meses de maio e junho de 2001.
As amostras de água foram armazenadas em tubos de polietileno, graduados, com
capacidade de 50ml, após serem filtradas em filtro micropore 0,45m, em duas alíquotas, para

062

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq
VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

análise de cátions e ânions. Para preservação dos cátions solúveis nas amostras, foi adicionado
1ml de HNO3 1:1, mantendo o pH < 2, enquanto as amostras para análise dos ânions
permaneceram refrigeradas até o momento da análise.
As amostras de sedimentos de corrente foram coletadas no leito ativo dos rios, em
amostragem composta e foram acondicionadas em sacos plásticos, devidamente etiquetados.
Em cada ponto de amostragem de água, foi feita a leitura dos seguintes parâmetros
físico-químicos: pH, temperatura, concentração do oxigênio dissolvido (OD), turbidez e
condutividade.
As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Análises Minerais – LAMIN, da
CPRM, no Rio de Janeiro.
Na preparação das amostras dos sedimentos, no laboratório, foi feita a secagem à 40 oC,
peneiramento a menos 80 mesh e pulverização a 150 mesh.
As técnicas analíticas utilizadas para as amostras de água foram Espectrometria por
Absorção Atômica com Fonte de Plasma – ICP/AES, para os cátions e Cromatografia de Íons,
para os ânions. As amostras de sedimentos de corrente foram analisadas por Espectrometria
por Absorção Atômica com Fonte de Plasma – ICP/AES, para a maioria dos cátions, sendo que
para o Fe, Ag, Na e K foi utilizado Espectrometria por Absorção Atômica - AA e para os cátions
Sb e Bi, Espectrometria por Absorção Atômica/Geração de Hidretos – AA/GH.
Para a análise dos níveis considerados perigosos à saúde dos seres vivos, em relação
às concentrações dos elementos tóxicos presentes nas amostras de água superficial, foram
utilizados os limites da Resolução 20, da Comissão Nacional do meio Ambiente – CONAMA
(1986).

RESULTADOS OBTIDOS
Nesta etapa do estudo, não foram confirmadas as anomalias observadas anteriormente,
no Projeto Rio de Janeiro, nas amostras de água superficial. (tabela 2) Isto se deu,
provavelmente devido a sazonalidade na aplicação de fertilizantes e agrotóxicos na agricultura,
como também, a periodicidade dos lançamentos dos rejeitos industriais, que são lixiviados e/ou
lançados nas águas dos rios.
As amostras de sedimentos de corrente estão sendo analisadas no LAMIN.
Tabela 2: Concentrações de As, Cd, Pb e Se em água e sedimentos de corrente,
no Projeto Rio de
Janeiro (Cunha et al., 2001) e neste estudo

Elemento
As

CONAMA (1986)
(mg/L)
0,05

Água (mg/L)
PRJ (2001)
0,01 – 0,09

MPS
< 0,01 – 0,01

Sedimento de
corrente (g/g)
0,78 – 11,96

Cd

0,001

0,003 – 0,007

< 0,01

0,45 – 3,02

Pb

0,03

0,01 – 0,07

< 0,05

0,03 – 16,83

Se

0,01

0,03 – 0,07

< 0,02

-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados apresentados acima, conclui-se que será necessário a
realização de um trabalho de monitoramento das águas superficiais no médio Paraíba do Sul na
área estudada. Após os resultados das análises das amostras de sedimentos de corrente,
tornar-se-á, também, necessária uma integração final dos dados analíticos, para um melhor
entendimento dos problemas ambientais nesta região.
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CARACTERIZAÇÃO METALOGENÉTICA DE CORPOS GRATINÓIDES ATRAVÉS
DE PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA: O EXEMPLO DA SUITE INTRUSIVA LAGOA
REAL RELACIONADA A MINERALIZAÇÕES DE URÂNIO NO ESTADO DA BAHIA.
J. E. OLIVEIRA.
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ABSTRACT
Within a broad metallogenetic evaluation program carried out by CPRM Geological Survey of Brazil in covenant with the CBPM - Companhia Baiana de
Pesquisa Mineral in the central part of the São Francisco Craton, the Lagoa Real
granitoid rocks was one of the selected targets. The work included geochemical
exploration supplemented by follow-in survey and integrated 1:200.000 scale
geochemical cartography. The Lagoa Real granitoid was recognized with
composition ranging from monzogranitic to alcaligranitic type. The geochemical
surveying led to the definition of the metallogenetic specialization of the granitoid
rock, with caracteristic geochemical and mineralogic associations. These
associations are related to uranium mineralization. The genetic model using stream
sediment and pan concentrate data, show similarity with the metallogenetic model
of zonal partitioning proposed by Routhier (1963), for plutonogenic lode deposits
with potential for Sn, W, Nb, Be, REE, Au, and U. In this work emphasis is given to
the importance of the integrated use of different prospective methods toward the
evaluation of granitoid systems, particularly the combination of geochemical
surveying methods with results for a better understanding of the geologic and
metallogenetic settings.

INTRODUÇÃO
As rochas granitóides mesoproterozóicas de interesse prospectivo,
selecionadas pela prospecção geoquímica, na área do Projeto Vale do Paramirim
compreendem a Suíte Intrusiva Lagoa Real portadora de jazimentos de urânio, e
granodioritos e granitos que bordejam a escarpa ocidental da Chapada Diamantina,
com alguns jazimentos auríferos, tipicamente filoneanos.
A Suíte Intrusiva Lagoa Real é constituída por rochas isotrópicas (Granito
São Timóteo) e gnaíssicas (Ortognaisse Lagoa Real). O Granito São Timóteo grada
lateralmente para os Ortognaisses Lagoa Real com o aparecimento de granitóides
com estrutura gnáissica e augen-gnaíssicas a fitados que, localmente encaixam
corpos de albititos.
Este trabalho é dirigido à Associação Geoquímica Filoneana Plutogênica
Tipo Lagoa Real com reconhecidas mineralizações de urânio, em exploração desde
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março de 2000 pela INB - Indústrias Nucleares do Brasil S.A. Os serviços
geoquímicos realizados na região para o Projeto Lagoa Real (Costa et al., 1985)
ficaram limitados a 84 determinações (elementos maiores, terras raras e
elementos-traços) para estudos litogeoquímicos.
Atendendo ao amplo espectro de mineralizações potenciais nestas rochas
granitóides, destacadamente para metais raros, bases e nobres, foram efetuadas
pelo Projeto Vale do Paramirim análises químicas multielementar de interesse
direto ou indireto à prospecção regional.
As associações geoquímicas e/ou metalogenéticas obtidas pela análise dos
dados processados, serviram de suporte à seleção dos elementos químicos
capazes de sugerir tanto indícios de mineralizações como padrões de dispersão
secundária, características de certos tipos petrogenéticos e/ou metalogenéticos. As
informações referentes aos resultados analíticos para Au, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd,
Co, Cr, Cu, F, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Sc, Sr, Ti, V, Y, Zn e Zr em
2234 amostras de sedimento de corrente e Ag, As, Au, Bi, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,
Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Sn, Sr, V, W e Zn em 1307 amostras de concentrado de batéia,
destacaram na paisagem regional, associações geoquímicas ou elementos
químicos isolados referidos à geologia, geofísica e m etalogenia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados geológicos disponíveis suportam a correlação da Suite Intrusiva
Lagoa Real e as rochas metaefusivas do Grupo Rio dos Remédios como
representantes plutônicos e vulcânicos, respectivamente, de um mesmo evento
magmático mesoproterozoico (Arcanjo et al., 2000). Formam um grupo de
associações geoquímicas relacionadas à série monzonítica, (subalcalina) que
compreendem dois subgrupos: Associação Geoquímica Filoneana Plutogênica Tipo
Lagoa Real e Associação Geoquímica Vulcanogênica Tipo Rio dos Remédios
(Oliveira & Silva, 2000).
Na paisagem regional são visualizados dois grupamentos de anomalias
geoquímicas referidos a associação plutogênica (figura 1a). O primeiro conjunto
tem analogia com os gnaisses, onde sobressai o Cd, Zn, Mn e Ba. O segundo é
relacionado a augen-gnaisses com destaque para a associação geoquímica Mo,
Zn, Y e Zr. Nestes augen-gnaisses com freqüentes zonas miloníticas associadas a
microclinização e albitização ocorrem faixas de metassomatitos albíticos por vezes
uraníferos. Esses granitóides podem ter também concentrações anômalas de Zn e
ETR. Os resultados obtidos para ETRP em rochas e concentrado de bateia
mostram-se bastante elevados e são compatíveis, em princípio, com padrões de
transformação com refusão crustal, segundo a Escola Chinesa.
A distribuição de Y x F em sedimento de corrente sugere a presença de
pegmatitos do tipo NYF (Nb, Y, F).Estes pegmatitos normalmente ocorrem no
interior de suas fontes plutônicas, onde o zoneamento regional difici lmente pode
ser observado. O comportamento químico daqueles pegmatitos de elementos raros
é o aumento da abundância dos HFS (High Field Strenght) tais como: ETR, U, Th,
Nb, Ta, Zr e Ti.
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Em que pese a carência de dados é possível imaginar, para o plutão, um a
parte marginal do maciço granítico com transformação metamórfico-metassomática
com material crustal dominante (Tipo MM) e uma porção central com refusão
crustal (Tipo RC).
Os resultados obtidos demonstram que os augen-gnaisses tem potencial
para U e ETR com Zn, Mo, Ba, Y, Nb e Zr subordinados e evidenciam o uso de
concentrado de bateia com análise de ETR, principalmente ETRP, como método de
prospecção geoquímica eficaz para a Suite Intrusiva Lagoa Real.
A granitogênese mesoproterozóica marcada pela Suíte Intrusiva de Lagoa
Real, presumivelmente, repartiu e distribuiu os elementos químicos de litótipos
Arqueanos que forma o embasamento/Complexo Paramirim (gnaisses, migmatitos,
granitóides,
etc.)
e
as
seqüências
supracrustais/Complexo
Boquira
(vulcanossedimentares, básicas/ultrabásicas, etc.).
No Complexo Paramirim são vizualisados três grupamento de anomalias. O
primeiro é relacionado a biotita ortognaisses tonalitos com destaque para a
associação geoquímica Y-Be, seguido de Ba e Mo, provavelmente relacionados a
pegmatitos periféricos e/ou rochas granitóides de granulação grossa. O segundo
grupamento tem analogia com gnaisses migmatíticos com associação geoquimíca
Sn-W, seguido do Nb e F, típicos de metamorfismo de contato. Relacionado ainda
aos gnaisses migmatíticos convêm registrar o terceiro grupamento que envolve
anomalias secundárias para Au, quase sempre, ligadas a zonas de cisalhamento.
Conforme a Escola Chinesa, em princípio, é possível ter-se associações
metalogenéticas vinculadas a granitóides com W , Sn, Nb, Ta, Be, ETR, Bi, Au e U
do Tipo Transformação Metamórfico-Metassomática com Crosta Dominante (Tipo
MM), onde o F é o elemento volátil característico.
No complexo Boquira as expectativas de importantes concentrações de ouro
associadas a metabásicas não foram confirmadas. Entretanto, a presença de
anomalias secundárias e o cadastro de algumas ocorrências de Cu, relacionadas a
estes litótipos, aumentam as possibilidades de depósitos cupríferos. Certamente,
processos de remobilização na região Boquira afetaram os corpos mineralizados
em Pb-Zn-Ag dificultando, sobremaneira, uma interpretação genética consistente
dos depósitos plumbozincíferos com prata associada; bem como, as anomalias de
ouro, que devem estar ligadas a sistemas de falhamentos (ouro profundo), em
conformidade com o esquema de repartição zonal dos elementos (figura 1b).

CONCLUSÕES
O modelo genético utilizando, principalmente, dados geoquímicos do
ambiente secundário e admitindo que representam, também, o ambiente primário,
apontam para os das concentrações metálicas filoneanas plutogênicas onde
normalmente mostram repartição zonal que pode se manifestar desde a escala
local, regional até província pegmatítica. Neste modelo (figura 1b) nota-se que a
associação metalogenética assemelha-se a associação geoquímica encontrada na
área: U (depósitos), ETR, Nb e Zr, além de Zn, Mo, Ba e Y. São correlacionáveis
aos mais profundos e centrais dos corpos graníticos à biotita, onde é possível
ocorrer intrusões múltiplas com refusão crustal. Em torno deles, a distâncias
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crescentes, pode-se ter os pegmatitos a berilo (pegmatitos periféricos)
correspondentes a associação geoquímica Be e Y, além de Ba vinculados a
ortognaisses. Nas zonas apicais do plutão granítico, os pneumatólicos a Sn-W,
correspondentes as associações geoquímicas Sn-W-Mo, além de Nb, Ba e F
relacionados a zona de contato entre a Suíte Intrusiva Lagoa Real e o Complexo
Paramirim (embasamento). Esse modelo é representativo, também, de uma grande
maioria de metais básicos e preciosos. Norm almente, os metais básicos
organizam-se com o Pb em menor profundidade, o Zn em posição intermediária e o
Cu em maior profundidade. Não raramente o Cu pode gradar para concentrações
de Sn e W, ainda mais profundas (Biondi,1986).
O modelo esquemático para a área, em princípio, é completo, exceto pela
ausência da zona do Sb (“Superficiais” erodidos?) e as possíveis concentrações de
Pb + Ag e Zn relacionadas, supostamente, a processos de remobilização ocorridos
no Meso-Neoproterozóico.
A prospecção geoquímica permitiu comprovar a especialização
metalogenética do granitóide definindo associações geoquímicas relacionadas a
sistemas graníticos com reconhecidas mineralizações de urânio (uraninita) e Sn,
W, Nb, Be, ETR, Au e metais base potenciais.
Destacam-se assim a importância da aplicação integrada de diferentes
métodos prospectivos na avaliação de rochas granitóides, principalmente quanto à
combinação de levantamentos geoquímicos que possibilitem um melhor
entendimento do quadro geológico e metalognético.
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PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA MULTIELEMENTAR NO SEGMENTO NW-SE DO
CRÁTON DO SÃO FRANCISCO-VALE DO PARAMIRIM, REGIÃO CENTRO
OESTE DO ESTADO DA BAHIA.
J. E. OLIVEIRA & V. R. SILVA.
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41213-000 Salvador – Bahia – Brasil
Tel.: (071)230-9977 – Fax: (071)371-4005
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ABSTRACT
The Vale do Paramirim Project is one of the projects of the Basic Geologic
Surveys of Brazil (LGB's) and was carried out following the methodological and
conceptual rules of Brazilian Geological Survey Program (PLGB) under execution by
CPRM – Geological Survey of Brazil in covenant with the CBPM – Companhia
Baiana de Pesquisa Mineral. The project encompasses an irregular area of about
13,000 sq.km in the central-western region of Bahia State, between the12 0 and 140 S
parallels and 420 and 430 W Gr. meridians.
The methodological application, evaluation, interpretation and integration of
the geochemical and geologic data allowed the accomplishment of the major
objectives of the Regional Geochemical Survey: a) supply the deficiencies of the
area in terms of data and to evidence anomalous targets for semi-detailed and
detailed prospecting; b) give support to the characterization of the metall ogenetic
laws; c) complement and update the integrated 1:200.000 scale geochemical
cartography; and d) provide geochemical datasets.
Were selected three areas recommended for further complementary studies of
metallogenetic usefulness that encompass 28 anom alous zones interesting for
mineral prospecting, comprising: (1) Geochemical Assemblages Related to MaficUltramafic Rocks – The geochemical data point to the Gneissic-Migmatitic and Santa
Isabel complexes as potentially interesting to contain Cr, Ni, Cu and Co ( platinoids);
(2) Geochemical Assemblages Related to Volcanosedimentary Settings of
Greenstone Belt Type – The metallogenetic importance of these supracrustal units
(Riacho de Santana, Boquira and Ibiajara complexes) is mostly directed to the gold
mineralizations, but secondarily nickel and copper may occur; and (3) Geochemical
Assemblages Related to the Plutonic Monzonitic (Lagoa Real Intrusive Suite) and
Volcanic (Rio dos Remédios Group) Series with potential for Sn, W, Nb, Be, REE,
Au and U.
INTRODUÇÃO
O Projeto Vale do Paramirim foi executado segundo as bases conceituais e
metodológicas do Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil (PLGB),
pela CPRM, adaptadas as especificações técnicas estabelecidas pela CBPM,
empresa interessada nesse projeto, e que abrangeu várias atividades, entre elas a

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

064

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

prospecção geoquímica. Esta atividade englobou a realização de várias
subatividades: planejamento, amostragem, preparação e análise, processamento
eletrônico, verificação de anomalias geoquímicas, verificações geoquímicas
estratégicas e relatório temático de prospecção geoquímica (Oliveira & Silva, 2000).
Importantes questões têm sido levantadas, na região em apreço, acerca do
comportamento de elementos menores e traços relacionados ao intemperismo, à
mobilidade, à forma de dispersão dos elementos químicos, etc. especialmente no
ambiente secundário, ocasionando muitas vezes, sérias dificuldades na
interpretação dos dados geoquímicos. As idéias e concepções nem sempre se
apresentam de forma consensual e, em muitos casos, tem-se verificado pontos de
vista conflitantes notadamente quanto à gênese das anomalias geoquímicas.
GEOLOGIA REGIONAL E METALOGÊNESE
A área do Projeto Vale do Paramirim apresenta um embasamento arqueano
de alto grau metamórfico (fácies anfibolito alto e granulito), constituído por
ortognaisses, migmatitos, paragnaisses e granitóides, bem como lentes de
anfibolitos, peridotitos, xistos, rochas calcissilicáticas, formações ferríferas e
mármores, que formam os complexos Gnáissico-Migmatítico, Santa Isabel e
Paramirim. Ainda ao Arqueano se relacionam as seqüências supracrustais
metamorfizadas nas fácies xisto verde e anfibolito representadas pelos complexos
Riacho Santana, Ibitira-Ubiraçaba, Boquira e Ibiajara. O Complexo Boquira
compreende as unidades Boquira, Cristais e Botuporã, enquanto o Complexo Riacho
Santana está subdividido nas unidades Inferior, Intermediária e Superior.
Os granitos Veredinha e Boquira e o Batólito Guanambi assinalam a presença
de rochas granitóides do Paleoproterozóico, enquanto a Suíte Intrusiva Lagoa Real e
outros corpos granitóides presentes marcam a granitogênese mesoproterozóica. Os
grupos Oliveira dos Brejinhos, Rio dos Remédios e Paraguaçu do Supergrupo
Espinhaço, compõem a cobertura metavulcanossedimentar mesoproterozóica da
área, cortada por rochas intrusivas básicas do Meso-Neoproterozóico, sucedida pela
cobertura metassedimentar do Grupo Santo Onofre de idade neoproterozóica. As
formações superficiais do Cenozóico complementam a coluna litoestratigráfica da
área (Arcanjo et al., 2000).
No âmbito do Projeto Vale do Paramirim, Sá (1983), reconhece três áreas e
distritos metalogenéticos: (1) Depósitos vulcanossedimentares. Neste grupo incluemse as jazidas de chumbo e zinco do Complexo Boquira. Face a exaustão das
reservas a mina foi desativada em 1992. Além de chumbo e zinco os depósitos de
Boquira permitiam a recuperação da prata como subproduto; (2) Depósitos
hidrotermais ou pneumatolíticos sin a tardi–tectônicos e de plataforma. Ocorre na
região
da
Chapada
Diamantina
Ocidental.
As
mineralizações
são
caracteristicamente dos tipos filonianas, com várias ocorrências e depósitos de ouro,
barita, estanho e, menos extensivamente, cobre e chumbo; e (3) Depósitos
metamórfico-metassomáticos ligados a atividades magmáticas ou tectônometamórficas. No distrito uranífero de Lagoa Real as mineralizações estão
hospedadas em albititos. Constituem-se essencialmente de uraninita disseminada
entre os minerais máficos.

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

064

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

MATERIAIS E MÉTODOS
A interpretação dos dados geoquímicos baseou-se em 2234 amostras de
sedimento de corrente e 1307 amostras de concentrado de bateia de aluviões,
coletadas durante o levantamento geoquímico regional, representativos de bacias de
captação com áreas de 6 km 2 para sedimento de corrente e 10 km 2 para
concentrado de bateia. As amostras de sedimento de corrente foram peneiradas a
menos 80 mesh, pulverizadas a menos150 mesh e analisadas sistematicamente por
ICP-ES (Água Régia) para: Ag, Al, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn,
Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Zn e Zr, e por Eletrodo de Íon
Específico para F. As amostras de concentrado de bateia foram preparadas usando
bromofórmio e analisadas por Absorção Atômica (Multiácida) para Ag, Co, Cr, Cu,
Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V e Zn e por Fluorescência de Raio X (Pó Prensado) para Sn,
W, Nb, Ba e Sr. Todas as amostras de sedimento de corrente e concentrado de
bateia foram analisadas por Absorção Atômica para Au (ppb / Água Régia) e As
(ppm / Geração de Hidreto). As 123 amostras de sedimento de corrente, 134
amostras de concentrado de bateia, 42 amostras de solo, 29 amostras de rocha e 4
amostras de minério coletadas durante a subatividade de Verificações de Anomalias
Geoquímicas ou Verificações Geoquímicas Estratégicas foram analisadas para
elemento(s) específico(s) em conformidade com o interesse geoquímico e/ou
metalogenético da cada área-alvo, previamente selecionada.
As amostras de sedimento de corrente, solo, rocha e minério foram
preparadas pela CPRM. Coube à LAKEFIELD GEOSOL LTDA, preparar as
amostras de concentrados de bateia e analisar todas as amostras.
As amostras de sedimentos de corrente e as amostras de concentrados de
minerais pesados foram agrupadas em vários arquivos geoquímicos
georreferenciados. O tratamento estatístico foi efetuado segundo programas do
Sistema Geoquant, utilizado aqui para definir os parâmetros estatísticos das
populações (sumário das estatísticas, gráficos de probabilidade, etc.). A seguir as
matrizes de dados foram transformadas em arquivos XYZ e o software Geosoft foi
usado para a geração de mapas de distribuição para cada elemento químico.
A integração dos mapas de distribuição geoquímica dos diversos elementos
químicos em sedimento de corrente e concentrado de bateia, vistos a luz dos
conceitos geológicos atuais, permitiu a elaboração dos mapas geoquímicos. Para a
apresentação final dos mapas, optou-se pelo formato CDR (CorelDRAW).
RESULTADOS E CONCLUSÕES
Da aplicação metodológica, avaliação, interpretação e integração dos dados
geoquímicos com os dados geológicos/metalogenéticos, foram obtidas a seguintes
conclusões:
1) Os resultados obtidos nas 2357 amostras de sedimento de corrente, 1442
amostras de concentrados de bateia, 42 amostras de solo, 29 amostras de rocha e 4
amostras de minério, analisadas nas diversas subatividades do Levantamento
Geoquímico Regional, permitiram cumprir os objetivos da exploração geoquímica,
quais sejam: a)suprir as deficiências da área em serviços de exploração geoquímica
regional capaz de evidenciar alvos anômalos para a prospecção de semidetalhe e
detalhe; b) fornecer subsídios para a caracterização das leis metalogenéticas; c)
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complementar e atualizar a cartografia geoquímica integrada na escala 1:200.000; e
d) fornecer bancos de dados geoquímicos georreferenciados.
2) Foram selecionadas três áreas-alvo recomendadas para estudos
complementares de utilidade metalogenética que incluem 28 zonas anômalas de
interesse maior à prospecção mineral, com as seguintes características (Figura).
a) Associações Geoquímicas Relacionadas a Rochas Máficas-Ultramáficas.
Os dados geoquímicos apontam o Complexo Gnáissico-Migmatítico e o
Complexo Santa Isabel como potencialmente interessantes para encerrar
concentrações de Cr, Ni, Cu e Co ( platinóides);
b) Associações Geoquímicas Relacionadas a Ambientes Vulcanossedimentares Tipo Greenstone Belt.
O interesse metalogenético dessas unidades supracrustais (Complexo Riacho
Santana, Complexo Boquira e Complexo Ibiajara) está voltado sobretudo para as
mineralizações auríferas, podendo ocorrer, subordinadamente níquel e cobre; e
c) Associações Geoquímicas Relacionadas à Série Monzonítica Plutônica
(Suíte Intrusiva Lagoa Real) e Vulcânica (Grupo Rio dos Remédios)
Os dados geoquímicos e as idades disponíveis suportam a correlação da
Suíte Intrusiva Lagoa Real e as rochas metaefusivas do Grupo Rio dos Remédios
como representantes plutônicos e vulcânicos, respectivamente, de um mesmo
evento magmático mesoproterozóico com potencial para Sn, W, Nb, Be, ETR, Au e
sulfeto de metal base, incluindo o seu embasamento, Complexo Paramirim e
Complexo Boquira.
A avaliação crítica sobre a amostragem, análise, interpretação, outliers e
comentário específico sobre a prospecção geoquímica do ouro, pode ser encontrado
entre os vários capítulos que compõem o Relatório Temático de Prospecção
Geoquímica do Projeto Vale do Paramirim (Oliveira & Silva, 2000).
Os resultados obtidos nas 2357 amostras de sedimento de corrente, 1442
amostras de concentrados de bateia, 42 amostras de solo, 29 amostras de rocha e 4
amostras de minério, analisadas nas diversas subatividades da prospecção
geoquímica vão integrar a Base de Dados de Projetos Geoquímicos (GEOQ),
pertencente ao Sistema Informações em Recursos Naturais (SIR) da CPRM.
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CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS E GEOQUÍMICAS SOBRE A INTRUSÃO
ALCALINA DE CANANÉIA, LITORAL SUL DE SÃO PAULO
Spinelli, F.P.1; Gomes, C.B.2; Velázquez, V.F. 3; Riccomini, C.2; Comin-Chiaramonti, P.4
1 – Curso de Pós-graduação no IG-USP
2 – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo
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ABSTRACT
The alkaline rocks from Cananéia, Southern coastline of the São Paulo State, represented
by a stock ( ~1 km2 ; Morro de São João) out one associated body of syenitc rocks (Morrete).
K/Ar data and Rb/Sr internal isochrone radiometric data, suggest ages of 82 and 76  1,5 ma
respectively, and a inicial 87Sr/86Sr initial ratio of 0,7073.
Geochemical data show a satured supersatured characte and potassic affinity. The variotion
diagrams relative to silica vs major and trace elements suggestfractional crystallization from
satured to supersatured rocktypes. Incompapatible elements show negative (Sr, P and Ti)
anomalies similar to others Brazilian evolved alkaline rocks.
Comparision of Cananéia rocks with similar lithologies fom other alkaline complex from
Ponta Grossa Arc (Juquiá, Jacupiranga and Pariquera-Açu; ~130 Ma aged) show that this
rocks are petroografically and geochemically different, having as a commum characeristic
the same tectonic regime.
RESUMO
As rochas alcalinas de Cananéia, no litoral sul do Estado de São Paulo, possuem natureza
sienítica e ocorrem na forma de stock (~1 km2, Morro de São João) e de um corpo
associado (Morrete) de menor dimensão. Datações radiométricas (K/Ar e Rb/Sr) indicam
para essas rochas uma idade em torno de 82 Ma, empregando-se a primeira metodologia, e
de 76  1,5 Ma, com base em isócrona interna, além de razão inicial 87Sr/86 Sr de 0,7073.
Os dados geoquímicos atestam o caráter saturado a supersaturado,a afinidade potássica e
o alto grau de evolução dessas rochas. Diagramas de variação relacionando os elementos
maiores e traços com a sílica são sugestivos da ação de processos de cristalização
fracionada de sienitos com bixos teores em sílica (< 62 %) a sienitos com altos teores em
sílica (> 66 %). Os elementos incompatíveis normalizados segundo o manto primitivo
evidenciam anomalias negativas de Sr, P e T, semelhantes às demais ocorrências
brasileiras constituídas por rochas evoluídas.
Quando comparadas às litologias mais representativas dos complexos alcalinos vizinhos
(Jacupiranga, Juquiá e Pariquera-Açu; idade ~130 Ma), verifica-se que as rochas de
Cananéia são petrografica e quimicamente muito diferentes, tendo como feição comum o
mesmo condicionamento tectônico (Arco de Ponta Grossa).
INTRODUÇÃO
O presente trabalho se ocupa da investigação petrológica e geoquímica das rochas
alcalinas de Cananéia, no litoral sul do Estado de São Paulo. Elas possuem natureza
sienítica e ocorrem principalmente na forma de pequena intrusão (~1 km 2) aflorando numa
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elevação isolada (Morro de São João), com 137 m de altura, situada na porção meridional
daquela localidade.
Trata-se de um stock constituído dominantemente por rochas intrusivas e tendo
variedades de granulação mais fina, ou mesmo afaníticas, na forma de pequenos diques ou
de veios de espessura centimétrica. As primeiras ocorrem comumente como matacões de
dimensões métricas, também presentes na área costeira.
Um corpo satélite de menor dimensão (Morrete), com diâmetro máximo de 100 m, é
encontrado na vizinha Ilha Comprida. Ali, predominam igualmente rochas intrusivas que
exibem características gerais muito similares às do corpo principal, razão pela qual a
descrição é feita conjuntamente para as duas ocorrências.
GEOLOGIA
A área investigada pertence à planície costeira Cananéia-Iguape, litoral sul do
Estado de São Paulo, coberta por sedimentos quaternários arenosos que se encontram
assentados sobre um embasamento cristalino de idade pré-cambriana e de origem
metamórfica, relacionado com o Grupo Açungui (Relatório Projeto Sudelpa 1975 apud
Tessler, 1982) (Fig. 1). Ele compõe-se de filitos, mica xistos e gnaisses, recortados por
intrusões graníticas. Na região de Cananéia, o embasamento acha-se exposto, no
continente, ao longo da estrada Pariquera-Açu-Cananéia (SP-226), nas imediações da
ponte (localidade de Aroeira) que cruza o canal de Cubatão, e, na parte oceânica, junto às
ilhas do Bom Abrigo e Cardoso. Cortando todo esse complexo, afloram as rochas alcalinas
mesozóicas do Morro de São João e do Morrete, este último distante aproximadamente 1,5
km, a SE, da intrusão anterior. A princípio, essas ocorrências deveriam fazer parte de um
corpo maior seccionado pelo canal referido como “Mar de Cananéia”.
PETROGRAFIA
As rochas das duas ocorrências investigadas são dominantemente intrusivas e
leucocráticas (índice de coloração variando de 3 a 22 %) e de natureza sienítica. Sua textura
é fanerítica de granulação média a grossa, ocasionalmente assumindo caráter pegmatóide.
Em geral, variam de equi- a inequigranulares, com cristais de feldspato alcalino e de máficos
(clinopiroxênio e/ou anfibólio, além de biotita). São rochas caracteristicamente
hipidiomórficas e de coloração acinzentada, tendo como tonalidades extremas o cinza
escuro e o claro. Mais comumente a primeira tonalidade é aparente, não refletindo
necessariamente uma maior riqueza de minerais ferromagnesianos na rocha. O grau de
alteração é variável, com as rochas de coloração mais clara apresentando-se em geral mais
intemperizadas.
Ao lado da fácies intrusiva, aparecem também rochas de granulação fina
(microssienitos) a afanítica e caráter equi- a inequigranular, porfiríticas (traquitos). No
primeiro caso, elas possuem textura hipidiomórfica a alotriomórfica, esta contendo
baixíssima concentração em minerais escuros. Nas rochas porfiríticas, a massa
fundamental, que pode também se mostrar afanítica, com nítida estrutura de fluxo, é
comumente hipidiomórfica, enquanto que os fenocristais, de tamanho centimétrico e
natureza dominantemente feldspática, são quase sempre idiomórficos.
GEOQUÍMICA
Os dados geoquímicos atestam o caráter saturado a supersaturado, a afinidade
potássica e o alto grau de evolução dessas rochas, enquanto que os diagramas
multielementares, relacionando os teores dos elementos maiores e traços com a
concentração de sílica, permitem apontar correspondências positivas (Al2O3, Na2O, K2O) e
negativas (TiO2, FeO, MnO, MgO, CaO, P2O5) para os primeiros, bem como positivas (Rb,
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Nb, Zr, Nd, La, Ce) e negativas (Cr, Ni Sr, Ba) para os segundos (Fig. 2), indicativas de que
processos de cristalização fracionada exerceram papel importante na sua formação. Esses
gráficos possibilitam também verificar que, no geral, os elementos traços apresentam maior
dispersão quando comparados aos maiores e, mais ainda, que as rochas menos ricas em
sílica mostram a tendência de se agrupar de forma diferenciada das mais enriquecidas.
Os valores para o índice agpaítico (K2O+Na2O/Al2O3 , proporção molecular) são na
sua quase totalidade inferiores a 1.
O seu caráter fortemente evoluído é também demonstrado pelos teores muito baixos
da razão MgO/MgO + FeO (mg* inferior a 0,20) e pelas modestíssimas concentrações em Cr
e Ni.
Por outro lado, a distribuição normalizada dos elementos incompatíveis (segundo o
manto primitivo; Taylor e McLennan, 1985), evidencia a presença de anomalias negativas
para Sr, P e Ti (Fig. 3), guarda concordância com o comportamento observado em outras
ocorrências alcalinas brasileiras formadas por rochas evoluídas.
O gráfico da Fig. 4 (De La Roche, 1986) permite enquadrar as amostras analisadas
no campo das rochas sieníticas, com pequena incursão no campo das quartzo sieníticas
para as amostras do Morrete, guardando, assim, perfeita correspondência com a análise
petrográfica.
GEOCRONOLOGIA
Determinações radiométricas pelo método K/Ar, empregando-se rocha total (Amaral
et al.,1967), indicam para as rochas da primeira ocorrência um valor aproximado de 82 Ma,
este não muito distante do recém obtido por uma isócrona interna para Rb/Sr de 76,2 ± 1,5
Ma, além de razão inicial 87Sr/86Sr de 0,7073.
CONCLUSÃO
Quando comparadas às litologias mais representativas dos complexos alcalinos
vizinhos (Jacupiranga, Juquiá e Pariquera-Açu) mais antigos (~130 Ma), nota-se que as
rochas de Cananéia são petrográfica e quimicamente muito diferentes, tendo apenas como
feição comum o mesmo condicionamento tectônico (Arco de Ponta Grossa). Os seus
valores para a razão inicial 87Sr/86Sr são mais altos (0,7073) que os coligidos para os tipos
mais primitivos associados àquelas ocorrências (0,7047 para Jacupiranga e Juquiá; 0,7059 0,7062 para Pariquera-Açu), indicando que elas se originaram a partir de uma fonte mais
enriquecida radiogenicamente ou que foram afetadas por processos de contaminação
crustal.
As rochas de Cananéia exibem outras peculariedades que permitem distingui-las
prontamente das anteriores. Aqui se incluem a sua natureza essencialmente sienítica e o
fato de representarem um produto de alto grau de evolução, como demonstrado pelos
teores extremamente baixos de mg* (< 0,20) e teores reduzidos em alguns elementos traços
(Cr, 0-16 ppm; Ni, 2-14 ppm.
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Legenda das Figuras
Fig. 1 – Distribuição geral dos complexos alcalinos de Pariquera-Açu, Jacupiranga e Juquiá,
com destaque para as intrusões da Ilha de Cananéia (Morro de São João) e da Ilha
Comprida (Morrete). Modificado de Morbidelli et al. (2000).
Fig. 2 - Diagramas relacionando os teores dos elementos maiores e elementos menores
com a concentração de sílica para as rochas de Cananéia
Fig. 3 – Diagrama multielementar para elementos incompatíveis normalizados segundo o
manto primitivo (Taylor e McLennan, 1985).
Fig. 4 – Diagrama R1-R2 (De La Roche et al., 1980; De La Roche, 1986) para as amostras
do Morro de São João (círculo preto) e Morrete (losango cinza).

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

067

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

ESTUDO DOS TEORES DE Hg NA FRAÇÃO FINA DO SEDIMENTO: UMA VISÂO
AMBIENTAL COM APLICAÇÃO DE NORMALIZANTES GEOQUÍMICOS PARA AS
REGIÕES ESTUARINAS DE SANTOS/SÃO VICENTE E BAÍA DE SANTOS.
G. W. Siqueira & E. S. Braga
Laboratório de Nutrientes, Micronutrientes e Traços no Mar (LABNUT) - Instituto
Oceanográfico da Universidade de São Paulo, Praça do Oceanográfico, 191–Butantã,SPBrasil CEP 05508-900, E-mail: gilmar@ufpa.br; edsbraga@usp.br
ABSTRACT
This study intend to show the Hg concentrations in the sediments at Santos region
including values from Santos Channel, São Vicente Channel and Santos Bay. The results
shown that the most important concentration is found near the industrial pole of Cubatão
city, but the presence of this heavy metal around the exit of the submarine sewagel is
representative. Nevertheless the seawater hole of disperser is sometimes efficient mainly at
some point at the Santos Bay where the Hg concentrations were inferior to the limit proposed
as acceptable. In the order hand, the Channel of São Vicente shown Hg values under the
limit permissible and a EF (enrichment factor) near 1. This fact confirms the natural source
of this element at this region. In respect to element with a conservative behaviour to use as
normalizator index, the Al was the best for this region.
Keysword: heavy metals, mercury, estuaries, pollution, sediments
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o padrão de distribuição de metais pesados em estuários, zonas
costeiras e baías, está sendo significativamente modificado pela demanda e produção cada
vez mais crescente de muitos metais em países desenvolvidos, tais como: Estados Unidos,
Japão, Canadá, Alemanha e outros, e em desenvolvimento: como México, Argentina, Brasil,
Chile. O desenvolvimento das atividades humanas, em particular, as de caráter industriais,
trouxe como conseqüência a modificação do ciclo biogeoquímico de muitos destes metais
pesados. Para Weber (1992), o problema de poluição das zonas costeiras (p. ex. metais
pesados) está associado principalmente aos efluentes industriais e poderia ser evitado pela
simples aplicação da legislação em vigor.
Em síntese, os processos naturais como intemperismo, erosão e transporte nos
continentes, bem como, os padrões ambientais que controlam o ciclo biogeoquímico dos
metais pesados tem sido grandemente alterado em ordem de grandeza pelas atividades
antrópicas. A medida em que os metais pesados são transportados e depositados nos
ecossistemas por ação antrópica e/ou natural, eles tendem a se deslocar para os sistemas
adjacentes, e, posteriormente, associam-se aos vários compartimentos existentes no meio
circundante, influenciando a modificação e a composição química dos sítios abióticos e
bióticos.
De acordo com Siqueira & Braga (2000), a capacidade de reprocessamento,
ressuspensão e potencial de liberação de metais pesados dos sedimentos para coluna de
água e adjacências constitui uma fonte destes para a biota e consequentemente risco para
as formas de vida ao longo da cadeia alimentar
Dentre os metais pesados, o mercúrio é considerado o mais nocivo e é o único
metal que, comprovadamente sofre biomagnificação ao longo da cadeia trófica, sofrendo
ainda, eficiente organificação atingindo a sua forma mais tóxica (metil-mercúrio) no sistema
aquático (Barrocas & Wasseermam, 1995). De acordo com Moore & Ramamoorthy (1984),
este tipo de dinâmica sugere que a exposição ao mercúrio pode ser potencialmente muito
danoso, difícil de ser detectado e de ação muito ampla. Para Lacerda & Menezes (1995) em
função das propriedades biogeoquímicas do mercúrio e seus complexos orgânicos, como
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metil-mercúrio, pode ocorrer uma larga dispersão e uma alta exposição ambiental deste
metal nos vários compartimentos. Segundo Bandeira de Melo (1999), o mercúrio produz
intoxicação, cujo resultado é ataxia, sensação de depressão periférica, disfunção dos
membros e modo de andar, além de ser um agente teratogênico. Do ponto de vista
toxicológico um tempo de residência de 70 dias no organismo, pode se tornar bastante
crítico.
A Baixada Santista é a área central do litoral paulista compreendida entre Bertioga,
a noroeste, Mongaguá a sudeste, Santos no litoral, e estendendo-se até a escarpa da Serra
do Mar, para o interior (Boldrini, 1990). Esta região ocupa uma área de 51.5000 ha, onde
5.000 ha corresponde às águas (rios, braços de mar), 6.700 ha às montanhas (morros
isolados), 10.800 ha de mangue e 29.000 ha a áreas remanescentes, inclusive áreas
urbanizadas (Boldrini, op cit.).
Segundo Fúlfaro et al. (1983), o estuário e baía de Santos situam-se na Baixada
Santista que compreende um complexo de terrenos sedimentares de idade Cenozóica
limitados, no lado continental, por rochas de idade Pré-Cambriana pertencentes ao cinturão
de dobramentos de SE brasileira. A Baixada Santista constitui, sem a menor dúvida, uma
sub-unidade das mais bem definidas do litoral paulista (CETESB, 1978). É nesse litoral que
localiza-se o maior porto importador e exportador do país, o porto de Santos, ao lado de
uma das mais importantes áreas industriais do Estado de São Paulo, a girar em torno da
cidade de Cubatão (CETESB, op cit.).
Este trabalho tem como objetivo principal, mostrar a distribuição de mercúrio na
fração fina dos sedimentos coletados, no sistema estuarino de Santos/São Vicente e Baía
de Santos, calcular o Fator de Enriquecimento (FE) e também identificar o melhor agente
geoquímico para normalizar os teores da concentração total deste metal. Este estudo faz
parte de um projeto maior intitulado “Estudo da Dinâmica do Sistema Estuarino de Santos:
Aspectos Biogeoquímicos e Influências de Efluentes Domésticos e Industriais no Sistema”
idealizado e realizado pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo com
suporte financeiro da FAPESP, processo n. 2000/00909-9
RELATO DO TRABALHO
As coletas de sedimentos foram realizadas em uma malha que constou de 19
pontos (4 as proximidades do Complexo Industrial de Cubatão, 3 no Canal de Santos, 5 no
Canal de São Vicente e 7 ao longo da Baía de Santos). Os locais de amostragens foram
georeferenciados através de um sistema de posicionamento global, o GPS (Global
Positionning System) e as amostragens foram realizadas no período de 24 a 31/07 e 01 a
02/08 de 2000.
As amostras sedimentológicas foram obtidas com auxílio de pegador “ Van Veen”
(revestido com uma resina livre de metais). Nestas amostragens apenas a porção central do
material indeformado e sem contato com pegador foi coletado, segundo recomendações de
Salomons & Forstner (1984). As mesmas foram retiradas com espátula de polietileno,
posteriormente acondicionadas em sacos plásticos resistentes, lacradas e codificadas no
campo e mantidas refrigeradas em caixa de isopor com gelo a ± 4 0C, até serem congeladas
em câmara fria a –200 C, no mesmo dia.
No Laboratório de Nutrientes, Macronutrientes e Traços do Mar (LABNUT-IO/USP)
procedeu-se o tratamento das amostras, que consistiu de descongelamento e secagem em
estufa a temperatura de 60 0 C, por 24 horas, para eliminação da umidade. Para Knak &
Seeliger (1982), a temperatura de 600 C parece ser a mais viável, sendo utilizada igualmente
para sedimentos que irão sofrer análises de mercúrio e outros elementos voláteis. Após a
secagem, as amostras foram desagregadas com auxílio de almofariz e pistilo de porcelana,
homogeneizadas e quarteadas. Posteriormente, foram peneiradas em peneira de malha de
0,062 mm (230 mesh) e obtida a fração menor, para determinação química.
No caso de sedimentos, a fração fina tem uma preferência mundial e é sugerida por
muitos autores, tais com: Salomons & Forstner (1984); Aminot & Chaussepied (1983);
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Forstner & Wittmann (1983) e outros. As determinações de mercúrio na fração fina foram
realizadas pela técnica do vapor a frio no Laboratório da Lakerfield Geosol (Minas Gerais).
As concentrações de Al e Li, elementos usados como normalizados geoquímicos
neste trabalho, também foram determinadas neste laboratório.
Para o calculo do fator de enriquecimento (FE), usou-se a expressão proposta por
Kim et al., (1998).
Foi elaborado mapa de distribuição do mercúrio através do programa Surfer for
Windows (versão 6.01).
CONCLUSÕES
Os resultados referentes ao teores de mercúrio no sedimento coletados, foram
analisados considerando-se o teor do metal em cada ponto coletado, tomando como base o
limite recomendado para proteção da vida aquática. Na Tabela 1 observa-se as
concentrações de mercúrio determinadas, estações de coletas e respectiva profundidades,
os teores dos metais alumínio e lítio usados como normalizadores, fator de enriquecimento
(FE) e valor de referência. A localização das estações podem ser observadas na figura 1.
Nos pontos de amostragens, localizados as proximidades do complexo industrial de
Cubatão, ocorreu um incremento do metal mercúrio, indicando uma forte ligação com as
atividades industriais.
A estação 3, foi a que apresentou o maior teor de mercúrio de 0,814 g.g-1, este
ponto é o mais próxima do parque industrial siderúrgico-petroquímico de Cubatão. Como o
mercúrio, a princípio está muitas vezes presente em efluentes de caráter industrias, explicase a maior concentração para este metal, neste ponto as proximidades deste complexo.
Este teor foi 8,14 vezes superior ao limite permissível. O fator de enriquecimento (FE),
determinado foi de 12,8 e 8,7 usando os normalizadores alumínio e lítio respectivamente.
Na estação 15 localizada na saída do emissário submarino (Baía de Santos),
apresentou valor de 5 vezes o nível de base, mostrando uma clara associação deste metal
com despejos domésticos. O FE calculado foi de 8,6 e 8,3, usando os normalizantes
alumínio e lítio respectivamente. Os resultados deste trabalho evidenciaram que o emissário
submarino de Santos, é uma fonte de mercúrio para os sítios bióticos e abióticos, o valor
encontrado é caraterístico de área poluída. Este ponto deve ser avaliado criteriosamente e
corresponde a um ponto crítico neste sistema.
Na estação 18 (São Vicente), foi constatado também um enriquecimento deste
metal com FE de 8,7 e 5,4 para alumínio e lítio, nesta estação este metal ultrapassou 5,8
vezes o valor da base. Foi observado a existência de um lixão a céu aberto, as
proximidades deste ponto, que provavelmente pode estar contribuindo para um “input” deste
metal nesta área. O chorume é um liquido resultante da decomposição dos dejetos dos
depósitos de lixos, este chorume se propaga no solo e nos aqüíferos subterrâneos,
formando uma pluma de poluição, que consequentemente pode atingir os ecossistemas.
Considerando-se o valor de 0,100 g.g-1 como sendo o limite máximo permitido
recomendado para o mercúrio no sedimento de ambiente salobros e marinhos, segundo
GESAMP (1974), verifica-se que as estações 2, 3, 4, 6, 7, 8a, 9, 15, 18, 19 e 21
ultrapassaram este limite, estes valores podem ser observados na tabela 1 e a distribuições
destas estações ao longo do sistema na figura 1.
Pelos resultados obtidos, consideramos que a poluição por mercúrio ainda é
inexistente em alguns pontos do sistema.
Nas estações 11, 11a, 14a e 16 (Baía de Santos), indicam que o mar está sendo o
maior agente diluidor deste metal ao longo do gradiente determinado.
As estações 23 e 24, localizadas no estuário de São Vicente, os valores
encontrados ficaram abaixo do limite permissível para sedimentos marinhos. Os Fatores de
Enriquecimento determinados nestes pontos, em torno de 1, indicam que este metal é
originado de fonte natural, indicando que os sedimentos analisados nestes sítios podem ser
caracterizados como não poluídos.
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Em trabalhos realizados por Silva et al. (1983), advogam que em 1980 a
concentração média de mercúrio no sedimento apresentou uma amplitude de 0,04 a 1,16
g.g-1, sendo a média desta região de 0,24 g.g-1. O teor mais elevado foi de 1,7 g.g-1, no
estuário de Santos, valor este 17 vezes superior ao limite de 0,1 g.g-1. Bonetti (2000), a
partir dos resultados gerados em seu trabalho para os metais associados aos sedimentos de
fundo dos sistema em questão, conclui que todas as estações analisadas encontravam-se
poluídas 87 % por mercúrio.
O gradiente de distribuição do mercúrio analisado no compartimento em questão,
apresentou valores decrescentes dos estuários (Santos e São Vicente) em direção a Baía
de Santos, um núcleo é observado na saída do emissário submarino e no canal de São
Vicente, indicando uma forte associação deste metal pesado com as descargas de efluentes
de origem domésticas e/ou industrial oriundos nestes locais, contribuindo para presença
deste metal nestes sítios. Este fato já foi enunciado por outros autores que realizaram
trabalhos nesta região.
Os resultados encontrados neste trabalho indicam que até ao presente momento, a
área ao redor do complexo industrial de Cubatão, canal de Santos e São Vicente e na saída
do emissário submarino representam as maiores contribuições antrópicas, apresentando
teores altos, muito acima do valor permissível para este metal. Consequentemente, os
valores dos fatores de enriquecimento encontrados também foram elevados nos pontos
citados. A princípio, não houve um decréscimo deste metal em alguns pontos neste
ecossistema, ao longo do tempo, visto que os valores encontrados corroboram bastante
com trabalhos realizados nas décadas de 80 e 90, por muitos autores. Os fatores de
enriquecimento determinados, indicam que para maioria dos pontos amostrados, existem
fontes adicionais, além da entrada natural do metal pesado mercúrio, neste sistema.
A figura 2 mostra o mapa de distribuição dos isoteores de mercúrio na região de
estudo.
Com relação aos agente normalizadores estabeleceu-se que tanto o alumínio e o
lítio, podem ser usados como normalizantes, para os dados de mercúrio no sedimento,
nesta região. Entretanto, o normalizante alumínio teve um comportamento um pouco melhor,
provavelmente, em virtude de seu comportamento ser mais conservativo, somente originado
a partir de processos naturais não biogênicos, sem interferência antrópica, ao longo do
gradiente estudado.
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Tabela 1: Teores de Hg, normalizadores geoquímicos (Al e Li ) e Fator de Enriquecimento
(FE) para área estudada. Valor de referência de Hg (a)(Gesamp, 1974) teores
médios da crosta terrestre (b) (Taylor & Mclennam, 1981 apud França et
al.2000).
Estações Prof. (m) Hg (g.g-1) Al (%) Li (g.g-1) FE (Al) FE(Li)
2
6
0,375
6,4
33
4,9
4,1
3
7,5
0,814
5,4
34
12,6
8,7
4
6
0,514
6,1
40
7,0
4,6
6
19
0,225
5,9
44
3,2
1,8
7
10
0,441
6
45
6,1
3,5
8a
13
0,307
5,8
45
4,4
2,4
9
13
0,332
5,6
42
4,9
2,8
10
12
0,107
5,4
39
1,6
0,9
11
13
0,050
4,7
19
0,8
0,9
11a
11
0,050
5
23
0,8
0,7
12
5
0,068
4,7
19
1,2
1,3
14a
4,5
0,050
4,4
15
1,0
1,2
15
9
0,504
4,9
22
8,6
8,3
16
7,5
0,050
3,8
11
1,1
1,6
18
3
0,586
5,6
39
8,7
5,4
19
3,5
0,157
5,7
49
2,3
1,1
21
6
0,250
5,5
40
3,8
2,2
23
4
0,050
1,6
5,5
2,6
3,3
24
12
0,050
3,9
17
1,0
1,0
V. de Ref.
0,100 (a) 8,4 (b) 36,4 (b)
-

Longitude Oeste

3
3

2
2

4
4
7
7

19
19

Latitude Sul

6
6

18
18

8

21
21
8a
23
23

24
24

14
12
12

14a

9
9
16

15
15
11a

10
10
11
11

067

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq
VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

Fig.1 :Mapa de localização da área de
estudo com os pontos de amostragens.
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Fig. 2: Distribuição de mercúrio nos sedimentos de fundo na área de estudo.
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PARÂMETROS AMBIENTAIS DAS ÁGUAS COSTEIRA A NOROESTE DA PLATAFORMA
AMAZÔNICA, ENTRE AS LATITUDE DE 04 0 20’00’’N E LONGITUDE DE 01 0 40’00’’N
G. W. Siqueira
Laboratório de Nutrientes, Micronutrientes e Traços no Mar (LABNUT) - Instituto
Oceanográfico da Universidade de São Paulo, Praça do Oceanográfico, 191–Butantã,SPBrasil CEP 05508-900, E-mail: gilmar@ufpa.br.
ABSTRACT
This study was realized on the northeast of the Amazonic Continental Shelf for the
purpose of analyse the distribution of the physical-chemical parameters associated with the
biota. This work was made on the Exclusive Economic Zone (ZEE) of Brazil.
The knowledge of the physical-chemical conditions of shallow waters, which cover the
submerged banks of the continents, is extremely important considering the fact that these
banks act as a shelter for the numerous species in our planet. The results show the natural
conditions of this system which remains as in pristine times.
INTRODUÇÃO
Dos grandes ambientes presentes no planeta Terra, os oceanos e mares
representam um dos mais importantes, ocupando cerca de 71% da superfície terrestre e
exercendo uma forte influência no ecossistema global (Figueira & Cunha, 1998). Estes
mesmos oceanos e mares são os maiores reservatórios de água da terra, favorecendo não
só o deslocamento das mais diversas substâncias químicas como ainda grande parte das
reações geoquímicas.
Muitos processos geoquímicos em ecossistemas costeiros são afetados pela
temperatura. Para Mazzeo (1991), a solubilidade de sais e a disponibilidade de gases no
corpo de água, tornam-se menos solúveis com o aumento da temperatura. A temperatura
atua na velocidade das vários reações bioquímicas e geoquímicas agindo na decomposição
da matéria orgânica, cujo o teor e degradação pode associa-se à dinâmica de vários metais
pesados.
A medida da quantidade de sal no oceano é chamada salinidade, que em oceano
aberto situa-se entre 32 e 38 ups, estas variações são devidas à perda de água pela
evaporação, formação de gelo ou diluição pela chuva ou neve, fluxo de rios provenientes
dos continentes ou pela fusão de gelo. Mas as proporções relativas dos íons que contribuem
significativamente para a salinidade (elementos maiores) permanecem constantes mesmo
com estas variações de salinidade.
Parte do oxigênio gasoso presente na água vem da atmosfera e, uma característica
importante dos corpos de água é a sua capacidade de reaeração em contato com a
atmosfera, ao contrário do CO 2, que pode ser produzido também da dissolução dos
carbonatos, não existe uma reação que recoloque o O 2 dissolvido na água, além da
fotossíntese (Mestrinho, 1995).
O valor do pH determina a solubilidade de muitos solutos, somente alguns íons como
o cloreto, o íon potássio e o nitrato sofrem poucas variações de solubilidade em toda faixa
de pH. A maioria dos íons metálicos formam cátions, em águas ácidas, e precipitam na
forma de hidróxidos ou sais básicos. O pH pode sofrer variações, se novas substâncias
dissolvidas na água reagem com os íons H+ e OH-, assim o pH aumenta se há reações com
íons H+ e diminui se há reações com íons OH - (Fenzl, 1988).
As estações oceanográficas onde foram coletadas as amostras e, por seguinte, a
área sob a qual se desenvolveu este trabalho localiza-se a noroeste da Plataforma
Continental Amazônica (Norte/Brasil). Esta região recebe uma grande descarga sólida vinda
do continente através de vários rios, dentre eles pode-se destacar o rio Amazonas. Na parte
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pelágica este rio tem uma descarga de água na ordem de 1,0-2,8x105 m3 /s (Kineke &
Sternberg, 1995), esta pluma que é desviada no sentido noroeste, por parâmetros
hidrodinâmicos, eventualmente produz a fertilização e modificação físico-química desta
águas costeiras e sob influência oceânicas.
Este trabalho teve como objetivo estudar a distribuição dos parâmetros físicoquímicos (pH, salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido e taxa de saturação de oxigênio
dissolvido) na coluna de água. As amostras forma obtidas em 12 estações ao longo desta
plataforma, em faixa de profundidade de 13 a 87 metros, a figura 1 mostra a área de estudo
e os locais de coletas.
RELATO DO TRABALHO
As amostragens foram realizadas a bordo do navio oceanográfico ANTARES da DHN,
durante o cruzeiro científico da comissão REVIZEE/SCORE/NO-II, no período de
29/09/1997 à 07/10/1997, no mínimo de descarga do rio Amazonas. O procedimento de
coleta para os parâmetros abióticos, se deu da seguinte maneira: a temperatura e a
salinidade foram medidas "in situ" através do perfilador ROSETTE CTD (condutivity,
temperatura, depth). Para determinação de OD, empregou-se o protocolo analítico
modificado de Winkler, descrito por Strickland & Parsons (1972), sendo que a sua taxa de
saturação foi calculada através da temperatura e salinidade, utilizando-se a tabela da
Unesco (1973).. Estas dosagens eram sempre feitas em duplicatas, para cada profundidade
coletada. Utilizou-se uma bureta digital modelo HIRSCHMANN, com volume de 50 ml e
precisão de  0,2%, exatidão  0,1% e resolução 0,01 ml. Os valores de pH das amostras
foram determinados em um medidor de pH modelo HI 8014 da HANNA, com resolução para
o valor pH, de 0,01. Este instrumento foi calibrado com uma solução tampão de fosfato, nos
intervalos de estação para es
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tação.
CONCLUSÕES
Para Aquino et al.(1999), a temperatura é um dos principais parâmetros ambientais que
regem os mecanismos no ambiente marinho e costeiro, e sofre variações tanto a níveis
verticais como horizontais. A temperatura pode modificar os efeitos da salinidade e vice-versa,
além de representar um dos principais parâmetro ecológico para muitos organismos aquáticos
e marinhos (Cetesb, 1978). As trocas de calor com a atmosfera na região norte e nordeste do
Brasil se processam de forma lenta e as diferenças de temperatura em relação à água do mar
raramente são superiores a 4 0 - 50 (Moura, 1992 apud Santos, 2000). Os animais aquáticos são
geralmente bastantes sensíveis as variações de temperaturas. Alguns teleósteos possuem um
limiar de excitação para estímulos térmicos tão baixo quanto 0,03 0C (Laevastu & Hela, 1970
apud Hazin, 1997).
Observando a distribuição vertical das temperaturas na coluna de água nas estações
mais costeiras, elas diminuíram da superfície para as camadas um pouco mais profundas. Da
superfície até uma profundidade de 40 m a temperatura diminui mostrando uma pequena
estratificação térmica. Os valores das temperaturas das estações menos profundas são
bastante altos, existindo uma diminuição acentuada dos valores profundos das estações mais
externas, revelando a presença de águas mais oceânicas. A temperatura média das águas
menos profundas (até 40 m) foi de 26,44 ºC e revela a influência das águas quente e costeiras
das regiões de baixa latitude. A menor temperatura registrada foi de 21,15 ºC na estação NII033, em profundidade de 74,95 m, como acontece em águas de fundo de outras estações mais
profundas revelando a influência de águas oceânicas.
A salinidade é uma medida do teor de sais dissolvidos na água e basicamente o que
regula a salinidade nos oceanos é o balanço e a precipitação, ou seja a diferença entre ambos.
A salinidade pode funcionar como uma barreira geoquímica para muitos metais pesados, visto
que o aumento da salinidade da água conduz a uma competição entre os cátions dissolvidos e
os ions de metais adsorvidos, resultando numa posterior reposição. Este parâmetro em termos
biológico assume um grande grau de importância, à medida que as águas salobras dão lugar
as águas progressivamente mais doce de um rio, uma comunidade de plantas e animais é
gradualmente substituída por outra.
No presente estudo, a distribuição da salinidade variou de um mínimo de 23,39 USP, na
estação NII-018, em profundidade de 4,61m, a qual se encontra em região bem costeira e
próxima da desembocadura do rio Caciporé, um máximo de 36,43 USP na estação NII-021, em
profundidade de 67,06 m, que é uma estação externa sob influência de águas mais oceânicas
Nota-se a existência de águas menos salinas próximas ao continente, principalmente na
camada superficial, estas águas devem sofrer influência da pluma provenientes do rio
Amazonas e seus tributários e outros rios ao longo da costa mesmo durante o menor pico de
descarga deste rio, que coincide com o período de amostragem. A distribuição vertical de
salinidade, demonstra a presença de águas menos salinas nas camadas superiores,
caracterizando a influência de águas de densidade baixa rio Amazonas, sobretudo nas
estações: NII-001; NII-017; NII-020 e NII-036. Valores altos de salinidade foram verificados, no
fundo das estações NII-017 e NII-020 e nas estações NII-035, NII-034 e NII-033, demostrando
a influência e uma cunha salina nas estações menos profundas e o domínio oceânico nas
outras.
Na zona eufótica a quantidade de gás oxigênio dissolvido vai diminuindo com o aumento
da profundidade. Na superfície é maior principalmente devido a proximidade com a atmosfera,
fotossíntese e processos físicos. No presente trabalho, as concentrações de oxigênio dissolvido
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na coluna de água, variaram de um mínimo de 2,84 mL/L no fundo da estação NII-017
(35,51m), e um máximo de 6,88 mL/L na estação NII-001, na profundidade de 9,3 m,
apresentando respectivamente, os seguintes percentuais de saturação de 60,43 % a 146,07 %,
este último valor indica intensa atividade biológica, nos 9,3 m da estação NII-001. Com relação
a distribuição vertical deste parâmetro, houve uma diminuição do OD em algumas estações
com o aumento da profundidade, como resultado do consumo de oxigênio dissolvido para
oxidar a matéria orgânica gerada na camada superficial, ou oxidação da MO que se enc ontra
nos sedimentos, este fato cria um ambiente redutor, podendo ocasionar a fixação ou liberação
de alguns metais pesados nos sedimentos de fundo. Estes valores de oxigênio dissolvido,
encontrados nas camadas mais de fundo foram: 2,84 mL/L; 3,41mL/L; 3,84 mL/L; 3,66 mL/L e
3,72 mL/L nas estações, NII-017 e (35,15 m) ; NII-018 e (10,58 m); NII-034 e (64,55 m); NII-035
e (20,22 m); NII-038) e (14,47 m), respectivamente.
A faixa de pH da água do mar é de 7,5 – 8,4 sendo que normalmente fica nas
proximidades de 8,00,2. Este pH estabiliza nessa faixa devido ao efeito tampão existente
através das reações de equilíbrios. Se a alcalinidade aumentar os íons OH - em excesso serão
fixados pelos íons H + provenientes da ionização do ácido. Assim o pH não aumenta pois os íons
H+ consumidos serão repostos pela ionização do H 2CO3 de acordo com o princípio de Le
Chatelier. Pelo contrário, se a acidez aumentar o excesso de íons H + se combinam com o
carbonato para formar o HCO 3-1. O conseqüente aumento de bicarbonato fará com que o
mesmo seja consumido em pelos íons H + : H+ + HCO31- H2CO3 .
A média dos valores de pH nas águas do fundo das estações mais externas foi de 8,06,
bastante próximo do valor citado pela literatura. O valor de mínimo foi de 7,72, na estação NII038 a profundidade de 4,3 m sob maior influência do rio Amazonas e o de máximo de 8,46 na
estação NII-001 a profundidade de 5,2 m onde, algum aporte terrígeno pode estar influenciando
este valor. Sugere-se que a variação observada do pH seja influenciada pela descarga fluvial
do rio Amazonas somado a algum outro aporte costeiro e pelos teores de OD, sobretudo nas
áreas de fundo. Entretanto, estes valores encontram-se dentro do esperado para as áreas
costeiras. Os valores de pH na camada de fundo das estações NII-017, NII-20, NII-020, NII-034
e NII-036, estiveram ligeiramente abaixo de 8,00.
Os resultados dos parâmetros ambientais obtidos para as amostras coletadas da área
de estudo, quanto aos valores de pH, salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido e sua taxa de
saturação, estão expressos na Tabela I. Esta apresenta também o posicionamento e a
profundidade das estações de coletas.
O conhecimento das condições físico-químicas de águas relativamente pouco profundas
que cobrem as margens submersas dos continentes é, de suma importância, visto que abrigam
a maior e mais variada concentrações de seres vivos do nosso planeta. Entretanto esta
mesmas águas podem estar sujeitas a uma intensa circulação e amplitude de marés, ventos,
correntes costeiras e oceânicas, descarga de grandes rios (p. ex. rio Amazonas), gradiente de
salinidade, variação de pH e Eh, modificação de temperatura e oxigênio dissolvido e outros
parâmetros, que eventualmente modificarão as condições físico-química do meio e implicará na
sobrevivência de muitos espécies de maior importância econômica que são vários peixes e
crustáceos, que após sua reprodução no meio ambiente oceânico, migram em direção as zona
costeira, visto que estes ecossistemas costeiros tem um maior aporte de nutrientes. Neste
trabalho concluímos alguns pontos importantes.
 Em todas as estações amostradas, verificou-se que o pH das águas era sempre alcalino,
porém ligeiramente abaixo do pH da água do mar, apresentando uma influência das águas
costeiras, mesmo na camada de fundo;
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Ocorreu uma nítida predominância de águas oceânicas em alguns pontos do sistema,
evidenciado uma intrusão de uma cunha salina, constatada por um gradiente de salinidade.
Entretanto fica marcante também a influência da descarga do rio Amazonas, com um forte
deslocamento na camada superficial de uma pluma fluvial de água doce gerada por este rio.
Esta camada de água deve influenciar nos valores de salinidade na camada de superfície
desta águas mais costeiras;
A temperatura registrada revela uma influência do clima quente típico da proximidade da
linha do Equador, seguindo um modelo de áreas de baixa latitudes;
De um modo geral, os teores de oxigênio dissolvido não estiveram muito acentuados exceto
nas estações mais costeiras e em profundidades onde a atividade biológica pode
manifestar-se de forma mais positiva, se houver luz e presença de outros fatores
necessários ao processo da fotossíntese. Está reação é representada pela equação: 6 C0 2
+ 6 H20 + luz  C6H1206 + 602, o produto final da fotossíntese é a formação de carboidratos
Essa reação pode ser efetuado pelas algas e ou bactérias fotossintéticas. Além da luz, a
fotossíntese é controlada por sais minerais e temperatura, e em menor escala pelo pH e
salinidade. É importante destacar as condições quase anóxidas encontradas no fundo da
estação NII-017 (35,0 m) ou seja, oxigênio igual à 2,84 mL/L, talvez em virtude de uma
maior decomposição da matéria orgânica neste ponto.
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Fig. 1 :Mapa de localização da área de
estudo com os pontos de amostragens de águas.
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Tab. 1: Mostra os parâmetros hidrológicos determinados nas estações de coleta
Estação

Latitude

Longitude

Data da
Coleta

Prof.
Prof.
Local Coleta

NII-001

0419’38'' N

05102’39''W

01/10/97

13,2

NII 002

0442’23'' N

05047’37''W

02/10/97

74,0

NII 017

0401’49'' N

05039’48''W

04/10/97

43,2

NII 018

0339’97'' N

05052’51''W

05/10/97

16,8

NII 020

0333’55'' N

05019’59''W

05/10/97

40,0

NII 021

0357’36'' N

05002’49''W

05/10/97

87,6

NII 033

0332’40'' N

04942’20''W

07/10/97

84,4

NII 034

0320’56'' N

04951’26''W

07/10/97

70,0

NII 035

03º07’ N

049º58’ W

14/10/97

26,0

NII 036

02º48’ N

50ª11’ W

15/10/97

15,0

NII 038

02º27’ N

49º46’ W

15/10/97

18,0

NII 041

03º00’ N

49º24’ W

15/10/97

63,3

5,2
9,3
5,4
10,2
40,4
56,6
2,7
20,5
35,5
4,6
10,5
5,8
20,7
31,6
2,5
11,1
22,4
67,0
3,6
20,0
74,9
3,5
19,8
65,4
3,4
7,8
20,2
5,7
10,5
4,3
7,7
14,4
5,6
32,9
49,3

S
(USP)

T
(ºC)

pH

OD
mL/L

%Sat
do OD

27,83
35,08
28,30
33,59
36,24
36,24
31,22
36,24
36,22
23,39
31,47
32,75
36,02
36,11
35,80
36,40
36,29
36,43
31,72
36,26
36,23
31,72
36,26
36,30
34,35
34,76
36,11
24,31
25,38
29,97
33,86
33,81
35,86
36,21
36,19

27,63
26,62
28,99
27,16
25,29
24,47
28,31
25,45
25,02
29,25
26,87
28,01
24,72
24,84
29,06
28,38
27,45
25,42
27,72
26,32
21,15
27,28
25,22
24,92
27,51
26,26
25,38
27,88
27,87
27,33
27,20
27,10
27,99
24,87
24,60

8,46
8,06
8,04
7,95
8,12
8,14
8,11
8,00
7,96
8,37
8,04
8,14
7,93
7,82
8,09
8,04
7,95
7,95
8,34
8,13
8,10
8,10
8,09
7,92
8,19
8,15
8,09
7,87
7,97
7,72
7,95
8,09
8,26
8,22
8,19

3,07
6,88
3,63
3,96
5,17
4,88
4,91
3,56
2,84
6,74
3,41
3,79
4,20
5,35
5,15
4,19
4,82
4,19
5,76
4,33
4,41
4,35
3,90
3,87
4,47
4,27
3,66
4,67
6,02
4,34
4,12
3,72
-

146,07
66,74
78,91
86,27
110,47
102,74
109,35
76,23
60,43
143,4
72,86
83,85
88,79
113,35
117,05
94,58
106,87
89,72
96,08
86,25
125,49
92,95
83,33
82,34
98,24
92,22
78,37
97,49
126,21
92,93
89,96
80,87
-
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ABSTRACT
The purpose of this work was to determine the concentration of Cd and Zn in nine
sediment cores of continental shelf near to Cabo Frio, RJ - Brazil and tries to establish an
association with the organic matter, calcium carbonate, fine particles (< 0,062 mm) and
coarse fraction (> 0.062 mm). The samples were cleared of soluble salts, organic matter (H 2
O2 at 10%) and CaCO3 (HCl at 30%). The mud fraction was separated by wet sieving and the
coarse fraction was dry sieved, in 1/2 phi interval. The acid digestion methods used to
determine metal contents were lixiviation with 0.1 N HCl (movable fraction) and strong attack
with aqua regia (potentially movable fraction). Extracts were analyzed by conventional atomic
absorption spectrophotometry. Cadmium and zinc presented positive correlation among
themselves, with fine particles, calcium carbonate and organic matter. The background
concentrations of cadmium and zinc obtained for the movable fraction were 0,2 µg.g -1 and
0,96 µg.g-1, respectively and 0,6 µg.g-1 and 20,7 µg.g-1 (potentially movable fraction).
INTRODUÇÃO
A região em estudo localiza-se na plataforma continental sudeste brasileira, a leste
da cidade do Rio de Janeiro, sendo considerada área em estado natural para Zn e
fracamente impactada por Cd (Dornelles, 1993; Dornelles et al., 1998).
Variações na composição dos metais pesados, associadas a sedimentos cogenéticos, podem ser relacionadas à composição granular ou à área de superfície específica
do material, como também aos conteúdos de matéria orgânica, sedimentos livres de quartzo
ou alumínio. Além disso, o conteúdo de metal pesado em sedimentos pode ser expresso em
relação aos níveis de base. Para tal, podem ser usadas as linhas de base de Turekian,
Wedepohl (1976) que consistem em valores para padrões geoquímicos, baseados na
composição principal de um determinado número de rochas de diferentes origens e idades.
A principal vantagem destes valores padrões é que eles estão livres de misturas
antropogênicas, contudo não levam em consideração as características geoquímicas
regionais. Esta desvantagem pode ser sanada estabelecendo-se níveis de base regionais,
utilizando-se sedimentos subsuperficiais ou depositados recentemente fora da área de
contaminação, ressaltando-se a importância quanto a similaridade composicional entre os
sedimentos da linha de base e os da área objeto de estudo (Groot & Zchuppe apud
Dornelles, 2000a).
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O objetivo deste trabalho consistiu na determinação dos teores Cd e Zn, em
sedimentos subsuperficias da plataforma continental sudeste brasileira e suas prováveis
associações com a fração fina - FF (< 0,062 mm), fração grossa - FG (> 0,062 mm), matéria
orgânica - MO e carbonato de cálcio - CaCO3.
RELATO DO TRABALHO
Durante o período de 13 a 23 de junho de 1995, foi realizada a Comissão
Oceanográfica PROCAM IV, a bordo do N. Oc. Antares da Marinha do Brasil, tendo sido
efetuadas 9 testemunhagens com auxílio de um “Box Corer” (Figura 1). Foram coletadas
subamostras nos intervalos 0 a 5 cm; 5 a 10 cm e 10 a 15 cm, perfazendo um total de 27
amostras. Os procedimentos de análise granulométrica dos sedimentos consistiram na
eliminação dos sais solúveis, quantificação da matéria orgânica e (H 2O2 a 10 %) de CaCO3
(HCl a 30 %). A separação da fração fina (< 0,062 mm) foi feita através de peneiramento a
úmido, sendo a fração grossa (> 0,062 mm) peneirada a seco, com intervalo de 1/2 phi
(Suguio, 1973). Os métodos de digestão ácida utilizados foram a lixiviação com HCl 0,1 N
(fração móvel) e ataque forte com água régia (fração potencialmente móvel). Extratos, em
triplicata foram analisados por espectrofotometria de absorção atômica convencional de
chama para Cd e Zn, sendo os resultados expressos em g/g de peso seco (Dornelles et al.,
1998). Coeficientes de correlação linear de Pearson, com um t de Student com n-2 graus de
liberdade, ao nível de 5 % de significância (p < 0,05), foram calculados com base nos
resultados obtidos referentes às concentrações de metais e percentuais de matéria
orgânica, carbonato de cálcio, fração fina e fração grossa (Calache, 2001; Dias, 2001).
Os teores médios de cádmio e zinco obtidos no presente estudo foram, em linhas
gerais, mais elevados dos que os reportados para a plataforma continental sudeste em
estudos anteriores e menores do que níveis de base regionais, considerados para a região
da baía de Sepetiba (Quadros 1 e 2).
Em relação à fração móvel foram obtidas correlações positivas e significativas entre
zinco e fração grossa, para os testemunhos totais (T A, TB, TC, TD, TE, TF,T41, T30 e T56: r =
0,50, p < 0,05, n = 27), bem como para os localizados a sudoeste da ilha de Cabo Frio (TA a
TF e T41: r = 0,50, p < 0,05, n = 21). No tocante à fração potencialmente móvel, foram obtidas
correlações positivas e significativas de cádmio com zinco, fração fina, carbonato de cálcio e
de zinco com CaCO3 e fração fina para a área em estudo. Para os testemunhos da região
nordeste (T30 e T56) foram encontradas correlações positivas (p < 0,05, n = 06) de Cd com
Zn, CaCO3, fração fina e de Zn com matéria orgânica, carbonatos, fração grossa e fração
fina. Em relação aos testemunhos a SW da ilha do Cabo Frio as correlações positivas e
significativas obtidas (p < 0,05, n = 21) vincularam-se a Cd x Zn, Cd x CaCO 3, Zn x FF e Zn
x CaCO3. As correlações lineares significativas entre metais, matéria orgânica, fração fina e
carbonatos, corroboradas por estudos anteriores, indicam que os metais encontram-se
associados, provavelmente, a óxidos e hidróxidos coloidais recobrindo os grãos de quartzo,
óxidos e hidróxidos amorfos ou finamente cristalizados, minerais de argila e substâncias
húmicas (Quadros 3 a 5).
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CONCLUSÕES
Os resultados obtidos, em relação aos metais pesados, refletem o vínculo existente
entre Cd, Zn, fração fina, CaCO 3, matéria orgânica e fração grossa nos sedimentos dos
testemunhos a NE e SW da ilha do Cabo Frio.
Os teores médios obtidos, através das análise dos metais nos sedimentos dos
testemunhos de sondagem, estão sendo utilizados como valores de background, associados
a elaboração de mapas de distribuição espacial de Cd e Zn, com base em Avaliações
Ambientais seguidas de Assinaturas Ambientais das classes texturais areia, areia com lama,
lama com areia e lama, com auxílio do Sistema de Análise Geoambiental SAGA/UFRJ
(Calache, 2001; Dias, 2001; Dornelles, 2000a; Dornelles, 2000b; Dornelles et al., 2001).
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FIGURA 1 - Mapa de localização da área e estações de amostragem com "Box Core" (Silva
Jr., 1998).
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Quadro 1 - Comparação entre concentrações médias (g/g de peso seco) de metais
pesados, em sedimentos da plataforma continental sudeste.
Fração Móvel

Concentração Média
(g/g de peso seco)

Cd (1)

Cd (2)

Cd (3)

Cd (4)

Zn (1)

Zn (2)

Zn (3)

Zn (4)

-

0,2

0,4

0,2

1,2

0,4

1,0

0,96

Fração Potencialmente Móvel

Concentração Média
(g/g de peso seco)
(1)

Cd (1)

Cd (2)

Cd (3)

Cd (4)

Zn (1)

Zn (2)

Zn (3)

Zn (4)

0,2

0,8

0,7

0,6

10,5

22,5

24,6

20,7

Dornelles, 1993; (2) Dornelles & Lima, 1997; (3) Dornelles et al., 1998; (4) Área de Estudo

Quadro 2 - Níveis de base regionais, para Cd e Zn, utilizados em pesquisas na Baía de
Sepetiba (adaptado de Dornelles, 2001).

(1)

Cádmio
Zinco

Fração Móvel (1)
0,80
100

Background (g/g de peso seco)
Fração Potencialmente Móvel/Fração Total
0,20 (2)
0,23 (3)
0,30 (4)
0,50 (5)
(2)
(3)
(4)
(5)
50
83
95
76
15 (6)

FEEMA/GTZ (1999); (2) Dornelles (2000a);
Barcellos (1995); (6) Wasserman et al., 2001

(3)

Lacerda et al. (1988);

(4)

Leitão-Filho (1995);

(5)

Quadro 3 - Matriz de correlação de metais (fração potencialmente móvel) em sedimentos da
plataforma continental adjacente ao Cabo Frio, RJ - Brasil.

Zn
Cd
(1)

Área Total: Fração Potencialmente Móvel
Cd
Zn
MO
FF
0,46(1)
1
- (1)
0,80(1)
0,21(2)
0,80(2)
0,79(2)
1
0,46(1)
- (1)
0,32(1)
(2)
(2)
0,21
0,36
0,42(2)

Este estudo; (2) Dornelles et al., 1998

CaC03
0,74(1)
- (2)
0,77(1)
0,95(2)

Quadro 4 - Matriz de correlação de metais (fração potencialmente móvel) em sedimentos da
região NE da ilha do Cabo Frio, RJ - Brasil.

Zn
Cd
(1)

Região NE: Fração Potencialmente Móvel
Cd
Zn
MO
FF
CaC03
FG
(1)
(1)
(1)
(1)
0,72
1
0,68
0,79
0,75
0,76(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
0,67/0,73
0,68/0,80
0,85
0,84/0,88
0,96/0,69(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
1
0,72
0,92
0,99
- (1)
(2)
(2)
(2)
(2)
0,67
0,89/0,88
0,82/0,83
0,79/0,85
0,79(2)

Este estudo; (2) Dornelles & Lima (1997)
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Quadro 5 - Matriz de correlação de metais (fração potencialmente móvel) em sedimentos da
região SW da ilha do Cabo Frio, RJ - Brasil.

Zn
Cd
(1)

Região SW: Fração Potencialmente Móvel
Cd
Zn
MO
FF
0,44(1)
1
-(1)
0,88(1)
-(2)
0,85(2)
0,77(2)
1
0,44(1)
-(1)
-(1)
(2)
(2)
-(2)

Este estudo; (2) Dornelles (1993)

CaC03
0,87(1)
0.73(2)
0,45(1)
-(2)
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ABSTRACT
This work describes the implementation stages of a data base on cadmium and zinc
in bottom sediments of the Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, RJ - Brazil, using SAGA-BDC
extension in the integration of conventional Data Bases to the Geographical Information
System called SAGA / UFRJ, on the basis of pollution risk maps and its associations with the
organic matter, fine particles (< 0,062 mm), clays minerals and textural facies.
INTRODUÇÃO
O uso de Sistemas Geográficos de Informação (SGI, SIG, GIS) embasando o apoio à
decisão, voltado para problemas ambientais, consiste atualmente numa realidade mundial e
brasileira. Dentro deste escopo insere-se o Sistema de Análise Geo-ambiental
(SAGA/UFRJ), desenvolvido pela equipe do Laboratório de Geoprocessamento (LAGEOP),
do Departamento de Geografia do IGEO/UFRJ.
A integração de SGI’s, que tratam de dados geográficos, e Sistemas Gerenciadores de
Bancos de Dados (SGBD’s), que tratam dados de caráter tabular, consiste num dos desafios
atuais na área do Geoprocessamento, pois ambos têm seus métodos de controle o acesso e
a manutenção de suas bases de dados. O SAGA, inicialmente concebido para funcionar de
forma independente de um banco de dados externo para dados convencionais, possui
atualmente esta capacidade de integração, implementada por uma extensão do referido SGI,
denominada SAGA - BDC (Oliveira, 1999).
O objetivo deste trabalho consiste na geração de um banco de dados, sobre Cd e Zn,
principais metais impactantes da baía de Sepetiba, a partir de mapas temáticos (Kortz &
Silberschatz, 1993; Dornelles et al.,1998; Dornelles, 2000).
RELATO DO TRABALHO
O Sistema Geográfico de Informação SAGA possui três módulos: o MONTAGEM que
"reamostra, transforma e monta mapas grandes, a partir de pedaços menores (tamanho A4)", os quais podem ser exportados para outros SGIs comerciais; o TRAÇAVET, utilizado
para realizar de forma interativa (usuário mais computador) o reconhecimento de módulos
georreferenciados, criados pelo MONTAGEM, minimizando a "penosa" tarefa de edição
vetorial de um mapa, e o VistaSAGA, versão desenvolvida no sistema operacional Windows
que contempla o módulo de ANÁLISE AMBIENTAL, o qual possui três funções básicas:
Assinatura Ambiental, “usada para definir as características e a planimetria de área (s)
delimitada (s) pelo usuário”, Monitoria Ambiental “permite definir e calcular as áreas
alteradas e o destino dado a elas”, tendo em vista o uso de registros sucessivos de
fenômenos ambientais, através de mapeamentos em épocas distintas e, Avaliação
Ambiental que faz uso da média ponderada, uma das estruturas lógicas de análises
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utilizadas para o entendimento de situações ambientais, na qual são aferidos pesos para
cada mapa utilizado, como também notas para cada tipo de legenda, de acordo com sua
importância. O SAGA-BDC é utilizado para integrar Bancos de Dados Convencionais ao
Sistema Geográfico de Informação SAGA / UFRJ (Ferreira & Bergamo, 1999; CarvalhoFilho, 1999; Xavier-da-Silva, apud Dornelles, 2000).
O módulo TRAÇAVET foi utilizado na edição dos mapas de risco de poluição por
metais pesados em geral, por cádmio e por zinco, referentes às denominadas frações móvel
(biodisponível) e potencialmente móvel (Dornelles, 2000), obtendo-se um conjunto de neovetores - dados vetoriais baseados em uma grade de resolução pré-definida representativos das classes de médio, alto e altíssimo risco de poluição (Figuras 1 a 3).
As futuras etapas (Figura 4) consistem na geração de tabelas de acesso - programa
ENTRABDC.EXE; utilização da tabela no banco de dados - programas DBase III e/ou
Access da Microsoft; associação de mapas raster a tabelas de acesso - programa
ASSOCIA.EXE; consultas dos mapas para o banco de dados convencionais e do banco de
dados convencionais para os mapas - arquivos O_QUE.BAT, ONDE.BAT; programas
PONTUAL.EXE e VEMDOBDC.EXE, englobando os resultados de Assinaturas Ambientais,
das classes de risco de poluição, sobre mapas espaço-temporais de cádmio, zinco,
carbonato de cálcio, fração fina (< 0,062 mm), minerais de argila, matéria orgânica e tipo de
sedimento superficial de fundo (Oliveira, 1999; Dornelles, 2000, Dornelles, 2001; Mendonça,
2001).

CONCLUSÕES
A consulta ao manual operacional do TRAÇAVET propiciou adequada fixação das
etapas necessárias à vetorização dos mapas de risco de poluição.
A criação de um banco de dados, sobre Cd e Zn, para a baía de Sepetiba, viabilizará a
disponibilização de consultas, a usuários interessados, favorecendo futuros trabalhos de
monitoramento, na região em apreço.
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Figura 1 - Tela do Módulo TRAÇADOR VETORIAL do SAGA/UFRJ.

Carregar arquivo Raster

Criar definições para um arquivo de vetores

Criar vetor

Traçar vetor sobre o Raster

Salvar arquivo de vetor

Salvar arquivo Raster

Figura 2 - Fluxograma das etapas de edição dos mapas e vetores associados.
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Figura 3 - Tela do SAGA-BDC.

Figura 4 - Tela de Criação e Edição de Vetores.
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N

Figura 5 - Mapa de risco de poluição por metais em geral (adaptado de Dornelles, 2000).
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HIDROGEOQUÍMICA DE ÁGUAS FLUVIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMPO
BELO (ITATIAIA, SE DO BRASIL) DURANTE A ESTAÇÃO SECA

E.M.S. Brito, A.P. dos Anjos, W. Machado, M.M. Molisani, M.V. Springer, F.C. de
Araújo, W.Z. de Mello
Departamento de Geoquímica, Instituto de Química, Universidade Federal
Fluminense, Niterói, RJ, 24020-007
Abstract
The spatial distribution of major inorganic solutes (HPO 42–, NH4+, NO3–, SO42–, Cl–, Na+, K+,
Mg2+, Ca2+, and H4SiO4) was studied throughout the Campo Belo River watershed, during the
dry season. The sampling sites ranged from 400–2500 m above sea level. Above
approximately 500 m the watershed is mostly covered by native vegetation (mostly wet
tropical forest) and below that height is dominated mostly by pastures. Major sources of
pollution to he river are domestic sewage and drainage water from pastures. There is only
one industry within the basin, located in its lower part. Bedrock weathering explains the
highest concentrations of Na+ and K+ compared to other ions . High concentrations of Ca 2+,
Mg2+ and SO42- found at the lowest sampling site is certainly not attributed to any natural
process.

Introdução
A caracterização da composição química e a estimativa do transporte de
substâncias dissolvidas por águas superficiais são importantes ferramentas para a
avaliação dos principais processos naturais atuantes na ciclagem de elementos em
ecossistemas continentais (MOLDAN & CERNÝ, 1994). Esta caracterização é
particularmente importante na avaliação dos efeitos da ação humana sobre a
hidrogeoquímica das águas superficiais. Desta forma, foi realizado um estudo da
hidrogeoquímica das águas fluviais da bacia hidrográfica do rio Campo Belo (um
afluente do rio Paraíba do Sul), localizada no maciço do Itatiaia, Estado do Rio de
Janeiro. Este estudo teve como objetivo caracterizar a composição química das
águas da bacia do rio Campo Belo, durante o período de amostragem. Esta
caracterização foi baseada na determinação dos principais solutos inorgânicos
(HPO42–, NH4+, NO3–, SO42–, Cl–, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ e H4SiO4), dos sólidos totais
dissolvidos (STD) e dos principais parâmetros físico-químicos (alcalinidade,
condutividade, temperatura e pH).
A amostragem deste estudo (realizada durante o período de 21 a 23 de
agosto de 2000) compreendeu uma área desde a porção superior da bacia
hidrográfica do rio Campo Belo (cerca de 2500 m de altitude)  trecho dominado por
campos de altitude  até as proximidades da sua foz no rio Paraíba do Sul (cerca de
400 m de altitude)  trecho formado por pastagens e moradias, sujeito à influência
de efluentes industriais. A composição química de águas fluviais está sob o controle
do intemperismo da rocha matriz, do clima, da deposição atmosférica e das ações
humanas atuantes na bacia em questão (MOLDAN & CERNÝ, 1994). Assim, é
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esperada uma hidrogeoquímica muito contrastante para as águas estudadas, face à
variação das diversas condições ambientais ao longo da bacia hidrográfica.
2. Materiais e métodos
A coleta de águas superficiais foi realizada em pontos de amostragem ao
longo do curso principal do rio Campo Belo e em pontos distribuídos entre seus
principais tributários. A localização e a caracterização dos pontos de amostragem
estão apresentadas na Tabela 1. A localização dos pontos de amostragem foi
determinada por meio de GPS e os dados de altitude dos mesmos foram obtidos de
cartas 1:50.000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 1:25.000
do Ministério do Exército. As amostras de água foram coletadas em frascos de
polipropileno previamente limpos. Parâmetros como condutividade, temperatura e
pH foram medidos in situ através de um condutivímetro WTW-LF 3330/SET e um
pHmetro WTW-330/SET-1. A alcalinidade total foi determinada por titulação
potenciométrica. Para a análise dos íons dissolvidos, sub-amostras foram filtradas
em filtros de acetato de celulose com diâmetro de poro de 0,22 µm. As
concentrações de Ca e Mg foram determinadas por espectrometria de absorção
atômica, enquanto as concentrações de Na+ e K+ foram analisadas por
espectrometria de emissão atômica (Baird Atomic A3400). As concentrações de
NH4+, HPO42– e H4SiO4 foram determinados por colorimetria (Hitachi U-1100). As
concentrações dos ânions (NO3–, SO42– e Cl–) foram determinadas por cromatografia
iônica (Shimadzu LC10A). Os limites de detecção foram calculados de acordo com
MILLER & MILLER (1993), através da regressão linear de curvas de calibração,
sendo eles (expressos em µM): 0,08 (HPO42–), 0,1 (NH4+), 0,2 (NO3–), 0,2 (SO42–),
1,6 (Cl–), 2,6 (Na+), 4,7 (K+), 0,5 (Mg2+), 0,8 (Ca2+) e 7,7 (H4SiO4). A variabilidade na
composição das águas foi analisada através de estatística multivariada, utilizando-se
o programa Statistica, versão 5.1.
Resultados e discussão
Os resultados das análises químicas e físico-químicas estão apresentados na
Tabela 2, onde os pontos de amostragem ao longo do curso principal do Rio Campo
Belo e dos seus principais tributários estão identificados e em ordem de altitude
decrescente (veja Tabela 1). Do ponto CB-1 (o de maior elevação) até o ponto CB10 (o de menor elevação) do curso principal, e do ponto A-D1 (o de maior elevação)
até o ponto A-E6 (o de menor elevação) dos tributários, pode-se geralmente
observar uma tendência de aumento nas concentrações de solutos e dos valores
dos parâmetros físico-químicos. Esta tendência pode ser explicada por uma
combinação de fatores que podem variar ao longo do gradiente de altitude, tais
como: pluviometria, evaporação, aporte atmosférico de elementos químicos, litologia
e taxa de intemperismo. O aumento da condutividade em direção ao baixo curso do
rio Campo Belo reflete principalmente o aumento da alcalinidade e das
concentrações de Na+ e K+. Embora ocorram consideráveis oscilações com a
variação de altitude, a tendência de aumento das concentrações no sentido do baixo
curso do Campo Belo foi bastante evidente para Na +, K+ e H4SiO4 (Tabela 2), e
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claramente demonstrada pela relação entre os STD e a altitude (veja Figura 1). Foi
observado um aumento abrupto nas concentrações de SO 42–, Mg2+ e Ca2+ no baixo
curso do rio Campo Belo (entre os pontos CB-9 e CB-10), assim como de Na+ (no
ponto A-E6) e Ca2+ (entre os pontos A-E4B e A-E6) nos seus tributários de menor
altitude (Tabela 2).
A tipologia de Gibbs (1970), baseada na relação entre os STD e a razão
Na/(Na+Ca), indica que toda a bacia hidrográfica apresenta águas de composição
dominada pela precipitação atmosférica. Como as razões K:Na para os dados da
Tabela 2 (0,2 a 0,8) encontram-se dentro da faixa de variação apresentada por
águas continentais (0,001 a 1), mas foram muito superiores à faixa de variação de
águas marinhas (0,02 a 0,025), conforme indicadas por SANTOS (1997),
provavelmente a composição das águas estudadas é de origem predominantemente
pluvial, com uma contribuição baixa de águas marinhas.
Tabela 1. Caracterização e localização dos pontos de amostragem ao longo da bacia hidrográfica do
rio Campo Belo, maciço do Itatiaia, RJ.
Latitude

Longitude

Altitude (m)

Tipo de ambiente

Rio Campo Belo
CB-1
2420
PL
2222’36”
4441’32”
CB-4
2400
PL
2223’13”
4440’30”
CB-5
1230
FL
2225’33”
4437’27”
CB-6
1150
FL
2225’44”
4441’35”
CB-7
790
FL
2227’02”
4436’50”
CB-8
510
OH
2227’56”
4435’00”
CB-9
410
OH
2228’41”
4433’59”
CB-10
400
OH
2228’41”
4431’26”
Tributários
A-D1
2420
PL
2222’38”
4441’36”
A-E2
2400
PL
2222’52”
4440’05”
A-D2
2400
PL
2223’09”
4440’44”
A-D4A
2350
PL
2223’43”
4440’10”
A-E3
1200
FL
2225’33”
4437’06”
A-E4D
1040
FL
2226’13”
4436’20”
A-E4E
1040
FL
2226’13”
4436’19”
A-E4B
780
FL
2227’07”
4436’34”
A-E5A
780
FL
2227’21”
4435’13”
A-E6
490
OH
2228’09”
4435’00”
PL = área caracterizada por campos de altitude e terreno rochoso, no planalto do Parque Nacional de
Itatiaia. FL = área caracterizada por florestas de encosta, dentro do Parque Nacional de Itati aia. OH =
área caracterizada pela ocupação humana, fora do Parque Nacional de Itatiaia.

Na Figura 1 está apresentado um diagrama de classificação para os pontos
de amostragem. Foi demonstrada uma forte similaridade entre a composição
hidrogeoquímica dos pontos de amostragem que compõem o cluster denominado
Grupo 1, localizados na área de Planalto de Itatiaia (CB-1, CB-4, CB-5, CB-6, A-D1,
A-D2, A-D4A, A-E2 e A-E3) e na área de floresta de maior altitude (CB-5, CB-6 e AE3), em contraste ao cluster denominado de Grupo 2, composto pelos demais
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pontos de amostragem da área de floresta e pelos pontos da área de ocupação
humana. O Grupo 2 se subdivide em dois subgrupos de forte dissimilaridade
(Grupos 2.1 e 2.2), devido ao contraste entre os pontos CB-10 e A-E6 e os demais.
O Grupo 1 é formado por pontos de amostragem com baixos valores para as
variáveis hidrogeoquímicas, o Grupo 2.1 é composto por pontos de valores
intermediários e o Grupo 2.2 é constituído por pontos de valores mais elevados,
como tendência geral.
Em conclusão, os resultados mostram claramente que uma solução
silicatada- bicarbonatada dominou a composição química das águas (seguida pela
concentração de Na+ e K+). Foi evidenciado o contraste entre a composição
hidrogeoquímica das águas de diferentes sub-ambientes ao longo da bacia
hidrográfica, sendo os menores valores encontrados na parte superior do Parque
Nacional de Itatiaia, enquanto os maiores valores foram observados na parte inferior
da bacia hidrográfica (fora do Parque Nacional), sob ocupação humana. Desta
forma, os usos do solo e a atividade industrial associados à ocupação humana nas
proximidades da desembocadura do Rio Campo Belo tendem a aumentar o aporte
de solutos para o mesmo (por exemplo, SO42–, Mg2+ e Ca2+) e a ampliar em muito a
exportação destes elementos pela sua bacia hidrográfica.
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Tabela 1. Concentração (µM) de íons inorgânicos e caracterização físico-química das águas do rio
Campo Belo e seus principais afluentes, realizada em agosto de 2000.
Pontos de
C
T
A pH STD NH4+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+ NO3- HPO42- SO42- Cl- H4SiO4
coleta
Rio Campo Belo
CB-1
8,3 7,6 46 6,0 3,5 ND 41,1 11,5 ND 1,7 1,8
0,2
1,4 3,9
114
CB-4
6,8 7,1 18 6,4 2,4 ND 40,5 9,1 ND 1,6 0,7
0,2
2,3 3,0
101
CB-5
8,7 11,4 57 6,2 4,7 0,4 49,7 18,9 ND 1,2 4,8
0,4
2,4 4,4
152
CB-6
8,7 11,7 62 6,4 5,2 ND 53,4 18,9 ND 1,3 6,4
0,3
2,5 9,7
154
CB-7
10,1 14,6 185 6,5 10,4 ND 51,4 25,1 ND 1,7 6,7
0,4
3,1 23,2 161
CB-8
12,7 17,0 103 6,9 7,7 0,2 65,0 30,0 ND 2,1 7,6
0,5
3,9 10,3 171
CB-9
14,7 20,1 105 6,9 8,4 0,4 76,2 33,7 0,9 2,3 6,4
0,4
4,8 16,3 174
CB-10
34,5 19,3 141 6,6 13,6 ND 95,8 38,6 17,1 16,1 4,5
0,3 32,2 10,2 170
Tributários
A-D1
9,0 8,8 37 5,5 3,1 ND 42,8 15,2 ND 1,8 0,3
0,3
A-E2
4,9 9,8 14 5,7 1,9 ND 32,8 9,1 ND 0,6 0,6
0,2
A-D2
6,3 9,6 11 5,7 1,7 ND 23,2 5,4 ND 0,7 1,4
0,1
A-D4A
7,6 8,8 20 6,5 2,7 ND 47,7 16,4 ND ND 1,5
0,4
A-E3
8,0 13,0 45 6,3 4,9 0,1 42,1 18,9 ND 1,5 13,8 0,5
A-E4D
11,7 14,1 134 6,7 9,3 ND 48,7 37,4 ND 2,1 15,8 0,4
A-E4E
12,8 13,5 78 6,5 8,7 ND 58,7 39,8 ND 2,4 22,4 0,7
A-E4B
16,8 14,9 231 6,8 15,3 0,3 69,9 52,2 0,9 3,8 26,7 1,0
A-E5A
17,7 15,0 116 6,7 10,0 1,2 76,9 47,2 0,9 3,3 15,0 0,8
A-E6
35,3 19,3 178 7,3 18,1 0,9 214,2 73,1 2,2 5,2 22,4 1,4
C = condutividade (µS cm-1). T = temperatura (ºC). A = alcalinidade (µeq L -1). STD
dissolvidos (mg L -1). ND = não detectado.
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Figura 1. Diagramas de cluster representando a classificação dos pontos de
amostragem da bacia do rio Campo Belo (campanha de agosto de 2000) em função
das análises físico-químicas e químicas.
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NÍVEIS DE METAIS PESADOS (Pb, Cu e Zn) NA PLATAFORMA CONTINENTAL E
TALUDE SUPERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Moysés G.Tessler1, Rubens C.L.Figueira1,3, Roberto T.Saito2 e Ieda I.L.Cunha2
1 – Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo – IOUSP
Praça do Oceanográfico, 191 – Caixa Postal 66149 – São Paulo, Brasil.
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3 – Universidade Cruzeiro do Sul – Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas-CETEC
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ABSTRACT
The Southern Continental Shelf belonging to the São Paulo State represents one of the most
important areas for fishing. The high levels of heavy metals in the sediments can cause
several environmental damages to this important area. Thus this work evaluated the levels of
some heavy metals (Pb, Cu and Zn) in this area, analysing 13 cores, obtained by using a box
corer. The obtained results showed that the levels for the medium shelf (~100 m) were three
times higher than those ones for intern shelf (~50 m) and for the extern shelf and superior
continental slope (150-250 m). Isotope rates analysis indicated the source of the sediments
are not only of the mineralized areas of Alto do Ribeira, from Ribeira de Iguape river, but the
sediments are too native of the Pre-Cambrian embasement crystalline rocks.
1 – INTRODUÇÃO
A lacuna de levantamentos sistemáticos de parâmetros hidrodinâmicos tem
dificultado o estabelecimento de modelos de circulação litorânea de fundo e de plataforma e,
conseqüentemente, o conhecimento acerca das tendências atuais de movimentação,
remobilização e aporte de sedimentos terrígenos e marinhos na plataforma continental
sudeste do Brasil.
De acordo com a cartografia sedimentar existente (CORRÊA, 1978; REMAC, 1979),
a sedimentação na plataforma continental sudeste brasileira é essencialmente terrígena,
formada por areias e lamas, de natureza quartzosa. Esta sedimentação é referida como
resultante, predominantemente, do retrabalhamento de sedimentos oriundos de eventos
regressivos quaternários.
As questões relacionadas a atual contribuição de sedimentos continentais para a
plataforma continental sudeste, em especial ao litoral sul paulista, não têm sido
convenientemente enfocadas, muito embora este trecho da plataforma brasileira apresente
uma razoável cobertura em termos de amostras analisadas quase que exclusivamente
quanto a granulometria.
A presença de sedimentos pelíticos, ricos em elementos metálicos, nos sistemas
costeiros do sul paulista, provenientes das áreas mineralizadas do Alto Va le do Ribeira,
constitui o testemunho da importância do sistema fluvial como fonte atual de sedimentos
terrígenos para áreas marinhas rasas (TESSLER et al., 1987; FERREIRA, 1994; MORAES,
1997).
A ausência de áreas expressivas de sedimentação pelítica na plataforma continental
interna sul do Estado de São Paulo ressalta a questão do destino de carga de sedimentos
em suspensão, rico em constituintes metálicos, exportados pela desembocadura do Rio
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Ribeira, bem como dos mecanismos de dinâmica costeira que são os responsáveis pela
remobilização desse material para regiões mais profundas da plataforma continental.
A retirada de sedimentos em suspensão, de áreas costeiras para regiões oceânicas
mais profundas, foram descritas por MAHIQUES et al.(1999), para o litoral norte paulista. De
acordo com os autores esses processos de deslocamento estão intimamente relacionados
aos ciclos sazonais de avanço e recuo da Água Costeira (AC) e da Água Central do
Atlântico Sul (ACAS). A este padrão geral deve se sobrepor, para o litoral sul paulista a
dinâmica costeira condicionada pelos eventos meteorológicos, em especial os relacionados
aos avanços dos sistemas frontais.
A identificação da possível contribuição atual de sedimentos terrígenos finos,
associados à drenagem do rio Ribeira de Iguape e/ou às desembocaduras dos sistemas
estuarino-lagunares do litoral sul paulista, para áreas da plataforma externa sul do Estado,
reveste-se de grande importância, na medida em que as faixas de caráter extremamente
lamoso, que ocupam isóbatas acima de 50 metros são áreas preferenciais de pesca de
arrasto no litoral paulista. Inclui-se ainda, o fato de que o reconhecimento das formas e
abrangência da dispersão deste material permite inferir quanto à dimensão de possíveis
alterações ambientais geradas pela entrada de elementos impactantes, de origem natural ou
antrópica, no sistema.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi de verificar as variações espaço-temporais,
relativas aos elementos metálicos (Cu, Pb e Zn), ao longo da coluna sedimentar, objetivando
identificar oscilações recentes do aporte continental, relacionada ao conhecimento de que a
fonte atual de sedimentos, com elevados teores destes elementos, está associada às rochas
mineralizadas do Alto Vale do Ribeira.
2 – ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo compreende a plataforma continental sul do Estado de São Paulo
entre as latitudes 24o30´S (Peruíbe, SP) e 26 o00´S (proximidades da baía de Paranaguá,
PR), e as longitudes 45 o00´W. A área estende-se desde a isóbata de 50 metros, limite
aproximado entre as áreas de predomínio de sedimentos arenosos e pelíticos, até a quebra
da plataforma (aproximadamente 200 metros). A Figura 1 apresenta a localização da área
de estudo e a distribuição amostral para a execução deste estudo.
3 – COLETA E ANÁLISE QUÍMICA DAS AMOSTRAS
Um conjunto de 13 testemunhos rasos, coletados a bordo do Navio Oceanográfico
“Prof.W.Besnard”, entre os meses de dezembro de 1997 e janeiro de 1998, constituiram o
as amostras para o estudo apresentado neste trabalho.
As coletas foram orientadas segundo duas radiais tendo, uma cerca de 130 km de
extensão e orientação no rumo 118 oSE e, a segunda, orientada segundo o rumo 50 oNE,
disposta ao longo da isóbata de 100 metros (Figura 1).
Os testemunhos foram obtidos por meio de um “box-corer” com penetração máxima
de 0,60 metro. As sequências sedimentares foram descritas e fotografadas, em seguida
foram preservadas através da cravação de tubos de PVC, sendo imediatamente
congelados.
As análises químicas dos metais em estudo, cobre, chumbo e zinco foram
executados pela empresa canadadense ACTILAB, em alíquotas das amostras totais obtidas
a partir do seccionamento dos testemunhos. As amostras foram digerids com solução de
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água régia (HCl + HNO3, 3:1), que produz uma digestão total, sendo em seguida analisadas
por espectrometria de absorção atômica.

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os teores dos elementos metálicos obtidos nos testemunhos estão apresentados na
Figura 2, indicando que na plataforma média os valores estão superiores, em até três vezes,
aos teores determinados para os sedimentos da plataforma interna, externa e aos do talude
superior. Ao longo da isóbata de 100 metros é possível verificar que o elemento cobre está
homogeneamente distribuído, sem apresentar uma tendência de crescimento dos teores
para qualquer rumo.
As análises dos teores de metal chumbo indicam uma ligeira tendência de
crescimento do quadrante a sul para NE, até a sequência de topo dos testemunhos 6704 e
6683, que apresentam os teores mais elevados. A sequência de base do testemunho 6683
apresenta uma quebra desta tendência, na medida que as ordens de grandeza dos teores
de chumbo obtidas são correlacionáveis as áreas de menor concentração do elemento.
Para o metal zinco o comportamento é ligeiramente diferenciado, na medida que ao
invés de indicar um sentido de aumento dos teores, ressalta a existência de dois núcleos de
concentração, sendo um mais ao sul (test. 6692 e 6696), com teores pouco mais elevados,
e um segundo mais a NE (test. 6683), com teores pouco inferiores aos observados para a
área mais a sul.
A porção mais a NE desta área da plataforma média representa uma ruptura das
condições hidrodinâmicas de sedimentação, expressa pela alteração das características
texturais, composicionais e geoquímicas dos sedimentos da sequência sedimentar
analisada (test. 6678), com as identificadas ao sul ao longo da faixa de ocorrência atual dos
sedimentos lamosos (~100 metros).
As áreas mais internas da plataforma média (~80 a 90 metros) se constituem ainda
em fácies de sedimentos terrígenos porém, com concentrações mais elevadas de
sedimentos arenosos muito finos em relação a área limítrofe (100 metros) e teores inferiores
de carbono e nitrogênio orgânicos, cobre, chumbo e zinco, mas ainda bem mais elevados
relativamente aos teores de lama, matéria orgânica e dos metais encontrados nos
sedimentos das fácies das plataformas interna e externa e do talude superior.
Os dados obtidos não foram conclusivos na tentativa de uma correlação direta entre
as fontes continentais de sedimentos, das áreas mineralizadas do Vale do Ribeira, e os
sedimentos depositados na plataforma continental sul paulista.
Porém, uma análise comparativa entre as ordens de grandeza dos teores dos
elementos metálicos encontrados nos sedimentos da plataforma e o “background regional”
dos sedimentos do Complexo Serrano, à retaguarda, em especial as rochas mineralizadas
do Vale do Ribeira, indicam que ao longo de todos os compartimentos fisiográficos
estudados, os teores de chumbo são comparáveis à média regional (16ppm. MORAES,
1997). Anormalmente altos, relativos a este valor médio, são os teores dos sedimentos da
plataforma média (isóbata de 100 metros),cujos valores variam entre a média regional e
teores superiores ao dobro deste valor (41ppm).
De acordo com MORAES (1997), o “background regional” do cobre é de 18ppm e o
do zinco de 47ppm, enquanto as variações dos teores médios destes elementos, ao longo
da isóbata de 100 metros, ocorrem entre teores da mesma ordem de grandeza, de 17ppm
para o cobre e 59ppm para o zinco, até valores máximos de 22ppm para o cobre e de
86ppm para o zinco.

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

072

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

Os teores mais elevados de chumbo e zinco observados nos sedimentos deste perfil
são equivalentes ao “background” destes elementos para a região das minas de chumbo
desativadas do Alto Vale do Ribeira, ou seja, de 35ppm para o chumbo e de 70ppm para o
zinco (CORSI, 1999).
Porém, uma comparação entre as razões isotópicas dos sedimentos mineralizados
do Alto Vale, com os sedimentos da plataforma sul paulista, evidenciaram uma perfeita
diferenciação entre estes conjuntos de sedimentos.
O campo de variação das razões isotópicas dos sedimentos da plataforma não se
sobrepõem as razões obtidas por MORAES (1997), para os sedimentos da drenagem
Ribeira de Iguape, ou das áreas de jazimento do Alto Vale, mas a dos sedimentos
representativos de terrenos vulcânicos e sedimentares proterozóicos e de granitóides de
idade Fanerozóica.
MORAES (op.cit.), indica que as amostras de sedimentos da calha do Rio Ribeira de
Iguape apresentam, no geral, à medida que se aproximam da foz, composições isotópicas
mais “altas” com um gradativo deslocamento de suas razões na direção dos sedimentos
representativos do embasamento cristalino das áreas não mineralizadas. Segundo o autor,
este comportamento seria o resultado do decréscimo da concentração de chumbo ao longo
do curso do rio e da entrada de chumbo carreado pelos afluentes que drenam litologias
direfenciadas, resultando na diminuição da participação relativa do chumbo advindo das
áreas de jazimento.
No litoral centro/sul paulista e norte paranaense os principais elementos de
exportação de sedimentos terrígenos em suspensão (lamas e matéria orgânica), para o
sistema marinho, são as desembocaduras da Baía de Paranaguá, as do Sistema Cananéia Iguape (Ararapira; Cananéia e Icapara), a foz dos rios Ribeira de Iguape e Itanhaém e a
desembocadura da Baía de Santos, além das pequenas drenagens originárias dos
contrafortes da Serra.
Dentre todos estes sistemas apenas a foz do Rio Ribeira de Iguape é , atualmente,
exportador dos sedimentos provenientes das áreas mineralizadas do Vale do Ribeira.
De acordo com MORAES (1997), os teores em chumbo dos sedimentos em
suspensão da foz do Rio Ribeira de Iguape são cerca de 20 a 30 vezes inferiores aos
teores dos sedimentos da calha do rio coletados próximos das áreas mineralizadas. O teor
de chumbo na foz do Ribeira de Iguape apresenta um valor de 26ppm, similar a média dos
teores encontrados na isóbata de 100 metros, mas ainda com valores de razão isotópica
mais próximos aos determinados para os sedimentos das áreas de influência das
mineralizações comparativamente as razões determinadas para os sedimentos da
plataforma.
Desta forma, é possivel se considerar os sedimentos terrígenos finos depositados ao
longo do Holoceno, na plataforma sul paulista, como originários não apenas das áreas
mineralizadas do Alto Vale, mas sim como uma somatória destas fontes, com os aportes
provenientes das rochas de todo o Embasamento Cristalino drenados pelos cursos fluviais
que o desagüam na linha de costa, ou nos sistemas costeiros do litoral centro/sul paulista e
norte paranaense.
5 – CONCLUSÃO
As fontes de aporte atual de sedimentos para a plataforma continental sul do Estado
São Paulo não estão restritas, tão sómente, ao Complexo Serrano do Vale do Ribeira,
mineralizadas em metais bem conhecidos, mas a um conjunto mais amplo de fontes ligadas
as vulcânicas, granitóides e metamorficas de todo o embasamento Fanerozóico do sistema
serrano limítrofe da plataforma sul paulista.
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Porém, muito embora não seja a fonte exclusiva de contribuição atual de sedimentos
terrígenos para a plataforma continental sul paulista, a drenagem Ribeira de Iguape, como
fonte terrígena atual é significativa, indicada pelos elevados teores dos elementos metálicos
detectados nas colunas sedimentares estudadas.
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RESUMO
O presente trabalho refere-se aos estudos geoquímicos dos pegmatitos da
Pederneira da Província Pegmatítica Oriental em Minas Gerais.
Utilizando-se das análises químicas de microssonda eletrônica, foram analisados os
óxidos maiores e menores (rubídio e césio) dos minerais de mica dos pegmatitos da Mina da
Pederneira, os quais estão encaixados no quartzo-biotita xistos da Formação São Tomé do
Grupo Rio Doce. Os Pegmatitos da Pederneira estão inseridos no Campo Pegmatítico Serra
do Cruzeiro, fazendo parte do extenso domínio da Província Pegmatítica Oriental.
Os dados geoquímicos estão representados por vários diagramas (binários e
ternários) com objetivo de observar os comportamentos destes elementos nas diferentes
zonas pegmatíticas (zona mural, zona Intermediária e corpos de substituição) assim como
da rocha encaixante. Os diagramas geoquímicos das diferentes zonas pegmatíticas
mostram que o sistema pegmatítico evoluiu da zona de borda para o núcleo do corpo.
Assim, os teores de manganês e rubídio crescem da borda para o núcleo, enquanto que os
teores de ferro decrescem. Os teores de césio são baixos na parte mais interna do corpo
pegmatítico, ao passo que, existe um certo enriquecimento deste elemento na zona de
borda, sugerindo o enriquecimento do césio nos fluidos residuais.
ABSTRACT
The present study concerns the Pederneira pegmatite bodies, located in quartz-micaschists of the São Tomé Formation, belonging to the Rio Doce Group. The bodies are
situated within the Serra do Cruzeiro pegmatite field of the Oriental Pegmatite Province,
Minas Gerais State, Brazil.
Purpose of the study is the geochemical characterization of the pegmatites, its
geochemical behavior of the elements in the different zones. Mica minerals have been
analyzed by electron microprobe.
The geochemical graphics of minerals from different zones show evolutive stages
from the border towards the center of the body. Thus, Mn and Rb values of micas increase,
whereas decrease. Cs values are relatively low in central parts of the pegmatite body, while
the border zone is enriched in this element, suggesting, that fluids under confined pressure
migrated from central parts to the border during a reflux process of residual fluids.
INTRODUÇÃO
Os Pegmatitos da Pederneira estão inseridos no Campo Pegmatítico Serra do
Cruzeiro, fazendo parte de um extenso domínio, denominado de Província Pegmatítica
Oriental por Paiva (1946). Esta província abrange, aproximadamente, uma faixa com cerca
de 800 km de comprimento e 150 km de largura, Correia Neves (1981), Correia Neves,
Pedrosa Soares & Marciano (1986).
LOCALIZAÇÃO
A Mina da Pederneira situa-se, aproximadamente, a 23 km no noroeste da cidade de
São José da Safira e 40 km no sudeste de Santa Maria do Suaçuí, ficando próxima ao
povoado de Bom Jesus do Horizonte, na vertente norte da Serra do Cruzeiro.
Os municípios de São José da Safira e Santa Maria do Suaçuí estão localizados
dentro da Folha de Santa Maria do Suaçuí (SE.23-Z-B-III), que fica entre os paralelos 18
00’ e 18 30’ de latitude sul e os meridianos 42 00’ e 42 30’ de longitude oeste.
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A área da Mina da Pederneira fica cerca de 440 km de distância de Belo Horizonte e
115 km, aproximadamente, da cidade de Governador Valadares, que se situa na margem do
Rio Doce. Atinge-se a Mina da Pederneira, após percorrer 9 km, a partir do povoado do
Cruzeiro, conforme se observa na Figura 1.
GEOLOGIA
Os Pegmatitos da Pederneira estão encaixados no quartzo-biotita xisto da Formação
São Tomé do Grupo Rio Doce. Esta formação é de idade neoproterozóica, sendo formada,
principalmente, por xistos e rochas calciossilicáticas. O magmatismo está representado pelo
granito Santa Rosa, ocorrendo em forma de vários stocks, os quais estão situados,
predominantemente, no nordeste da Folha de Santa Maria do Suaçuí. Os granitos são,
essencialmente, intrusivos nos metassedimentos da Formação São Tomé, podendo existir
corpos não aflorantes, sendo os prováveis responsáveis pela geração de numerosos
pegmatitos revestidos de valor econômico. Os dados geológicos foram baseados nos
estudos do Projeto Leste – Folha de Santa Maria do Suaçuí, realizado por Silva (1997).
GEOQUÍMICA
Utilizando-se das análises de microssonda eletrônica, foram analisados os óxidos
maiores e menores (rubídio e césio) dos minerais de mica dos Pegmatitos da Pederneira. As
análises de várias amostras foram utilizadas para representar as diversas zonas do
pegmatito e verificar o comportamento geoquímico de alguns elementos através dos
diagramas geoquímicos. De uma maneira geral, as micas são os minerais mais importantes
no estudo das variações químicas do sistema pegmatítico, uma vez que elas cristalizam-se
nas várias unidades do pegmatito. As micas estão representadas pela biotita, micas
intermediárias, zinnwaldita, moscovita e lepidolita.
Os dados geoquímicos estão representados por vários diagramas com objetivo de
observar os comportamentos destes elementos nas diferentes zonas pegmatíticas (zona
mural, zona Intermediária e corpos de substituição) assim como da rocha encaixante. Os
diagramas geoquímicos mostram que o sistema pegmatítico evoluiu da zona de borda para
o núcleo do corpo. Assim, os teores de manganês e rubídio crescem da borda para o
núcleo, enquanto que os teores de ferro decrescem. Os teores de césio são baixos na parte
mais interna do corpo pegmatítico, ao passo que, existe um certo enriquecimento deste
elemento na zona de borda, sugerindo o enriquecimento do césio nos fluidos residuais.
Nos estudos dos diagramas geoquímicos realizados por MARQUES-DE-SOUZA
(1999), foram selecionados e interpretados os seguintes gráficos:
 O diagrama da Figura 2 mostra o relacionamento dos óxidos de alumínio e sódio
(Al2O3xNa2O*10). As porcentagens de Al2O3 permitiram separar os diversos tipos de micas,
desde as biotitas com teores em torno de 19% até as moscovitas com 36 a 37%. Entre
elas, destacam-se as ocorrências de zinnwaldita na zona mural, as micas intermediárias
na zona intermediária e a lepidolita nos corpos de substituição. Observa-se que o sódio
concentra-se, preferencialmente, nas moscovitas da rocha encaixante e da zona mural do
pegmatito.
 As correlações entre os teores de óxidos de alumínio e rubídio mostram uma
correlação linear inversa, conforme se observa no diagrama Al2O3xRb2O (Figura 3),
sugerindo à evolução da cristalização do Sistema Pegmatítico da Pederneira. A evolução
teria inicio com a cristalização das moscovitas da zona mural (onde os teores de rubídio
são baixos) e prosseguiria em direção da formação das lepidolitas nos corpos de
substituição (onde os teores de rubídio são mais elevados). O fracionamento do líquido
residual continuaria evoluindo das lepidolitas para zinnwalditas. Estas micas de
neoformação seriam geradas no estágio mais tardio do sistema pegmatítico.
 Verifica-se que no diagrama K2OxRb2O (Figura 4) ocorre o enriquecimento do
rubídio nas micas trioctaédricas dos corpos de substituição. Estas micas estão
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representadas pelas lepidolitas que apresentam concentrações em Rb2O entre 1,1 a 1,6%.
O gráfico mostra, também, a significativa diminuição de teores de rubídio nas moscovitas da
zona mural. O rubídio não penetra com facilidade na estrutura dos minerais comuns e, por
isso, se concentra nos sistemas residuais de natureza pegmatítica. Devido a isto, termina
por se concentrar nos minerais de estágio de formação mais tardio, como é o caso das
lepidolitas. O aumento do conteúdo de rubídio da zona mural para os corpos de substituição
expressa o sentido da evolução geoquímica através dos diferentes estágios do processo
pegmatítico.
 O diagrama Rb2OxCs2O (Figura 5) mostra um enriquecimento de césio nas
zinnwalditas em relação às outras micas. Isto parece sugerir que houve uma concentração
deste elemento nos fluidos residuais tardios durante o processo de cristalização do pegmatito,
pois não existe incorporação deste elemento em minerais em fases anteriores. O rubídio é um
elemento que ocorre em forma de traços no estágio inicial da formação pegmatítica e, devido
a isto, apresenta teores baixos nas moscovitas de formação primitiva. Assim, as
moscovitas da zona mural ficam empobrecidas deste elemento, porém, à medida que o
sistema pegmatítico vai evoluindo, passando seqüencialmente pela formação da zona
intermediária e corpos de substituição, este mineral vai ficando enriquecido em rubídio. O
diagrama mostra, também, baixos teores de rubídio e césio nas biotitas e moscovitas da rocha
encaixante. Os teores de césio são, também, baixos nas micas da zonas mural, zona
intermediária e corpos de substituição da Pederneira. Portanto, a evolução geoquímica
do processo pegmatítico reflete a mudança de comportamento dos álcalis em diferentes
estágios e o conseqüente surgimento dos componentes voláteis durante os últimos estágios
da evolução. Considera-se que o processo geoquímico se desenvolve numa série de estágios
químicos, caracterizando diferentes fácies de enriquecimento de álcalis.
 Observa-se um trend de correlação inversa no diagrama Log (FeO/MnO)xRb2O
(Figura 6), evidenciando um processo de substituição. A evolução do sistema pegmatítico
avança no sentido da zona mural para os corpos de substituição, destacando-se o
decréscimo de ferro das micas e o aumento de manganês e rubídio neste mineral. As micas
estão bem discriminadas neste gráfico e evoluem para os termos mais diferenciados com
acentuado decréscimo dos teores de ferro. O estabelecimento dessas feições geoquímicas
é devido às diferenças de conteúdo deste elemento raro (rubídio), refletindo as mudanças
de condições ambientais na formação do pegmatito, onde se tornou possível à introdução e
concentração do rubídio nas micas de formação tardias.
 Os diversos tipos de micas, da menos aluminosa biotita a mais aluminosa
moscovita, estão divisados no diagrama Log (MnO/FeO)x(Al2O3/SiO2) (Figura 7). Nos corpos
pegmatíticos da Pederneira, parece indicar que há uma série contínua de micas entre as
lepidolitas (26 a 28 % de Al2O3) e as moscovitas (36 a 38% de Al2O3). Nas várias zonas
deste pegmatito, o aumento de manganês está associado ao decréscimo de ferro e ao
aumento de rubídio. O gráfico ilustra o enriquecimento de manganês nas micas da zona
intermediária e dos corpos de substituição, sugerindo ser um elemento importante durante o
processo de fracionamento do sistema pegmatítico.
 O diagrama Log (FeO/MnO)x(Cs2O) (Figura 8) mostra que o césio está disperso
nas micas de várias zonas do pegmatito, exceção feita as zinnwalditas da zona mural, em
que existe um certo enriquecimento deste elemento. Por outro lado, as micas da zona mural
e rocha encaixante são mais ricas em ferro do que as micas de outras zonas do pegmatito,
demonstrando que a cristalização das micas evoluiu com o decréscimo do ferro e aumento
de manganês. Este elemento mostra uma maior disponibilidade de se concentrar nas
estruturas das micas trioctaédricas do que nas micas dioctaédricas. Isto indica que houve
uma evolução geoquímica do ambiente com uma maior concentração do manganês nos
estágios tardios de cristalização.
 Os diagramas ternários (MgO x Na 2O*2 x MnO*2), (Rb2O x Na2O x MnO) e
(Rb2O*10 x K2O x MnO*10) estão ilustrados nas Figuras 9, 10 e 11. Estes gráficos
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confirmam as tendências já observadas. As maiores concentrações de magnésio verificamse nas biotitas, as de sódio e potássio nas moscovitas da zona mural e as de rubídio nas
lepidolitas dos corpos de substituição. Estes relacionamentos sugerem que a cristalização
fracionada seja o mecanismo predominante dos processos que regem o Sistema
Pegmatítico da Pederneira. Os processos de substituição condicionaram a formação de
micas tardias durante a evolução interna do sistema. Nessa sucessão de estágios alcalinos,
verifica-se, em primeiro lugar, uma substituição de um estágio por outro, por meio de
cristalizações sucessivas e, depois, segue-se o processo metassomático. Por outro lado, as
zinnwalditas formadas, na zona mais externa, estão caracterizadas por apresentar
concentrações mais elevadas de ferro, magnésio e césio em relação às lepidolitas da zona
mais interna do pegmatito. Já as lepidolitas apresentam teores mais elevados em rubídio e
manganês. Isto parece indicar que as zinnwalditas foram geradas num ambiente
relativamente pobre em rubídio e rico em césio, sendo provável que se tenha uma origem a
partir do refluxo de fluidos residuais, provenientes das soluções que migraram da zona
central para a zona externa. Na zona central, as soluções pegmatíticas foram depletadas
em rubídio com a formação das lepidolitas, tornando o líquido residual mais enriquecido de
césio, pois não há formação de minerais de césio (pollucita) neste local. Estas feições
geoquímicas são semelhantes às estudadas por Quéméneur (1998), feitas nos Pegmatitos
Urubu e José de Linto na região de Araçuaí.
CONCLUSÕES
 O Pegmatito da Pederneira é um pegmatito complexo e com estrutura zonada.
Apresenta zona de borda, zona mural, zona intermediária e núcleo, além de corpos de
substituição, indicando ser um pegmatito de grau de fracionamento elevado;
 As características químicas mostram que as espécies minerais dos pegmatitos
apresentam um sentido evolutivo à medida que se segue da zona externa para o centro do
corpo. Assim, os teores de manganês e rubídio das micas aumentam da borda para o
centro, enquanto que os teores de ferro decrescem;
 A presença da lepidolita e micas intermediárias nos corpos de substituição indicam
a existência de lítio, evidenciando a evolução normal do sistema pegmatítico. Entretanto, os
teores de césio são relativamente baixos na parte mais interna do corpo pegmatítico, uma
vez que ocorre um certo enriquecimento deste elemento na zona externa. A não formação
de minerais de césio (pollucita) neste jazimento sugere que deva ter ocorrido um
enriquecimento do césio nos fluidos residuais e, que sob pressão confinada, os fluidos
teriam migrado da zona central para a zona externa através do processo de refluxo de
fluidos residuais. Os teores relativamente elevados de césio na zinnwaldita da zona mural
parecem confirmar esta evolução.
 Estes relacionamentos, obtidos dos Diagramas Geoquímicos, sugerem que a
cristalização fracionada seja o mecanismo predominante dos processos que regem o
Sistema Pegmatítico da Pederneira. Os processos de substituição condicionaram a
formação de micas tardias durante a evolução interna do sistema. Nessa sucessão de
estágios alcalinos, verifica-se, em primeiro lugar, uma substituição de um estágio por outro,
por meio de cristalizações sucessivas e, depois, segue-se o processo metassomático.
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Figura 1 – Mapa de localização geográfica da Mina Pederneira e principais vias de
acesso.
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE BIORREMEDIAÇÃO DE DERRAMES DE
PETRÓLEO EM AMBIENTES MARINHOS
Eliane Soares de Souza e Jorge Alberto Trigüis
Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo - LENEP
Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF
Abstract
The E&P activities along the Brazilian coast may cause an impact on the environment. In
order to minimize the amount of oil that could reach the shoreline, there are two possible
actions to be taken: (a) remediation, which means removal of the contaminant by physical
methods or (b) bioremediation, a process enhancing natural biodegradation. Bioremediation
is a developing technology that reduces the concentration and/or toxicity of various chemical
substances, such as petroleum. This phenomenon is accomplished by the acceleration of
biodegradation, through the addition of microorganisms or by promoting better conditions for
their reproduction, such as incorporation of oxygen, water or nutrients to the environment. As
biodegradation is controlled by environmental parameters, especially temperature, tropical
habitats are potential candidates for bioremediation. In Brazil, this technique has been
applied in contaminated soils with refinery residues, besides very little research has been
made on the application of bioremediation in marine environments. This paper examines a
laboratory simulation of bioremediation, using seawater, a light crude oil, molasses and a
synthetic nutrient. The simulation was conducted in a type of green house, for natural
sunlight and ventilation, and there were used glass aquaria, as a simulation units. The extent
of oil biodegradation was determined by gas chromatography (GC-FID) and gas
chromatography – mass spectrometry (GC/MS) analyses. The results showed that : a) The
natural evaporation of n-alkanes < n-C16 occurred in the first week. b) The biodegradation of
the n-alkanes was concluded after 7 days, in the units that were used synthetic nutrient. c)
No changes were observed in the biomarker compounds.
INTRODUÇÃO
As atividades de E&P de petróleo na Bacia de Campos, localizada off-shore no norte
fluminense, são responsáveis por mais que 80% do total da produção de petróleo do país.
Essas atividades, somadas ao intenso tráfego de navios petroleiros ao longo da costa
brasileira, podem vir a impactar o meio ambiente através de derrames de petróleo e
derivados.
A melhor forma de combater este tipo de catástrofe é minimizar a quantidade de óleo
antes dele alcançar ambientes sensíveis na costa, como manguezais e praias. Isto pode ser
feito por meio de remoção mecânica do óleo da superfície do mar, com a utilização de
barreiras de contenção e bombas de sucção do óleo sobrenadante; e através da aceleração
do processo natural da biodegradação do óleo residual, a biorremediação (Bragg, J. R ., et
al., 1994).
A biodegradação de compostos de petróleo e derivados por microrganismos,
naturalmente presentes nos diversos ambientes, é influenciada por parâmetros ambientais,
especialmente pela temperatura, fazendo com que habitats tropicais sejam potenciais
candidatos a utilização da biorremediação como técnica de descontaminação de solos e de
corpos aquosos como rios, lagos, aqüíferos e mares (Baker & Herson, 1994).
Biorremediação é uma tecnologia que visa a aceleração do processo natural de
biodegradação de compostos poluentes, reduzindo sua concentração e/ou toxicidade. Esta
técnica pode ser conduzida através da bioaumentação – aplicação direta de microrganismos
específicos isolados de locais contaminados e crescidos em laboratório, ou por
bioestimulação - da reprodução microbiana e de suas atividades metabólicas, pela adição
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de oxigênio, água e nutrientes ricos em nitrogênio e fósforo (Prince, 1993; Al-Hadhrami et al,
1997).
No Brasil a biorremediação tem sido usada em solos contaminados por resíduos de
refinarias (Cunha et al. 1997), mas sua utilização não se encontra suficientemente
desenvolvida, para aplicação em derrames de petróleo em ambientes marinhos proximais.
Neste trabalho foram conduzidos experimentos aplicando a técnica de
biorremediação a derrames de petróleo, simulados em aquários contendo água do mar, com
a adição de melaço e de um nutriente sintético, como fontes de nitrogênio e fósforo, com o
objetivo de promover a bioestimulação dos microrganismos presentes na água do mar e a
conseqüente degradação dos componentes do petróleo.
A eficiência da biorremediação foi medida por cromatografia em fase gasosa (GCFID) das amostras de óleo coletadas ao longo dos 28 dias de experimento, através das
relações n-C17/pristano, n-C18/fitano, por serem os alcanos lineares (n-C17 e n-C18)
biodegradados mais rapidamente que os isoprenóides (pristano e fitano) (Prince, 1993), e
por cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC/MS), as
mudanças nas abundâncias relativas dos biomarcadores, esteranos e triterpanos.
RELATO DO TRABALHO
As unidades de controle e de simulação da biorremediação, aquários com
capacidade de 60 litros e equipados com bombas para aeração da água e simulação de
ondas, foram instalados em um galpão de 15m2, construído com as paredes laterais
revestidas de tela, e coberto por telhas transparentes. Todo o conjunto foi projetado com a
finalidade de facilitar a ventilação e a entrada de luz solar.
Em cada unidade foram adicionados 50 litros de água do mar, coletada na Praia de
Cavaleiros, Macaé –RJ, e simulado o derrame de 50 ml de um petróleo leve proveniente da
Bacia de Campos, perfazendo uma concentração de 1g/l. A unidade constituída somente
de petróleo e água do mar foi denominada de unidade de controle, e aquelas em que
foram aplicados os nutrientes foram denominadas de unidades de biorremediação.
Cada um dos agentes, melaço e nutriente sintético, foi usado separadamente, com o
objetivo de se avaliar seu potencial de promover a bioestimulação da microflora existente na
água do mar. A freqüência de aplicação dos nutrientes sobre as manchas de óleo foi de
10g/semana. Esta aplicação foi feita ao longo dos 28 dias do experimento.
O volume de água do mar nas unidades foi mantido pela adição semanal de partes
iguais de água destilada, para compensar a evaporação, e água do mar fresca, visando
renovar a população microbiana.
Para a avaliação das mudanças na composição química dos óleos submetidos à
simulação, foram feitas análises por cromatografia em fase gasosa (GC-FID) e
cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC/MS), das amostras
de óleo, coletadas semanalmente, provenientes da unidade de controle e das unidades
onde foram conduzidos os testes de biorremediação usando melaço e nutriente sintético.
Com base nos cromatogramas obtidos para as amostras de óleo provenientes das
unidades de controle e de biorremediação, foram observadas mudanças na composição
química, provocadas pela evaporação natural dos n-alcanos de baixo peso molecular (< nC16), já na primeira semana do experimento sob uma variação de temperatura ambiente de
12 a 29oC (figura 1).
A avaliação dos fingerprints dos óleos das unidades de biorremediação comprovou,
através da diminuição dos valores das razões de n-C17/p e n-C18 /f e p/f, a eficiência do
nutriente sintético, quando comparado ao melaço, em estimular a atividade metabólica de
bactérias degradadoras de hidrocarbonetos lineares e isoprenóides (figuras 2 e 3).
Amostras de óleo retiradas ao longo dos 28 dias, da unidade de biorremediação
com nutriente sintético, foram analisadas por GC/MS, e os resultados não demonstraram
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nenhuma alteração relativa à biodegradação nos biomarcadores (esteranos e triterpanos)
observados.

CONCLUSÕES
 A evaporação natural dos n-alcanos < n-C16 foi observada nos primeiros 7 dias do
experimento, tanto para as amostras de óleo provenientes da unidade de controle quanto
para as das unidades de biorremediação.
 A utilização de melaço como fonte de nitrogênio e fósforo, nas condições estudadas, não
provocou alterações químicas características do processo de biodegradação, mesmo após
28 dias de experimento, provavelmente devido às bactérias preferirem usar o açúcar,
presente no melaço, e não os hidrocarbonetos do petróleo como fonte de carbono.
 Através das medidas de n-C17/p e n-C18/f no óleo tratado com nutriente sintético, foi
observado que a biodegradação já se tornou evidente após os 7 dias iniciais do
experimento.
 Na amostra de 21 dias de tratamento com o nutriente sintético, observou-se o
consumo completo dos n-alcanos e dos isoprenóides, pelos microrganismos presentes na
água do mar.
 Nas condições utilizadas nesta simulação, com a aplicação nutriente sintético, não foi
possível estimular a biodegradação dos compostos biomarcadores, esteranos e triterpanos .
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Óleo Original

Óleo da Unidade
de Controle após
7 dias

Figura 1 : Cromatogramas do óleo original, e do óleo proveniente da unidade de controle
após a primeira semana do experimento.
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Figura 2: Gráfico das razões de n-C17/p, n-C18/f e p/f, para o óleo da unidade de controle
(C) e de biorremediação em que foi aplicado melaço (M).

Controle X Nutriente Sintético
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Figura 3: Gráfico das razões de nC17/p, nC18/f e p/f, para o óleo da unidade de controle (C)
e de biorremediação em que foi aplicado nutriente sintético (NS).
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ambientes costeiros contaminados por petróleo em
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Rosa, A. P., Trigüis, J. A.
e-mail: anabela@lenep.uenf.br
Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo (LENEP)
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ABST RACT
The Campos basin is located on Southwest Brazil, with a total offshore area of
100.000 km2. Basin shoreline show distinct environments like marshes, coastal lagoons,
beaches and rocky shores. Each one of these is classified according to its sensibility scale
from hard to easily contaminate.
Data since 1977 has demonstrated an increasing oil production in Campos Basin,
representing actually 72% of the whole Brazilian production. The oil spill can be caused by
petroleum exploration and production, or from vessel traffic near the coast. Major efforts from
PETROBRAS has been done to reduce accidental leakage during petroleum E&P.
There are very few national researches done to improve the clean up of oil spill, using
bioremediation processes. This study is undertaken with the main objective of testing oil
bioremediation in distinct coastal environments, applying different nutrient types.

1-INT RODUÇÃO
A larga utilização do ambiente marinho pela indústria petrolífera, quer por atividades
de exploração e produção de petróleo, quer pelo transporte de óleos e derivados, fazem
destes produtos os principais poluentes nos oceanos, podendo atingir regiões litorâneas e
ameaçar ecossistemas sensíveis, interferindo diretamente nas atividades econômicas como
a pesca e o turismo.
Ao ocorrer um derrame em um dado ambiente, os processos intempéricos que atuam
sobre o óleo, alterando suas propriedades físicas e químicas são: biodegradação,
espalhamento, evaporação, dissolução, dispersão, emulsificação, sedimentação e fotooxidação. Esses processos ocorrem simultaneamente com diferentes velocidades,
dependendo das propriedades físicas e químicas do óleo e das condições ambientais, como
temperatura e energia do ambiente. Entretanto, os mesmos podem ser lentos, não
atendendo às expectativas da sociedade para a restauração dos sítios contaminados.
A biodegradação ocorre através da ação de microrganismos, como bactérias e
fungos, presentes no ambiente. Entretanto, este processo pode estar limitado à
disponibilidade de nutrientes, composição e abundância das comunidades microbianas,
salinidade, temperatura, concentração de oxigênio dissolvido e distribuição e natureza do
óleo derramado.
Biorremediação é a aceleração deste processo através da adição de microrganismos
específicos (bioaumentação), nutrientes e/ou outras substâncias que acelerem a reprodução
de tais microrganismos (bioestimulação), catalisando a reação no meio ambiente
contaminado.
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2-OBJET IVO
O presente trabalho tem como objetivo principal a análise de resultados da
simulação, em laboratório, de derrame de óleo em sedimentos costeiros, aplicando
nutrientes para estimular a biodegradação. Através dos dados obtidos ao longo dos
experimentos, avaliou-se a aplicabilidade da técnica de biorremediação na limpeza de
ambientes costeiros contaminados por óleo.
Cada simulação experimental foi efetuada no período de um mês e o seu
monitoramento incluiu: análises químicas do óleo; análise quantitativa da população
microbiana; análise da toxicidade e dos teores de nutrientes na água usada nos
experimentos.
A relevância deste trabalho consiste no fato de praticamente não ter sido feita, em
países tropicais, pesquisas que utilizam a técnica de biorremediação na limpeza de
derrames de óleo em ambientes costeiros. A bibliografia existente só mostra resultados
experimentais efetuados no hemisfério norte, onde as condições climáticas são diferentes.
Assim, com os resultados desta pesquisa pretende-se elucidar algumas considerações
iniciais sobre a aceleração da biodegradação pela utilização de nutrientes, efetuando a
biorremediação.

3-MET ODOLOGIA
Experimentos laboratoriais simularam derrames de óleos em sedimentos costeiros,
os quais foram coletados na Praia de Cabo Frio/RJ, em tubos de PVC com 50cm de altura e
7,5cm de diâmetro. Parte deste material foi analisado quanto à granulometria e mineralogia,
enquanto o restante do material foi transferido para colunas de vidro, tendo o cuidado de
manter o empacotamento real. As unidades de simulação foram mantidas em um galpão
cujas paredes são de tela e as telhas transparentes, para que a simulação possa manter a
temperatura, iluminação e a ventilação ambiente.
O óleo usado durante a simulação do derrame é proveniente do Campo de Albacora
(Bacia de Campos), tratando-se de um óleo leve (ºAPI=26,90), que pode ser facilmente
avaliado quanto às variações químicas sofridas durante os experimentos.
Foram montadas unidades de simulação, distribuídas da seguinte forma: Unidades
com Sedimento; Unidades de Controle com sedimento+óleo; e Unidades de Biorremediação
com sedimento+óleo+ fertilizante.
A amostragem deste experimento foi realizada através da extração do óleo em
diferentes profundidades (sedimentos de superfície e subsuperfície), os quais foram
analisadas pela técnica de cromatografia líquida a média pressão e cromatografia gasosa.
Efetuou-se ainda a amostragem da água que percolou nas unidades de simulação, na qual
foram realizados testes de toxicidade e análise do teor de nutrientes contido na mesma.

4-RESULT ADOS
Análise Qu ímica do Óleo
As análises das amostras de óleo efetuadas por cromatografia líquida mostram as
proporções das frações dos hidrocarbonetos saturados, aromáticos e compostos polares
(NSO) contidos em cada amostra. Em todas, em superfície e subsuperfície, houve uma
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redução significativa na concentração relativa da fração dos hidrocarbonetos saturados,
seguida de uma redução relativa, menos expressiva dos aromáticos, compensada pelo
aumento relativo na fração dos compostos polares (NSO).
Os fingerprints obtidos pela cromatografia gasosa de alta resolução do óleo original e
das amostras de óleo das unidades de controle e de biorremediação, referentes a 30 dia de
experimento são mostrados na Fig.1. Esses resultados mostram a acentuada
biodegradação dos hidrocarbonetos lineares nas unidades de biorremediação.
Na análise dos resultados químicos obtidos pela cromatografia gasosa foram usados
alguns índices, nos quais são calculadas relações de compostos facilmente degradáveis
sobre compostos mais resistentes à biodegradação. Alguns desses índices são nC17/pristano e n-C18/fitano, já que os hidrocarbonetos lineares n-C17 e n-C18 são mais
facilmente biodegradados que os isoprenóides correspondentes, pristano e fitano (Fig.2). Os
resultados desses índices obtidos das amostras das unidades de controle mostraram-se
constantes, enquanto que nas amostras das unidades de biorremediação houve uma
redução significativa, confirmando assim a aceleração do processo de biodegradação,
através da bioestimulação. Os resultados das amostras de óleo extraídas dos sedimentos
de superfície e de subsuperfície indicam reduções nos seus valores, entretanto, nas
amostras de subsuperfície essa redução foi mais rápida, havendo uma queda brusca nos
valores desses índices em de dez dias e reduzindo a zero em vinte dias do experimento. Já
nas amostras extraídas dos sedimentos de superfície esse índice reduz a zero em 30 dias,
comprovando a atuação mais lenta da biodegradação.

Contagem Microbiana
Foram efetuadas contagens do número de bactérias totais (heterotróficas) e do
número de bactérias degradadoras (hidrocarbonoclásticas). Os resultados mostram que o
número de bactérias heterotróficas diminuiu nas unidades com sedimento e nas unidades de
controle, aumentando nas unidades de biorremediação. Quanto a contagem do número de
bactérias hidrocarbonoclásticas, no tempo zero essas bactérias não foram detectadas em
número suficiente para que pudessem ser quantificadas em nenhuma das unidades de
simulação. Entretanto, ao final do experimento, houve um aumento significativo no número
dessas bactérias em todas as unidades de simulação, porém os valores mais expressivos
foram encontrados nas unidades de biorremediação, comprovando a eficiência do
fertilizante como agente bioestimulador (Fig.3).
T estes de T oxicidade
Os testes de toxicidade foram efetuados em amostras de água extraída das unidades
de simulação, 24 horas após a aplicação de fertilizantes. Os resultados mostraram que, no
início do experimento, havia indícios de toxicidade em todas as unidades de simulação,
havendo uma redução dessa toxicidade em todas as amostras e no final do experimento
(Fig.4). Entretanto, essa toxicidade está associada à água empregada nos experimentos e
não à utilização do fertilizante ao longo da simulação, já que a mesma foi coletada na praia
da Tartaruga em Rio das Ostras, durante o verão, período em que há um aumento
populacional intenso nessa região, o que pode ter acarretado contaminações ao longo da
praia.
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T eores de Nu trien tes
Efetuaram-se análises dos teores dos íons amônio e fosfato em amostras de água,
extraídas das unidades de simulação, 24 horas após a aplicação de fertilizante. Os
resultados de ambos os íons mostraram comportamentos semelhantes, ou seja, nas
unidades de controle as concentrações desses nutrientes mantiveram-se baixas e
constantes, e nas unidades de biorremediação houve um aumento significativo nos teores
desses compostos até 21 dias de experimento e, posteriormente, houve uma redução dos
mesmos em conseqüência da solubilidade do fertilizante na água (Fig.5). Extrapolando os
resultados para o ambiente real, deve-se considerar que os ambientes costeiros, como por
exemplo às praias, são considerados sistemas abertos onde, diariamente, a maré
responsabiliza-se pela lavagem dos sedimentos encontrados nesses ambientes, o que não
favorece o acúmulo desses nutrientes nessas áreas.
5-CONCLUSÕES
Observou-se uma redução relativa na fração dos hidrocarbonetos saturados, e um
enriquecimento relativo em compostos polares (NSO), mantendo-se constante a fração dos
hidrocarbonetos aromáticos.
As amostras de óleo extraídas das unidades de biorremediação mostraram uma
ordem crescente de susceptibilidade dos hidrocarbonetos ao ataque microbiano, onde os
alcanos lineares são mais susceptíveis a biodegradação do que os ramificados.
A análise da toxicidade da água extraída das unidades de simulação mostrou que o
fertilizante usado, não teve nenhum efeito tóxico sobre a biota local, não comprometendo
assim a aplicabilidade da técnica.
Quanto ao teor de nutrientes, não foi verificada a possibilidade destes compostos
saturarem a área da contaminação, principalmente se considerarmos que a praia é um
sistema aberto que é afetado diariamente pela maré.
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7-FIGURAS

Fig.1 – Fingerprints do (A) óleo original; (B) Óleo proveniente da unidade de controle;
(C) Óleo da unidade de biorremediação.
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Fig. 2 – Resultados das razões n-C17/P e n-C18/F para as amostras de óleo extraídas da
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ABSTRACT
This paper presents the results of petrography and geochemistry from
ortogneisses rocks of the Quirino Complex from the NW of the Rio de Janeiro State.
The Quirino Complex constitutes the basement unit of the Paraíba do Sul Klippe that
is part of the Oriental Terrane, envisaged as a portion of the Congo plate. This
complex occurs as extensive bodies of homogeneous gneisses with hornblende
and/or biotite of upper amphibolite facies metamorphism varying in composition
from tonalitic/granodioritic to granitic rocks and including ultramafic, mafic and calcsilicate (tremolite rich) enclaves. Geochemical study discriminate two calc -alkaline
suites: one of medium-K and another of high-K that could be correlated with arc
magmatic calc-alkaline granitoids.
INTRODUÇÃO E CONTEXTO GEOTECTÔNICO
Este trabalho apresenta os resultados de petrografia e geoquímica obtidos a
partir da integração dos dados de 34 amostras dos ortognaisses do Complexo
Quirino, aflorantes nas Folhas Volta Redonda, Nossa Senhora do Amparo,Três
Rios, Vassouras, Barra do Piraí e Paraíba do Sul, em escala 1:50.000,
apresentados em Valladares et al. (1997) e Valladares et al., (subm) .
A estrutura crustal da Faixa Ribeira, localizada no sudeste brasileiro, pode
ser definida por dois terrenos tectono-estratigráficos maiores (Heilbron et al., 2000),
são eles: a) o Terreno Ocidental que é interpretado como a margem retrabalhada do
cráton do São Francisco e compreende o Domínio Autóctone, o sistema de nappes
Andrelândia, e o sistema de cavalgamento Juiz de Fora; e b) o Terreno Oriental que
é interpretado como parte da Placa do Congo e engloba a Klippe Paraíba do Sul, o
Domínio Costeiro e o Domínio Cabo Frio. Três associações litológicas maiores
foram reconhecidas e mapeadas no segmento central da Faixa Ribeira: a)
embasamento
retrabalhado
Arqueano/Paleoproterozóico;
b)
sucessões
diferentemente deformadas de cobertuta Paleoproterozóicas a Neoprotedozóicas;
e, c) rochas granitóides Neoproterozóicas.
Os ortognaisses do Complexo Quirino representam o embasamento
retrabalhado da Klippe Paraíba do Sul. O conjunto essencialmente
metassedimentar é denominado de Grupo Paraíba do Sul (Heilbron et al., 1991) e
deriva de uma seqüência pelítico-psamítico-carbonática. Os ortognaisses Quirino
são transamazônicos, ocorrem como corpos homogêneos extensivos com
hornblenda ou biotita em fácies anfobolito superior. Sua composição varia de
tonalítica/granodiorítica a granítica e incluem enclaves de rochas ultramáficas,
máficas e cálcio-silicáticas (Valladares et al., 1997; Valladares et al., subm).
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PETROGRAFIA
Os ortognaisses da Complexo Quirino constituem rochas geralmente
bandadas, leuco a mesocráticas, de granulometria variando de média à grossa e
textura gnáissica e foliação marcante. A análise modal determinou a existência de
gnaisses de composição tonalítica, granodiorítica e granítica (Fig. 1). Os gnaisses
tonalíticos apresentam porfiroblastos de plagioclásio e hornblenda como máfico
principal, contrastando com os de composição granítica que apresentam
porfiroblastos de K-feldspato e biotita predominante. Como acessórios aparecem
zircão, titanita, apatita e epidoto.
GEOQUÍMICA
Os dados geoquímicos demostraram que os ortognaisses da Unidade
Quirino são de natureza cálcio-alcalina (Fig. 2) e pertencem a duas suítes distintas:
uma de médio-K e outra de alto-K (Fig. 3). Estes ortognaisses possuem caráter
metaluminoso a fracamente peraluminoso , com índice de Shand < 1.1 (Fig. 4).
A suíte cálcio-alcalina de médio-K compreende tanto rochas intermediárias
(com cerca de 59-64% de Si2O) quanto ácidas (com cerca de 67% de Si 2O) com
composição predominante de gnaisse tonalítico e subordinada de gnaisse
granodiorítico (Fig. 5). Em termos de elementos incompatíveis esta suíte apresenta
30-195 ppm de Rb, 343-769 ppm de Ba, amostras com Ba até 28.139 não foram
plotadas no diagrama; 111-217 ppm de Zr e 0,2-8,5 ppm de Th (Fig. 6). A
normalização dos ETR pelo condrito mostra um fracionamento moderado (La N/YbN
= 20-8), com padrão de terras raras pesadas subhorizontal (YbN = 13-4) e
anomalias de Eu tanto positivas como negativas (Eu/Eu* = 2-0,52). O conteúdo de
La é moderado com LaN = 60-180x o condrito (Fig.7A).
A suíte cálcio-alcalina de alto-K compreende tanto amostras intermediárias
(com cerca de 47-64% de Si2O) quanto ácidas (com cerca de 65-71% de Si2O) com
composição predominante de gnaisse granítico e granodiorítico (Fig. 5). Esta suíte
é enriquecida em elementos incompatíveis, apresentando: 59-284 ppm de Rb; 3522.090 ppm de Ba; 110-553 ppm de Zr e 2,2-72 ppm de Th (Fig. 6). A normalização
dos ETR pelo condrito mostra um forte fracionamento (La N/YbN = 102-4), e YbN=3 to
30, com enriquecimento em terras leves LREE (La N/Sm N = 1-7). As anomalias
negativas de Eu predominam (Eu/Eu* = 1-0,32), exceção feita a uma amostra que
apresenta (Eu/Eu* = 1,31). O conteúdo de La é moderado a alto, com La N = 80-400x
o condrito (Fig. 7B).
O padrão de distribuição de elementos incompatíveis normalizados para o
ORG (granito de cadeia oceânica) para ambas as suítes demostrou que estas
podem ter sido geradas num mesmo evento colisional de idade transamazônica,
apresentando similaridades com rochas da série cálcio-alcalinas de margens
continentais ativas (ex. Granodiorito da Jamaica e Granito do Chile, Figs. 8A e 8B,
respectivamente).
Os resultados desta pesquisa corroboram com as conclusões obtidas por
Valladares et al., 1997, Viana & Valladares, 1997 e Souza & Valladares (1999).
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Abstract - The Ribeira Belt comprises different Terranes which, in turn, are
constituted by distinctive tectonic domains. It is possible to recognize three different
litho-stratigraphic units within each domain, as such: 1.8 Ga orthogneisses and
associated metabasites, considered as basement units; 1.8-1.0 Ga
metasedimentary rocks and associated metabasites; and Brasiliano/Pan-Africanrelated granitoids and/or charnockitoids. This work focuses on the petrological and
geochemical study of three basement units (the Mantiqueira, Juiz de Fora and
Quirino complexes) which occur within distinctive tectonic domains of the Ribeira
Belt.
Introdução
A Faixa Ribeira formou-se durante a colagem Brasiliana/Pan-Africana ao
longo da borda SSE do Cráton do São Francisco. O setor central da faixa é
compartimentado em três Terrenos (Heilbron et al. 1998): 1) o Terreno Ocidental é
constituído por dois sistemas de empurrões de escala crustal (domínios
Andrelândia e Juiz de Fora) que foram considerados como produtos do
retrabalhamento da área cratônica durante o Neoproterozóico; 2) o Terreno Oriental
representa uma microplaca (parte da Placa do Congo) que foi acrescionada ao
Terreno Ocidental durante a Orogênese Brasiliana e inclui os seguintes domínios:
a) o Domínio Costeiro ou Serra do Mar; b) o Arco Magmático Rio Negro (Tupinambá
et al. 1998); e c) a Klippe Paraíba do Sul (domínio superior nesse segmento da
faixa); e 3) o Terreno Cabo Frio, que ocupa pequena área ao longo da costa do Rio
de Janeiro e foi amalgamado durante os últimos estágios da Colagem
Brasiliana/Pan-Africana (Schmitt et al. 1999). Todos os domínios supracitados
incluem três unidades lito-estratigráficas distintas: ortognaisses e/ou ortogranulitos
pré-1,8 Ga; rochas supracrustais Meso a Neoproterozóicas; e granitóides e/ou
charnockitóides relacionados à Orogênese Brasiliana/Pan-Africana.
Este trabalho aborda a petrogênese das rochas do embasamento do Terreno
Ocidental e da Klippe Paraíba do Sul em particular. Ortognaisses e metabasitos
Arqueanos a Paleoproterozóicos do Complexo Mantiqueira constituem o
embasamento das rochas metassedimentares do Ciclo Deposicional Andrelândia
no domínio homônimo. O Domínio Juiz de Fora é caracterizado por interdigitação
tectônica entre ortogranulitos pré-1,8 Ga do Complexo Juiz de Fora e rochas
metassedimentares pós-1,8 Ga, possivelmente relacionadas ao Ciclo Deposicional
Andrelândia. O magmatismo Brasiliano/Pan-Africano, nesse domínio, é
representado por granitóides e/ou charnockitóides (Duarte 1998). Na Klippe Paraíba
do Sul, as relações estratigráficas entre ortognaisses pré-1,8 Ga do Complexo
Quirino e as rochas supracrustais do Grupo Paraíba do Sul não são claras.
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Constituição Litológica das Rochas do Embasamento
O Complexo Mantiqueira inclui uma grande variedade de ortognaisses
bandados e/ou fracamente foliados, de composição tonalítica a granítica
(composições trondhjemíticas raramente ocorrem), associados a metabasitos e,
subordinadamente, a enderbitos e charno-enderbitos (Duarte 1998). Os
metabasitos ocorrem como bandas, boudins e corpos tabulares discordantes e
intrusivos nos ortognaisses.
O Complexo Juiz de Fora consiste de ortogranulitos de composições
variadas, desde básicas a ácidas (Duarte 1998). Enderbitos, charno-enderbitos e
charnockitos predominam, embora noritos e charnockitos quartzosos (quartzo  80
%vol.) também ocorram. Devido à intensa deformação e ao metamorfismo de alto
grau, bandas, lentes e/ou boudins de noritos ocorrem em ortognaisses quartzo
noríticos a charno-enderbíticos. Relações de campo indicam que os tipos
charnockíticos são intrusivos nos demais litotipos.
O Complexo Quirino é constituído de ortognaisses fracamente foliados, de
composição tonalítica/granodiorítica e granítica, com enclaves de rochas
ultramáficas, máficas e calcissilicáticas (tremolíticas). As relações desses
ortognaisses com as rochas metassedimentares do Grupo Paraíba do Sul não
estão bem definidas.
Características Químicas das Unidades do Embasamento Estudadas
Dados geoquímicos indicam que os ortognaisses e metabasitos do
Complexo Mantiqueira incluem rochas de três séries distintas (Duarte 1998): 1)
calcioalcalinas intermediárias à ácidas; 2) toleíticas básicas; e 3) alcalinas a
transicionais básicas. A análise quantitativa dos dados litogeoquímicos indica que a
petrogênese dos litotipos básicos é dissociada daquela das rochas intermediárias a
ácidas. Com base nos dados de Elementos Terras Raras (ETR), foi possível
discriminar suítes e/ou grupos de rochas dentro de cada uma dessas séries.
A série calcioalcalina compreende quatro agrupamentos petrogeneticamente
distintos e restritos em termos de variação de SiO 2, como segue: rochas
intermediárias, cujos valores de [La/Yb] N variam de 6 a 9; rochas intermediárias,
cujos valores de [La/Yb] N variam entre 20 e 38; rochas ácidas cujos valores de
[La/Yb]N variam de 4 a 65; e rochas ácidas com [La/Yb] N  100 (Fig.1). A série
toleítica básica forma um grupo heterogêneo, o que sugere origem a partir de
diferentes fontes. Padrões de ETR indicam fontes do tipo E-MORB ([La/Yb]N  1,0 3,0) e intra-placa ([La/Yb]N  3,5 - 5,0). A série alcalina a transicional apresenta
padrões de ETR de basaltos intra-placa ([La/Yb]N  13 - 18). Dados de campo
sugerem ambiente continental para essa série.
O Complexo Juiz de Fora compreende ortogranulitos de composição básica,
intermediária e ácida. Os dados geoquímicos sugerem que os granulitos básicos
têm afinidades toleíticas e alcalinas, enquanto que os intermediários e ácidos são
calcioalcalinos (Duarte 1998). A análise quantitativa sugere que não há
cogeneticidade entre os granulitos básicos e aqueles calcioalcalinos. As rochas
toleíticas básicas constituem um grupo heterogêneo, o que é interpretado como
resultado do envolvimento de fontes distintas na gênese dos magmas geradores
das mesmas. Assinaturas de ambiente oceânico (N-MORB: [La/Yb]N  1; e E-
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MORB: [La/Yb]N  1 - 2) e intra-placa continental (tipo platô: [La/Yb] N  3 - 4; e EMORB) podem ser verificadas. Os padrões de ETR das rochas alcalinas apontam
para um ambiente intra-placa oceânica ou continental ([La/Yb] N  4). Em função do
pequeno número de amostras e da ampla heterogeneidade química apresentada,
não foi possível a definição de suítes magmáticas dentre as rochas metabásicas do
Complexo Juiz de Fora (CJF).
As rochas calcioalcalinas do CJF constituem dois grupos distintos (Fig. 2):
um grupo quimicamente heterogêneo que inclui granulitos intermediários a ácidos,
cujos valores [La/Yb]N situam-se entre 11 e 18; e uma suíte expandida de rochas
(ácidas e intermediárias) cogenéticas, cujos valores [La/Yb] N variam de 30 a 75
(Duarte 1998).
O Complexo Quirino é constituído de duas suítes calcioalcalinas distintas
(Fig. 3): uma suíte de médio-K que inclui ortognaisses tonalíticos a granodioríticos;
e uma suíte de alto-K que compreende ortognaisses granodioríticos a graníticos
(Valladares 1996). A suíte de médio-K apresenta padrões de ETR moderadamente
fracionados (LaN/YbN=20-8), com padrões horizontais de ETR pesadas (Sm NLuN=24) e anomalias de Eu positivas e negativas (Eu/Eu*=0,52-2,0). O teor de La é
moderado (LaN ca. 60-180 vezes condrito). A suíte de alto-K apresenta padrões de
ETR fortemente fracionados com La N/YbN = 100-3 e YbN= 3 a 30, e enriquecimento
em ETR leves (LaN/Sm N = 1-7). O teor de La é moderado a alto (La N ca. 80-400
vezes condrito) e a anomalia de Eu é predominantemente negativa (Eu/Eu* = 0,32 1,31).
Conclusão
Três unidades distintas do embasamento do setor central da Faixa Ribeira
foram estudadas com base em dados de campo, petrografia e geoquímica. Os
Complexos Mantiqueira e Juiz de Fora apresentam algumas similaridades entre si
que, em um primeiro momento, podem ser superestimadas, como segue: a) ambas
as unidades são compostas predominantemente de ortognaisses intermediários a
ácidos de afinidades calcioalcalinas, além de metabasitos toleíticos e alcalinos
subordinados; e b) ambas as unidades são consideradas embasamento para as
rochas metassedimentares do Ciclo Deposicional Andrelândia, respectivamente,
nos domínios Andrelândia e Juiz de Fora. Apesar das similaridades apresentadas,
dados petrográficos e geoquímicos mostram que os Complexos Mantiqueira e Juiz
de Fora representam unidades distintas, já que são constituídos por diferentes
suítes e/ou grupos calcioalcalinos. Assim, em comparação a ambientes tectônicos
modernos, cada unidade deve representar porções de raízes de arcos magmáticos
Transamazônicos distintos.
O Complexo Quirino constitui a unidade de embasamento da Klippe Paraíba
do Sul Klippe (Terreno Oriental do setor central da Faixa Ribeira) e representa uma
unidade litológica completamente distinta quando comparada aos Complexos
Mantiqueira e Juiz de Fora. As duas suítes calcioalcalinas que constituem o
Complexo Quirino formaram-se, provavelmente, em um mesmo evento colisional
durante a Orogênese Trasamazônica.
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Abstract
The Divino das Laranjeiras County is situated 65 km ENE of Governador Valadares, in the
Médio Rio Doce basin, Minas Gerais State. More than 60 pegmatites occur in a quadrangle
with 400 km2 . The phosphatic minerals, some of which were described for the first time from
this region, like brazilianite, scorzalite and souzalite, are found in in the pegmatites near
Divino das Laranjeiras. In the present research, the fluorine content in ambligonitemontebrasite has been studied and correlated with the position of the hydroxyl anion
transmitance bands in the infrared spectra. Primary ambligonite-montebrasite has fluorine
content of about 4,03%. Samples collected in substitution bodies generally have less than
2,34% in fluorine content.
Introdução
A região de Divino das Laranjeiras localiza-se a 65 km a ENE de Governador
Valadares, na bacia do Médio Rio Doce, Minas Gerais. Esta região se enquadra nos
domínios da Faixa de Dobramentos Araçuaí, na porção centro-setentrional da Província
Estrutural Mantiqueira e sudeste do Cráton do São Francisco (Almeida, 1981).
Estratigraficamente é composta pelo grupos Rio Doce e pelas Suítes Intrusivas Galiléia e
Urucum.
Mais de 60 corpos pegmatíticos são conhecidos em um quadrilátero de
aproximadamente 400 km2. Os minerais fosfáticos são comuns nos pegmatitos da região,
tendo se tornado conhecida pela descoberta de minerais como a brazilianita, a scorzalita e a
souzalita.
Procedimentos Experimentais
Amostras de ambligonita-montebrasita foram estudadas microscopia eletrônica de
varredura (MEV) em um aparelho JEOL-JSM840A sob condições variáveis de corrente e
tensão.
A espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foi realizada
utilizando-se amostras pulverizadas em um espectrofotômetro BOMEM/HARTMANN &
BRAUN, modelo MB100C23, com célula de diamante para micro-feixe, modelo SPG46G.
Os espectros foram coletados no intervalo 4000 cm-1 – 400 cm-1, com uma resolução de 4
cm-1. A leitura dos espectros foi realizada com a utilização do programa Win-Bomen Easy,
versão 3.01c.
Análises químicas por microssonda eletrônica foram realizadas no Laboratório de
Microanálises da UFMG. Utilizou-se um aparelho JEOL-JXA8900R, no modo EDS, sob as
seguintes condições: tensão de aceleração = 15 kV, corrente na amostra = 2,00x10 -8Amps,
Contexto Geológico
A região do Médio Rio Doce é constituída principalmente por rochas granitóides,
xistosas e quartzíticas de idade pré-Cambriana. Estruturalmente, assemelha-se a um
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sinclinório de direção geral N-S, onde os metassedimentos são encontrados nos sinclinais
dessa megaestrutura, sendo os anticlinais adjacentes ocupados pelas rochas granitóides
(Moura et al., 1978a).
O Grupo Rio Doce foi descrito originalmente por Barbosa et al. (1964) na região do
Médio Rio Doce e foi subdividido da base para o topo em duas formações: Formação
Figueira, composta por gnaisses e Formação São Tomé, composta de quartzo-mica xistos,
quartzitos, rochas calciossilicáticas e anfibolito.
O xisto da Formação São Tomé é composto essencialmente por biotita, quartzo,
granada e localmente ocorre estaurolita, plagioclásio, silimanita na variedade fibrolita, com
muscovita e schorlita como produtos de metassomatismo. A xistosidade principal possui
caimento nas direções NW e SW com ângulos geralmente elevados. São comuns intrusões
de diques de aplitos, pegmatitos e rochas granitóides, dispostos concordante e
discordantemente com a foliação principal.
A Suite Intrusiva Galiléia (Barbosa et al., 1964) é composta por rochas leucocrática a
mesocrática, com estrutura gnáissica e textura média a grosseira e raramente porfiroblástica
(Moura et al., 1978b). Possui composição metaluminosas a ligeiramente peraluminosas de
afinidade cálcio-alcalina, com granitóides do tipo-I, representadas por tonalitos, tonalogranodioritos, granodioritos, granitos e microgranitos (Nalini, 1997).
A Suíte Intrusiva Urucum (Barbosa et al., 1964) é composta por leucogranitos ou
granodioritos porfiróides a duas micas de cor rósea esbranquiçada, porfirítica de matriz fina,
com fenocristais de oligoclásio e microclínio distribuídos segundo uma textura de fluxo. São
compostos essencialmente por plagioclásio, biotita e quartzo, sendo os acessórios mais
comuns a muscovita, a almandina e a apatita.
Os pegmatitos e aplitos ocorrem com mais freqüência ao longo de suas margens,
preenchendo fraturas centimétricas a métricas que penetram muitas vezes o xisto da
Formação São Tome. Os corpos pegmatíticos, maioria das vezes, possuem caráter
concordante com a xistosidade. Eventualmente ocorrem preenchendo fraturas ou
acompanhando o eixo de dobras no xisto.
Pegmatitos de Divino das Laranjeiras-Mendes Pimentel
Os pegmatitos de Divino das Laranjeiras-Mendes Pimentel encontram-se encaixados
nos biotita-quartzo xistos da Formação São Tomé e mais raramente nos granitos da Suite
Urucum. Geralmente encontram-se posicionados de forma concordante com a xistosidade
principal dos biotita xistos ou condicionados segundo o fraturamento regional (Karfunkel et
al., 1999). A maior parte destes pegmatitos possui mineralogia característica a corpos
diferenciados, sendo portadores de minerais de lítio, tântalo, estanho, nióbio e berílio.
Nesta região são conhecidos mais de 60 corpos pegmatíticos em um quadrilátero de
aproximadamente 400 km2. Estes pegmatitos geralmente não apresentam zonamento
textural pronunciado segundo o esquema proposto por Cameron et al., (1949), entretanto,
possuem zonas em menor escala com variação de composição e textura. As dimensões
destes corpos variam entre 2 e 30 m de espessura e 10 e 80 m de comprimento.
Predominam formas lenticulares e tabulares.
Os principais constituintes minerais dos pegmatitos de Divino das LaranjeirasMendes Pimentel são: quartzo, feldspatos (microclina e albita), muscovita, e em alguns
corpos a ambligonita-montebrasita. Também ocorrem como minerais acessórios de lítio a
lepidolita e mais raramente o espodumênio. A turmalina é um mineral comum, sendo que
em alguns corpos faz parte da mineralogia principal (Addad et al., 2000 e 2001). Em alguns
corpos ocorrem como fosfatos primários, além da ambligonita-montebrasita a trifilita-litiofilita
e a fluorapatita. A mineralogia acessória é representada por um grande número de fosfatos
de origem tardia e/ou hidrotermal, que compõem uma complexa paragênese.
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Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier
Os espectros de infravermelho medidos são mostrados na figura 1. No intervalo de
1150-1050 cm-1 é observada a banda de transmitância característica do ânion PO43- , com
intensidade de absorção média e forte causada por vibração assimétrica do tetraedro PO 4.
O efeito de stretching ocorre no intervalo de 1200 cm-1 a 1150 cm-1. A ligação Li-O contribui
para a transmitância próximo e abaixo da região de 500 cm-1. Tanto o efeito de bending do
PO4 quanto a vibração de stretching do AlO6 produzem bandas de transmitância no intervalo
650-500 cm-1 .Os valores relativos às bandas OH1 e OH2 são indicados na figura 1. Para o
cálculo dos teores de flúor nas amostras analisadas, foi utilizada a banda OH2 e a equação
2 por apresentar menor erro médio. Os cálculos de porcentagem de flúor mostram teores
entre 1,75% e 4,03%. Os valores de freqüência de OH2 e as porcentagens de flúor são
mostrados na tabela 1.
Tabela 1 – Relação das bandas de OH2 e a porcentagem de flúor (Scholz et al., 2001).
Freqüência OH2/cm-1 809,4 809,5 810,2 810,3 810,6 810,8 811
816,4
% de F calculada
1,75 1,78 2,04 2,08 2,19 2,26 2,34 4,03
Os dados de porcentagem de flúor e os valores das bandas OH2 de infravermenlho
de Fransolet & Tarte (1977), são apresentados na figura 2 junto com os valores obtidos
neste trabalho, que se encontram relacionados na tabela 1. Os baixos valores de flúor são
reafirmados pelas análises por microssonda eletrônica, devido à não detecção deste
elemento (figura 3).
Cerná et al., (1972) descrevem a ambligonita-montebrasita de origem secundária
como sendo mais pobre em flúor em relação a ambligonita-montebrasitas de origem
primária. London & Burt (1982), descrevem montebrasita de baixo teor em flúor como
produto da alteração metassomática de montebrasitas primárias ricas em flúor. Este
mecanismo de alteração envolve a troca OH -  F-.
Discussão dos Resultados
Três tipos distintos de ambligonita-montebrasita foram observados: o primeiro tipo
(tipo I) ocorre como parte da mineralogia essencial, compondo a mineralogia primária dos
corpos pegmatíticos e possui teor em F de aproximadamente 4,03%. O segundo tipo (tipo II)
ocorre nos corpos de cristalização tardia e/ou substituição, raramente apresentando forma
cristalográfica e possui entre 2,34% e 2,04% em F. Geralmente apresentam superfície de
dissolução segundo os planos de clivagem. O terceiro tipo (tipo III) é representado por
cristais euédricos a sub-euédricos dentro dos corpos de cristalização tardia e de
substituição, podem aparecer cristalizados sobre a ambligonita-montebrasita do tipo II e
estão associados a outros fosfatos tardios como a eosforita-childrenita e brazilianita.
Geralmente possuem entre 1,75% e 1,78% em F. A diminuição nos teores em flúor das
ambligonita-montebrasitas está relacionada com a diferenciação do fluido durante a
cristalização.
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Figura 1 – Espectros de infravermelho por transformada de Fourier de ambligonitamontebrasitas de Divino das Laranjeiras. Valores entre 3400-3350 cm-1 correspondem à
banda de transmitância OH1, e valores entre 840-800 cm1 correspondem à banda de
transmitância OH2 (Scholz et al., 2001).
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Figura 2 – Relação entre as bandas de OH2 e a porcentagem de flúor calculada. Fransolet &
Tarte., (1977) e Scholz et al., (2001).

Figura 3 – Análise química qualitativa por microssonda eletrônica.
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ANÁLISE VARIETAL QUÍMICA DE ILMENITAS DETRÍTICAS
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Abstract
Ilmenite grains from recent sedimentary deposits collected at Pancas, ES, Padre Paraíso,
MG, alluvionar diamantiferous concentrates from kimberlitic areas at Coromandel, MG, and
beach sand at the central coast os Espírito Santo, were analyzed. In order to obtain
comparative data of Cr, Mg, Fe, Ti, Al, Mn, Ca, Ta and Nb, electron micropobe was used.
SEM procedures were run to describe texturally the grain surfaces. During chemical analysis,
compositional anomalies were discarded at intergrowths and inclusions, as well as
leucoxenized peripheral portions and keliphitic coronas. The results showed the
characteristic levels of Mg, Cr and Ti at Coromandel grains, besides discriminating
concentrations of Al, Fe and Nb at the other sources. It is considered, that comparative
analysis of magnesium, cromium, aluminium, titanium, iron and niobium provide clues to the
provenance of detrital ilmenite grains from the sampled areas.
Introdução
Os minerais pesados podem ser separados em dois grupos: opacos e não-opacos.
Apesar de muitas vezes os opacos formarem a maior parte da população de pesados de um
sedimento, os não-opacos acabam recebendo a atenção nos estudos de proveniência. Um
fato que contribui para o abandono das assembléias de opacos, é que a maior parte dos
grãos encontrados são magnetitas e ilmenitas, intercrescimentos ou produtos de alteração
destes. Isto acarreta a idéia de "tanto trabalho para tão pouco". Entretanto, a análise
composicional da ilmenita caracteriza sua derivação: a assinatura química em termos de
Mn, Ti, V, Mg, Cr e Al, determina uma origem máfica ou félsica (Grigsby, 1992); enquanto
que elementos majoritários e minoritários, Ti, Mg, Mn, Al, combinados com características
morfológicas, podem definir populações diferentes em uma amostra (e.g. Basu e Molinaroli,
1991).
Grãos de ilmenita são encontrados em grande parte das areias pela sua alta
resistência física e química. Entretanto, estudos de proveniência não utilizam este mineral
como determinante. Um fato que contribui para o abandono das assembléias deste opaco, é
que a maior parte dos grãos não fornece resultados satisfatórios se tratado varietalmente
com base apenas no aspecto visual. Entretanto, a análise composicional da ilmenita
caracteriza sua derivação: a assinatura química em termos elementos majoritários e
minoritários podem definir populações diferentes em uma determinada amostra de
sedimento.
Procedimentos e resultados
Foram realizadas análises de microssonda eletrônica JEOL - JXA8900R, nos modos
EDS e/ou WDS, na forma de peso de óxidos, para caracterizar o potencial diferenciador de
grãos de ilmenitas encontradas em sedimentos quaternários e recentes. Foram escolhidos
graõs com um tamanho médio entre 1 e 2 milímetros, sem alterações para leucoxênio e
livres de intercrescimentos evidentes com óxidos de ferro. As análises foram efetuadas em
cinco pontos em cada grão, de modo a possibilitar o descarte de microanomalias
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composicionais (i.e. trilhas de óxidos de ferro). Mesmo considerando o limite de detecção da
microssonda eletrônica em 0,10% em peso, valores abaixo deste limite foram relacionados
por se tratar de análise ao longo de uma mesma série e pela presença de valores mais altos
que o limite, evidenciando o contraste de teores entre os grãos.
Os resultados indicam que ilmenitas de derivação granítica coletadas em sedimentos
de praia do centro-sul do Espírito Santo são extremamente enriquecidas em Al e Ti e pobres
em Mg e Cr, em relação a ilmenitas kimberlíticas colúvio-aluvionares do Triângulo Mineiro.
Respectivamente, as ilmenitas graníticas e kimberlíticas apresentam: 0,29% a 0,19% contra
valores de 0,14% a 0,06%, para alumínio; 60,67% a 55,01% contra 50,88% a 46,79% para
titânio; 0,71% a 0,21% contra 11,52% a 9,61% para magnésio e 0,07 a não detectado contra
2,02% a 0,81% para o cromo.
Entre ilmenitas de derivação granítica das regiões de Pancas, ES, e de Padre
Paraíso, MG, ferro, alumínio e nióbio se mostraram bons discriminadores, enquanto que Ti,
Ca, Mn, Mg não apresentaram padrões diretos de diferenciação entre estas ocorrências,
sobreposições de campos ou mostraram valores muito variáveis. Os teores encontrados
para as ilmenitas de Pancas e de Padre Paraíso são, respectivamente: 0,25% a 0,18%
contra 0,09 a não detectado para o alumínio; 41,94% a 36,08% contra 47,34% a 45,09%
para o ferro; 0,31% a 0,08% contra 0,70% a 0,38% para o nióbio.
Conclusão
Considera-se que as análises comparativas de magnésio, cromo, alumínio, titânio,
ferro e nióbio possibilitam uma melhor caracterização da proveniência de ilmenitas
detríticas. A variação química de grãos de ilmenita apresenta um potencial para
determinação de proveniências e mistura de fontes, por este mineral ser
composicionalmente sensível ao ambiente formador, incorporando desde elementos traço
até componentes majoritários em proporções diversas.
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Abstract
Steatite or soapstone, a metamorphic rock composed mainly of the minerals talc, dolomite
and actinolite, is locally abundant and used for the manufacture of cookware in Southeast
Brazil. This study estimates its usage among dwellers of Ouro Preto, Brazil, and assesses
the possible toxicological or nutritional impact in food preparation. About 81% of Ouro Preto’s
native population own soapstone cookware and of these, 79% use the pans regularly. Pans
were obtained both in the crude and “cured” forms. Migrations of Ca, Fe, Mg, Mn, Co, Al, Cr,
Ni, Pb, and Cd were evaluated for 20 sequential cooking trials, using 3% and 5% acetic acid
solution as food simulant. Analytical determinations were carried out by inductively-coupled
plasma atomic emission spectrometry and the data treated by an individual model of random
effects, simple linear regression and Pearson`s correlation. Ca, Mg, Fe e Mn were, in that
order, the elements that exhibited highest migration, whereas the remaining were seen in
negligible levels, except for Ni in the crude pans. The 5% solution favoured migration,
whereas curing tended to restrict migration and extend durability of the pan. Element
migration to the simulant followed the general composition of the dolomite, what was
corroborated by the analysis of this mineral by electron microprobe and by the pans surfaces
verification with a scanning electron microscope. It is concluded that while cured soapstone
pans do not offer toxicity, they may contribute to the nutrition of human beings.
Introdução
A existência de jazidas de esteatito, rocha metamórfica composta por talco, clorita,
anfibólios, dolomita, conhecida por pedra-sabão, no Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais,
com grau muito baixo de dureza associada à facilidade de sua extração, estimularam o seu
emprego na confecção de peças artesanais, como objetos de arte e utensílios culinários. Na
indústria o esteatito é utilizado na produção de talco lato sensu, de cerâmica, no
processamento da borracha, de papel e para fabricar isoladores, pastilhas para freios e
meios de polimento (Roeser et al., 1980; Roeser et al.,1987).
Na região de Ouro Preto, Minas Gerais, o esteatito, é utilizado tradicionalmente na
fabricação de utensílios de cozinha e usado regularmente por 79% desta população. O
propósito deste estudo foi determinar a possível interação que tais utensílios têm com os
alimentos neles preparados, prevendo assim qualquer implicação nutricional e/ou tóxica
decorrente do preparo de alimentos, a partir de minerais presentes na rocha.
Procedimentos e resultados
O experimento de simulação de cocção contou com doze panelas novas de pedrasabão, cada uma com capacidade para 2 litros, confeccionadas a partir do esteatito
existente na região de Santa Rita de Ouro Preto, Minas Gerais. Destas, seis panelas foram
utilizadas na forma in natura, enquanto que as outras seis receberam um tratamento térmico
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conhecido como "cura", prática tradicionalmente seguida na região pela população antes do
primeiro uso do utensílio.
A fim de simular condições de cocção com diferentes intensidades de corrosão,
soluções de 3 e 5 %(v/v) de ácido acético foram preparadas no laboratório com água
desionizada (18,2 M) e ácido acético glacial (Merck, p.a.). O tempo de cocção para o
simulante foi estabelecido em função da duração média das preparações usualmente
realizadas na panela de pedra-sabão. Assim, as soluções do simulante foram fervidas por
45 minutos, contados a partir do momento de ebulição. Vinte cocções seqüenciais foram
efetuadas em cada panela, a fim de avaliar a migração no decorrer do tempo de uso
progressivo do utensílio.
A determinação e quantificação dos elementos presentes nas amostras de
simulantes foram efetuadas pela técnica de espectrometria de emissão óptica em plasma
indutivamente acoplado (ICP-OES), através do espectrômetro simultâneo BAIRD, modelo
ICP 2000. O ICP-OES foi o equipamento escolhido para análise do simulante devido a sua
alta sensibilidade e capacidade de análise múltipla de cátions.
Os resultados foram interpretados estatisticamente através de correlação linear e de
Pearson. Foram detectados os seguintes elementos: Ca, Mg, Fe, Mn, Cr, Co, Al e Ni. Em
amostras aleatórias foi avaliada ainda a presença dos metais pesados Pb e Cd. As maiores
migrações foram apresentadas por Ca, Mg, Fe e Mn, nesta ordem.
Os valores encontrados na correlação determinaram uma associação positiva entre o
cálcio, usado aqui como variável independente, e os elementos ferro, magnésio e
manganês. A associação foi mais acentuada nos casos onde o extrator usado foi o ácido
acético a 5% em relação ao ácido acético a 3%, enquanto que o fator da cura das panelas
não apresentou influência na correlação. Estes dados indicam que a migração destes
elementos não ocorreu de forma independente, ou seja, eles estavam interligados num
mesmo componente mineral da rocha, o qual foi solubilizado no meio ácido com elevação
da temperatura.
No sentido de confirmar a origem da migração, onde o candidato a fornecimento da
maior quantidade dos cátions era a dolomita, foram analisados cristais deste mineral em
uma microssonda eletrônica JEOL - JXA8900R, nos modos EDS e/ou WDS. Os resultados
indicaram um alto índice de correlação entre a composição da dolomita e da solução obtida
nos testes de cocção. Os resultados quantitativos de proporção dos elementos nos cristais
mostraram um alto índice de correlação com a concentração nos extratos solúveis obtidos
nos testes de cocção (médias simples respectivamente para Ca, Mg, Fe e Mn: nas
dolomitas, 56,1%, 36,9%, 5,2%, 0,6%, em extratos de panelas não curadas, 58,6%, 34,1%,
6,2% e 0,8%).
As superfícies das panelas foram então verificadas com auxílio de um microscópio
eletrônico de varredura JEOL 840A, apresentando cavidades romboédricas correspondentes
à dissolução de cristais deste mineral (Figuras 1, 2 e 3).
A dolomita é um carbonato de cálcio e magnésio, admitindo ainda ferro (restrito à
relação Mg:Fe>4) e/ou manganês (até um máximo de 3% em peso) em substituição ao
magnésio. Assim, a composição química da dolomita aponta para uma participação
predominante no produto dos experimentos. Esta observação é ainda reforçada quando
associada ao fato de que este mineral possui solubilidade favorecida em meio ácido com
elevação de temperatura.
O níquel, por ser um metal tóxico (Agarwal et al., 1997; Flint & Packirisamy, 1997)
merece destaque na avaliação das migrações. A utilização do ácido acético a 5% em
panelas in natura demonstrou extrair quantidades não desprezíveis de níquel, apesar das
oscilações observadas. A migração específica de níquel esteve muito elevada quando
usado o simulante de alimento a 5% (0,81 a 1,18mgL -1), apresentando menores níveis e
oscilações quando empregado o extrator na forma mais diluída (0,35 a 0,44mgL -1). As
panelas curadas apresentaram valores aceitáveis para a migração (0,09 a 0,11mgL -1).
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Conclusões
Concluiu-se que as panelas de pedra-sabão não curadas, i.e. não tratadas
superficialmente com óleo ou gordura, apresentaram migração indesejável de Ni, enquanto
que a cura inibe esta migração bem como reduz a migração dos demais elementos. A
migração apresenta tendência a reduzir com o número de exposições, exceto quando
empregado o ácido acético a 5% nas panelas não curadas, onde ocorreu um aumento na
migração de todos elementos detectados.
Como fonte para a maior quantidade de migrantes, foi encontrada a dolomita.
Enquanto que as lamelas de talco mantinham um alto grau de integridade, cristais de
dolomita se mostraram corroídos ou completamente dissolvidos, sendo constatadas
cavidades romboédricas deixadas pela sua dissolução.
Finalmente, concluiu-se que o emprego desta rocha na confecção de utensílios não
apresenta risco toxicológico ao homem quando usada na forma curada.
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Figura 1 – Aspecto superficial da parte interna de uma panela de esteatito após 20 cocções
seqüenciais com simulante a 5%v/v. A largura do campo é de 40mm.

Figura 2 – Aspecto superficial da parte interna de uma panela de esteatito após 20 cocções
seqüenciais com simulante a 3%v/v. Notar os cristais parcialmente dissolvidos de dolomita,
com ataque preferencial nos planos de clivagem. A barra corresponde a 0,001mm.
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Figura 3 – Cavidades deixadas pela dissolução da dolomita na superfície interna de panelas
de esteatito, após 20 cocções seqüenciais com simulante a 3%v/v. As barras correspondem
a 0,05mm.
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ESTUDO DE MICROCLINAS PIROEXPANSIVAS POR ESPECTROSCOPIA NO
INFRAVERMELHO
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ABSTRACT
This work aims the mineralogical characterization of the pertitic potassic feldspar (microcline)
from pegmatites of the Linópolis region, Minas Gerais, and the analysis of its behavior for the
use in ceramic industry, highlighting its expansion during heating. The results have shown
that the feldspar samples, when submitted to heating present decreasing of specific gravity,
volume increase and loss of mass. The infrared absorption spectrometry analysis of the
natural samples shows transmittance bands related to tetrahedral SiO 4 in the region between
1135-1035cm-1, and transmittance bands related to Al-O bonds in the region 780-520cm-1.
Samples submitted to heating at T1, T2 and T3 suffer distortion on the Si-O and Al-O
transmittance bands .The whole degeneration of the microcline structure, followed by the
vitrification of the material, occurs around 1250 ºC and is marked by the disappearance of the
bands relative to the Si-O and Al-O bonds.
INTRODUÇÃO
Neste trabalho foram realizados estudos a respeito de feldspatos potássicos
pertíticos (microclinas), provenientes do pegmatito Ácio, localizado no distrito de Linópolis,
município de Divino das Laranjeiras, leste de Minas Gerais. A amostragem foi realizada em
pegmatitos que se encontravam em lavra para produção de feldspato industrial. As amostras
de feldspato potássico macropertítico foram coletadas em frentes de lavra abertas em zonas
intermédias externa e interna de pegmatitos complexos (Cerný, 1993).
METODOLOGIA
Os estudos do processo de piroexpansão foram realizados de acordo com a seguinte
metodologia:1) Análises físicas: análises mineralógicas macroscópicas, preparação dos
corpos de prova, ensaios de queima a diferentes temperaturas (T 1 = 1150C, T2 = 1200C T3
= 1250C), microscopia ótica e difratometria de raios-X; 2) Análises químicas: perda ao fogo,
espectroscopia de fluorescência de raios-X e espectroscopia de absorção no infravermelho.
RESULTADOS
Após a queima dos corpos de prova verificamos os diferentes graus de expansão
apresentados e constatamos que o aquecimento acarreta perda de massa e aumento de
volume (Figura 1e2).
Os espectros de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) obtidos compreendem a
região entre 4000-400 cm-1. As regiões de interesse para o estudo dos feldspatos são
aquelas compreendidas entre 800-700 cm-1, 1200-1000 cm-1 e 3400-3200 cm-1 (Povarenykh,
1978).
Os corpos de prova pré-queima apresentam bandas de transmitância relativas às
vibrações das ligações Si-O na região entre 1135-1035 cm-1, enquanto as vibrações das
ligações assimétricas Al-O são responsáveis pelas bandas na região entre 780-520 cm-1. Os
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corpos de prova submetidos a queima às temperaturas T 1, T2 e T3 sofrem distorção nas
bandas de transmitância (Figura 3 e 4).
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nos testes de queima efetuados verificamos que a perda de massa e o aumento do
volume dos termos expansíveis, com a temperatura de queima produz, a 1250 ºC, um
material esponjoso, devido ao grande número de canalículos resultante da fuga de fluidos
durante o processo.
As observações efetuadas a partir dos espectros de infravermelhos de corpos de
prova ensaiados mostram a progressiva degeneração da estrutura do mineral com a queima
a diferentes temperaturas. A vitrificação do material ocorre à temperatura de 1250 ºC,
evidenciada pelo desaparecimento das bandas relativas às vibrações das ligações Si-O e
Al-O, coincidindo com o grau de expansão máximo dos corpos de prova.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ČERNÝ, P. (1993) Evolution of Feldspars in Granitic Pegmatites. In: Feldspars and their
reactions. Edited by Ian Parsons. NATO ASI Series. Series C: Mathematical and
Physical Sciences. Chapter 12. v.421. p.501-539.
POVARENYKH, A. S. (1978) The use of infrared spectra for the determination of minerals.
American Mineralogist, v.63, n.9/10, p.956-959.
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Figura 1- Relação entre a variação de massa com a temperatura de queima exibida pelos
corpos de prova.

Temperatura X Volume
30
25
Ácio (zona intermédia externa)
Volume (cm3)

20
Ácio (zona intermédia interna)
15
Confusão (zona intermédia
externa)

10

Confusão (zona intermédia
interna)

5

Cristalão (zona intermédia
interna)

0
1100

1150

1200

1250

1300

Temperatura (ºC)

Figura 2 –Relação entre a variação de volume com a temperatura de queima exibida pelos
corpos de prova
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Figura 3 – Espectros de infravermelhos de corpos de prova obtidos antes da queima e
depois da queima.
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Figura 4 - Espectros de infravermelhos de corposdeprova obtidos antes da queima e depois
da queima.
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Abstract
Emerald occurs at Carnaiba, Bahia, inside phlogopitic bands at the vicinities of ultrabasic
rocks, in a paragenesis that groups quartz, biotite, molibidenite, scheelite and carbonates.
Some samples of emerald presents color intensity zoning, concentrically distributed,
following the crystallographic faces of this beryl. Cromium, at this variety, substitutes
restrictedly the aluminium. Considering the possibility of the establishment parameters
between color zoning and chemical composition, the samples were analyzed with electron
microprobe, JEOL - JXA8900R. Al, Cr, Fe and Si were selected to compose a transversal
map. Silicium did not presented observable variations at the chemical profiles. Iron and
cromium exhibited a variation directly proportional to the more intense tonalities of green,
while the aluminium suffered depletion at these sites. This anticorrelation aluminium-color
and the correlation cromium-color and iron-color points to the role of these cations in the
formations of emerald color (Al versus Cr) and at the geochemical environment during
crystallization of the mineral, materialized at the incorporation of the available cations (Cr e
Fe).
Introdução
As causas da absorção são complexas, geralmente envolvendo a presença de
elementos químicos ou irregularidades na estrutura do cristal. A presença de metais de
transição, seja como impureza ou composicional, é a explicação mais considerada na causa
de cor de diversos minerais.
Zonamentos de cor se mostram muito interessantes para a discussão de causas de
cor associadas a mudança de composição química de minerais, por diversos aspectos:
presença de variação na concentração de elementos em distâncias analiticamente
pequenas, capacidade de análises simultâneas, menor diferença em parâmetros de
cristalização entre porções de um mesmo cristal, do que entre cristais de origens diferentes.
Esmeraldas ocorrem em Carnaíba, Bahia, em níveis flogopíticos associados a reações
metassomáticas entre pegmatitos e serpentinitos, em um ambiente caracterizado por um
batólito granítico intrudido no embasamento migmatítico. Os níveis estão encaixados em
lascas de rochas ultrabásicas, em uma paragênese que incluí quartzo, biotita, molibide nita,
scheelita e diversos carbonatos (Ca, Fe e Mg).
Algumas amostras de esmeraldas apresentam zonamentos de intensidade de cor,
concentricamente distribuída, acompanhando as faces cristalográficas deste berilo
(Be3Al2 Si6O18), característica que pode ser observada na Figura 1.
Procedimentos e resultados
Considerando a potencialidade de se estabelecer parâmetros entre os zonamentos
de cor e a composição química (variações e substituições) através de mapas químicos, as
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amostras foram analisadas com uma microssonda eletrônica JEOL - JXA8900R, nos modos
EDS e/ou WDS, considerando a concentração e sensibilidade para cada elemento
escolhido.
Foram selecionados Al, Cr, Fe e Si em uma mapa transversal ao eixo cristalográfico.
Os pixels resultantes, foram organizados em tons de cinza, mais claros de acordo com o
aumento da sua concentração. Os resultados, mostrados na Figura 2.
O silício não apresentou variações observáveis nos mapas químicos. O ferro e o
cromo mostraram uma variação diretamente proporcional à tonalidades mais intensas de
verde, enquanto que o alumínio, sofria uma depleção nestes sítios.
Conclusão
Esta anticorrelação alumínio-cor e as correlações cromo-cor e ferro-cor indicam o papel
destes cátions na formação da cor desta esmeralda (Al versus Cr) e na ambiência
geoquímica momentânea na cristalização do mineral, materializada pela incorporação de
cátions disponíveis (Cr e Fe).

Figura 1 –
Seção
transversal de um cristal de esmeralda, mostrando o zonamento concêntrico de
coloração. Garimpo da Cachoeira, Bahia, Brasil. A seção tem 14 milímetros de altura
na imagem.
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Figura 2 – Mapa químico para os elementos Al, Cr, Fe e Si da amostra de esmeralda
da figura 1.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ESTRUTURAL DE FLUORAPATITAS E
HIDROXILAPATITAS DE MENDES PIMENTEL - DIVINO DAS LARANJEIRAS
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Abstract
The hydroxylapatite and the fluorapatite are usually found in the pegmatites halfway Divino
das Laranjeiras and Mendes Pimentel, eastern of Minas Gerais state. Chemical profiles by
Electron Microprobe (EMP) for P, Ca, F, O, Na, Mg, Al, Si, S, Cl, Mn, Fe, Sr and Ba had
made and correlacted with the color zone (blue core and white cover). The infrared spectra
show hydroxyl transmitance bands in the white cover and anhydrous structure on the core.
Introdução
A hidroxilapatita e a fluorapatita são os minerais do grupo da apatita mais comuns
nas rochas pegmatíticas da região de Mendes Pimentel - Divino das Laranjeiras, leste de
Minas Gerais. Hidroxilapatitas ocorrem em fases de cristalização tardia ou, formada a partir
da ação de fluidos hidrotermais sobre fosfatos primários em pegmatitos, enquanto as
fluorapatitas cristalizam-se em todos os estágios da cristalização destas rochas (Moore,
1973). Estes minerais estão sujeitos a extensivas e variadas substituições aniônicas (PO 43-,
CO32-, SO42-, SiO44- e F-, OH-, Cl-) e catiônicas (Ca2+, Ba2+, Sr2+, Y2+, Pb2+, As3+, V2+, Fe2+,
Mn2+, K+, Mg2+ e Na+).
Métodos Analíticos
Foram estudadas amostras com zonamento de cor perpendicular ao eixo c
cristalográfico (centro azul e borda de alteração branca). Foram realizados perfis químicos
para os elementos P, Ca, F, O, Na, Mg, Al, Si, S, Cl, Mn, Fe, Sr e Ba, com resultados
apresentados na forma de óxidos. Para a realização das análises químicas por microssonda
eletrônica, foi utilizado um aparelho JEOL-JXA8900R, no modo EPMA-WDS, sob as
seguintes condições: tensão de aceleração = 15 kV, corrente na amostra = 2,00x10 -8Amps,
tempo de integração variável por elemento químico, em perfis de 50 pontos. No estudo por
espectroscopia no infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), foi utilizado um
aparelho BOMEM/HARTMANN & BRAUN, modelo MB100C23, janela célula de diamante
para micro-feixe SPG46G, com espectros coletados no intervalo de 4000-400 cm-1, por um
total de 200 scans e resolução de 4 cm-1.
Discussão dos Resultados
As análises químicas em fluorapatita/hidroxilapatitas zonadas (centro azul e borda
branca – figura 1) para os elementos Na, Mg, Al, Si, S, Cl, Fe e Ba não indicaram correlação
com o zonamento. Medidas de flúor, fósforo e cálcio indicam decréscimo na transição da
zona azul para a zona branca. Para os elementos Mn e Sr foi observado aumento na
transição do centro para as bordas. As razões MnO/CaO e SrO/CaO apresentam uma
curva de tendência negativa, indicando uma substituição do Ca pelos elementos Mn e Sr
(figuras 2 e 3).
A espectroscopia no infravermelho em parte do núcleo da apatita, mostra bandas de
transmitância correspondentes às vibrações do grupo PO 43- (figura 4) nas freqüências iguais
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a 965 cm-1 (1), 1044 cm-1 (3) e 602 cm-1 (4). A ausência de bandas bem definidas entre
3600-3500 cm-1 mostra a deficiência em OH - na estrutura desta apatita. A presença de flúor
é reafirmada pelo valor elevado da freqüência de vibração do OH - (735 cm-1) dentro do
modelo proposto por Santos & Clayton (1995).
O espectro no infravermelho coletado em parte da borda desta apatita (figura 5),
mostra bandas de transmitância correspondentes às vibrações do grupo PO 43- com
freqüências iguais a 966 cm-1 (1), 1044 cm-1 (3) e 601 cm-1 (4). Uma banda bem definidas
em 3537 cm-1 indica a substituição parcial do F - por OH-. Esta substituição parcial é
reafirmada pelos valores baixos de flúor na borda, que giram em torno de 0,5%, enquanto
no núcleo estão entre 3,5-4,5%.
Referências Bibliográficas
MOORE. P. B. 1973. Pegmatite phosphates: descriptive mineralogy and crystal chemistry.
Mineral. Record, 4: 103-130.
SANTOS, R. V. & CLAYTON, R. N. 1995. The carbonate content in high-temperature
apatite: Na analytical method applied to apatite from Jacupiranga alkaline complex.
Amer. Mineral. 80:336-344.
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Figura 1 – Apatita zonada (núcleo azul, borda branca) de Divino das Laranjeiras, Minas
Gerais. Amostra OP-20.
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de fluorapatita/hidroxilapatita de Divino
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Figura 4 – Espectro de infravermelho de fluorapatita. Auxência de bandas entre 3600-3500
cm-1 indicam deficiência em OH -.
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Figura 5 – Espectro de infravermelho de fluorapatita/hidroxilapatita. Presença de uma banda
bem definida em 3545 cm-1 indica a substituição parcial do F- por OH-.

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

086

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

AVALIAÇÃO DA REPRODUTIBILIDADE DA METODOLOGIA DE EXTRAÇÃO
SEQÜENCIAL PROPOSTA PELA “EUROPEAN COMMUNITIES BUREAU OF
REFERENCE” (BCR) EM SEDIMENTO FLUVIAL SUPERFICIAL DO RIO IMBÉ, RJ,
BRASIL.
Marcelo G. de Almeida ( marcelo@cbb.uenf.br ), Cristina M. M. de Souza e Luciano Guedes
(Laboratório de Ciências Ambientais, CBB, UENF, Av. Alberto Lamego 2000, Horto, Campos
dos Goitacazes, RJ, CEP: 28.015-620, Brasil).
ABSTRACT
The distribution of heavy metals (Fe, Mn, Zn, Cr, Ni e Cu) in sedimentary geochemicals
phases of bottom sediments (d < 63µm) from Imbe River was evaluated through protocol of
sequential extraction proposed by “Community Bureau of Reference” (BCR) with objective of
test the reproducibility of method. The results show that the method is reproducibility and
sediment of imbe River can be utilized who intern reference standard.
INTRODUÇÃO
O conteúdo total de metais pesados em sedimentos provê uma valiosa informação não
só sobre o grau de contaminação total em um sistema aquático, como também sobre a
localização de fontes poluentes (Trocine & Trefry, 1996). Entretanto, a capacidade de
remobilização do metal é determinada pela sua forma específica de ligação, ou, mais
propriamente, por sua taxa de acumulação em cada fase geoquímica do sedimento
(Sahuquilho et al., 1995; Das et al, 1995).
Os metais pesados encontram-se associados às partículas sob diversos mecanismos
de ligação: (I) adsorvidos a sítios de trocas catiônicas (ii) co-precipitados com óxi-hidróxidos de
ferro e manganês, carbonatos e sulfetos (iii) complexados com matéria orgânica e (iv)
incorporados à rede cristalina de minerais detríticos, sendo essa última considerada de menor
importância na mobilidade dos metais (Förstner & Whittmann, 1981).
“The Community Bureau of Reference” (BCR) lançou um programa visando harmonizar
esquemas de extração seqüencial para determinação de metais pesados em solos e
sedimentos. Foi proposto um método de extração seqüencial com 4 passos, através do qual
concilia-se o compromisso entre o tempo de análise e a qualidade do montante de informações
obtidas (Quevauviller et al., 1994; Ure et al., 1993). O método abrange para as fases
disponíveis, três tipos básicos de interação, que desempenham um importante papel na
remobilização de metais em sedimentos, os quais são: equilíbrio ácido-base , reações de
redução e reações de oxidação. As três primeiras fases, caracterizadas como potencialmente
móveis, podem conter metais tanto de origem natural quanto antropogênica, enquanto a
fase dos silicatos é representativa dos metais de origem natural, o que sugere que esses
estejam ligados a minerais primários e secundários que comumente refletem as características
geológicas da região, sendo considerados não disponíveis (Belazi et al., 1995; Stone &
Marsalek, 1996).
Este estudo objetivou avaliar a reprodutibilidade da metodologia de extração
seqüencial proposto pela “European Communities Bureau of Reference” (BCR) e o preparo
de um sedimento de referência interna.
ÁREA DE ESTUDO
O Rio Imbé é o principal tributário do sistema Hídrico Lagoa de Cima (RJ), é
localizado em clima tropical e não apresenta fontes antrópicas significativas em sua bacia de
drenagem. O sistema hídrico Lagoa de Cima, situado a 21º46’S e 41º31’W, é localizado no
município de Campos dos Goytacazes, nordeste do Estado do Rio de Janeiro. A lagoa
(14,2Km2 de área e profundidade media de 2m) tem como tributários os Rios Imbé e Urubu,
e é drenada para outra lagoa (Lagoa Feia) pelo Canal de Ururaí (Figura 1). A Bac ia
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Hidrográfica da Lagoa em questão totaliza 710 Km2, onde cerca de 85% da área
corresponde a Bacia do Rio Imbé e o percentual restante a do Rio Urubu.
A área se torna propícia ao entendimento dos processos naturais ligados a
Geoquímica ambiental, através do estudo de processos de acumulação e transporte de
substâncias químicas no ambiente.
Na bacia de drenagem da Lagoa de Cima ocorrem predominantemente rochas do
complexo do Paraíba do Sul, de idade Arqueana. As litologias dominantes são gnaisses
granitóides (RADAMBRASIL, 1983).
METODOLOGIA
O sedimento (correspondente aos primeiros 10cm de profundidade) foi amostrado
com auxílio de pá-de-plástico, e estocado em saco plástico sob refrigeração. As análises
foram realizadas na fração silto-argilosa (d < 63µm), após liofilização das mesmas até peso
constante. Segundo alguns autores, um importante fator para a boa qualidade dos resultados
obtidos através da extração seqüencial é o tipo de pré-tratamento e armazenamento aos quais
as amostras são submetidas. Foi verificado que a secagem em estufa e estocagem em
temperatura ambiente pode vir a alterar significativamente a distribuição intrínseca de alguns
metais, principalmente do Mn, modificando sua mobilidade (Shannon & White,1991; Belazi et
al.,1995; Das et al.,1995). A fim de minimizar as modificações supracitadas, as amostras de
sedimento de fundo destinadas a análise de extração seqüencial, foram liofilizadas,
homogeneizadas e armazenadas em dessecadores pelo menor período de tempo possível
antes da análise (Mudroch et al.,1997).
A digestão total para metais pesados (Fe, Mn, Zn, Cr, Ni, Cu) foi realizada a partir de
1g de sedimento (fração < 63µm) com uma mistura ácida (HF 48%, 10mL + HNO 3 65%,
20mL) em bomba de teflon a 120º C, durante 16 horas. Posteriormente, as amostras foram
evaporadas em cadinho de teflon até próximo a secura e adicionados 10ml de água régia
(HCl 37%, 2,5mL +HNO3 65%, 7,5mL). Finalmente, após nova evaporação as amostras
foram retomadas em 20mL HCl 0,5M (Krause et al., 1994). Todas as determinações de
metais (Fe, Mn, Zn, Cr, Ni, Cu) foram realizadas por ICP-AES (Varian Liberty Series ii).
As fases geoquímicas sedimentares e reagentes usados na extração seqüencial
partindo-se de 1g de sedimento (fração <63µm, liofilizado) são resumidos abaixo.
Informações detalhadas são descritas em Ure et al.,1993:
a) Fase trocável: 0,11M HAc; 40ml.g-1 (v/m), agitação por 16 horas, centrifugação (4.000
rpm).
b) Fase Redutível: 0,1M NH 2OH.HCl; 40ml.g-1 (v/m), (pH=2 com HNO3), agitação por 16
horas, centrifugação (4.000 rpm).
c) Fase Oxidável: 8,8M H 2O2 (pH=2 com HNO3); 10ml.g-1 (v/m). Temperatura ambiente por 1
hora. Temperatura =85ºC por 1hora. Redução do volume. Nova adição do extrator10ml.g -1.
Temperatura= 85ºC por 1hora. Redução do volume. 1M NH 4Ac (pH=2 com HNO3); 50ml.g-1
(v/m); agitação por 16 horas, centrifugação (4.000 rpm).
d) Fase residual: Metodologia análoga a usada para extração total.
Todas as determinações de metais (Fe, Mn, Zn, Cr, Ni, Cu) foram realizadas por ICPAES (Varian Liberty Series ii), com as soluções analíticas referentes aos elementos estudados
preparadas em meio as soluções extratoras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta a concentração média (desvio padrão e coeficiente de
variação) e percentagem de recuperação de metais pesados em amostra certificada de
sedimento. O sedimento fluvial certificado (Standard Reference Material 2704-NIST) foi
utilizado no controle de qualidade do processo analítico da extração total. Os resultados das
determinações apresentaram mais de 80% de taxa de recuperação para os elementos
estudados, com coeficiente de variação entre as triplicatas abaixo de 10% (Tabela 1). A
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distribuição quantitativa para todos os elementos analisados no sedimento do Rio Imbé
mostrou de uma forma generalizada o seguinte padrão: Fe (78400g.g-1)>> Mn (1885g.g-1)
> Zn (290g.g-1) > Ni (116g.g-1) > Cr (59g.g-1) > Cu (12,5g.g-1).
A Tabela 2 apresenta os resultados do Teste de Reprodutibilidade da Metodologia de
Extração Seqüencial em uma amostra de sedimento superficial do Rio Imbé. Este teste
consiste em se aplicar a metodologia de extração seqüencial em triplicata em três extrações
realizadas em ocasiões distintas (A, B e C). Através do teste de análise de variância não
paramétrico de “kruscal-wallis” para p<0,05, verificou-se que não havia diferença significativa
entre os valores médios de cada fração, obtidos em três extrações realizadas em ocasiões
distintas (A, B e C).
A precisão dos resultados foi monitorada considerando-se satisfatórios os coeficientes
de variação abaixo de 15% entre as replicatas que foram da mesma magnetude dos obtidos
por Davidson et al., (1994).
A eficiência de extração seqüencial (somatório das fases / extração total) foi
considerada satisfatória com percentuais entre 83% e 116%. A comparação entre os
somatórios das fases da extração seqüencial e o resultado da extração total dos sedimentos
é uma forma de medida da eficiência das extrações seqüenciais (Tessier, 1979).
Comparando-se as recuperações médias obtidas neste estudo para Fe (104,7%), Mn
(87,0%), Zn (85,6), Cr (102), Ni (111) e Cu (109) com as obtidas por Davidson et al., (1994)
que obtiveram percentuais de recuperação médios de 90,1% para o Fe, 105% para o Mn,
96,3 para o Zn, 105,3 para Cr, 81,6% para o Ni e 110% para o Cu. Conclui-se que os
resultados obtidos foram considerados satisfatórios, já que o objetivo era fornecer
informações de ordem semi-quantitativa sobre a partição dos elementos entre as fases. Os
resultados de Davidson et al., (1994) foram usados em comparações por estudarem
sedimentos do Rio Clyde (UK-USA), coletados em época de cheia do mesmo, o que infere
numa baixa contaminação dos sedimentos e por utilizar a mesma metodologia de extração
seqüencial.
CONCLUSÃO
A ferramenta utilizada para se verificar se havia diferença significativa entre os
resultados das três extrações (A, B e C), foi o teste estatístico (análise de variância não
paramétrico de “kruscal-wallis” para p<0,05), aplicado aos valores médios de cada fração e
metal. Os resultados revelaram que não havia diferença significativa entre as percentagens de
metais em cada fração nas três extrações (A, B e C) e que o método é reprodutível, desde que
se siga o protocolo da BCR.
A precisão dos resultados foi monitorada considerando-se satisfatórios os coeficientes
de variação comparando-se com outros estudos. A eficiência de extração seqüencial
(somatório das fases / extração total) foi considerada também satisfatória, Comparando-se as
recuperações médias obtidas neste estudo, com as obtidas por Davidson et al., (1994).
Conclui-se que os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, já que o
objetivo era fornecer informações de ordem semi-quantitativa sobre a partição dos
elementos entre as fases. Propiciando, a utilização desse sedimento com um padrão de
referência interno para a metodologia em questão.
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Figura 1: Mapa do sistema hídrico lagoa de Cima and localização da estação de
amostragem.

Tabela 1: Concentração Média (desvio padrão e coeficiente de variação) e Percentagem de
Recuperação de Metais Pesados em Amostras Certificadas de Sedimentos.
Sedimento Fluvial (“Standard Reference Material
2704-NIST “ (n=3))
Elemento
Valor Esperado
Valor
Recuperação
(µg.g-1)
Calculado
(%)
(µg.g-1)
Fe*
4,11
4,05
98
(0,01) (2,4)
Mn
555
466.2
84
(26) (5,7)
Zn
438
357
81
(20) (5,6)
Cr
135
111
83
(2,9) (2,6)
Ni
44,1
41,4
94
(3,3) (5,5)
Cu
98,6
98,9
100
(2,2) (2,2)
* concentrações em %.
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Tabela 2:Teste de Reprodutibilidade da Metodologia de Extração Seqüencial em uma
Amostra de Sedimento Superficial do Rio Imbé (concentrações dos metais em µg.g -1).
Elemento

Fase

Análise A
Média (cv) n=3
259 (11)
2826 (9,8)
846 (13)
73150 (14)
77081
78400
98,3
799 (9,8)
329 (6,8)
99,7 (13)
370 (9,8)
1598
1885
84,7
14,9 (8,4)
10,1 (10)
33,1 (11)
197 (13)
255.1
290
87,9
2,45 (5,8)
2,58 (9,8)
12,6 (12)
40,6 (14)
58,2
59,0
98,6
2,05 (6,9)
2,91 (12)
5,36 (11)
43,4 (2,9)
53,7
45,9
116
0,59 (7,6)
0,59 (9,8)
1,46 (1,4)
11,7 (9,6)
14,3
12,5
114

Análise B
Média (cv) n=3
340 (12)
3924 (8,8)
1071 (12)
82531 (11)
87866
78400
112
903 (8,6)
298 (12,5)
131 (6,9)
367 (11,2)
1699
1885
90,1
18,0 (12)
12,9 (11)
29,4 (8.6)
181 (9.8)
241.3
290
83,2
2,27 (9.4)
1,98 (8.3)
10,5 (20)
46,8 (11)
61,5
59,0
104
1,55 (15)
2,24 (10)
5,96 (7,9)
37,7 (11)
47,4
45,9
103
0,77 (15)
0,48 (8,9)
1,77 (10)
10,9 (9,2)
13,9
12,5
111

Análise C
Média (cv) n=3
298 (9,5)
3750 (7,5)
956 (10)
76350 (8.9)
81354
78400
103
850 (7,6)
310 (7,2)
112 (11)
350 (8,3)
1622
1885
86,1
15,6 (7,6)
13,3 (8,2)
28,9 (9,8)
193 (5,5)
250,8
290
86,4
2,15 (11)
2,38 (9,5)
13,2 (5,6)
42,5 (9,2)
60,2
59,0
102
1,85 (11)
2,48 (9,6)
6,01 (8,9)
42,1 (3,6)
52.4
45,9
114
0,66 (10)
0,46 (7,6)
1,35 (6,8)
10,2 (12)
12,7
12,5
101

Análise A + B + C
Média (cv) n=6
299 (14)
3500 (15)
958 (11)
77343 (6,2)
82100
78400
104,7
850 (6,1)
312 (5,0)
114 (13)
362 (3,0)
1639
1885
87,0
16,2 (10)
12,1 (14)
30,5 (7,5)
190 (4,4)
248,2
290
85,6
2,29 (6,6)
2,31 (13)
12,1 (12)
43,3 (7,3)
60,0
59,0
102
1,81 (13)
2,54 (13)
5,78 (6.3)
41,1 (7,3)
51,2
45,9
111
0,67 (13)
0,51 (13)
1,52 (14)
10,9 (6,9)
13,6
12,5
109

Troc
Red
Oxid
Fe
Res

Total
 /Total (%)
Troc
Red
Oxid
Res
Mn

Total
 /Total (%)
Troc
Red
Oxid
Zn
Res

Total
 / Total (%)
Troc
Red
Oxid
Cr
Res

Total
 / Total (%)
Troc
Red
Oxid
Ni
Res

Total
 / Total (%)
Troc
Red
Oxid
Cu
Res

Total
 / Total (%)
Troc= trocável; Red=redutível; Oxid=oxidável; Res=residual; =somatório das fases; Total
= digestão total.
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MONITORAMENTO DE METAIS PESADOS NA BAÍA DE SEPETIBA - RJ - BRASIL, COM
BASE EM GEOPROCESSAMENTO
Liane Maria Azevedo Dornelles
Professora Adjunta do Departamento de Oceanografia e Hidrologia/IGEO/UERJ
Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geoprocessamento - NEPGEO/IGEO
Rua São Francisco Xavier, 524/sala 4030-E, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP: 20550-013. E-mail: dornelle@iis.com.br. Tel.: (21) 25877838. Fax: (21) 25877692
ABSTRACT
The Sepetiba Bay (RJ-Brazil) presents high contents of heavy metals, mainly
cadmium and zinc, in the biotic and abiotic compartments. The purpose of this work was to
the monitoring of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn, in bottom sediments and suspended
particles, through the use of Geoprocessing and Geographic Information System techniques.
The acid digestion methods used were lixiviation with 0,1 N HCl and strong attack with aqua
regia. The Landsat (TM - Thematic Mapper) images were used, having as support the
software SITIM/INPE. Sediments plumes maps had been generated by the supervised
classification method (maximum likelihood). The Geographic Information System called
SAGA/UFRJ was used in the evaluation of environmental impact by heavy metals. Based on
spatial distribution maps of organic matter, calcium carbonate, fine-grained sediments and
textural facies map, environmental signatures and evaluations were elaborated (pollution risk
maps and pollution risk maps by Cd and Zn). In the northeast part of the bay sediment
contribution of the main rivers could be evidenced through representative regions of
sediments plumes. The regions of highest risk of pollution, located mainly in the north and
northeast part of the bay, presented high concentrations of heavy metals, indicating a
significant increase of the anthropogenic contribution. Using GIS support, the studied region
of the Sepetiba Bay can be classified, as area with moderate contamination.
INTRODUÇÃO
A crescente industrialização e expansão urbana, em termos mundiais, tem resultado
na introdução de quantidades indesejáveis de poluentes no ambiente. Regiões costeiras e
estuarinas, particularmente as próximas de centros urbanos, apresentam sedimentos
poluídos por metais pesados, compostos químicos orgânicos e nutrientes.
O Estado do Rio de Janeiro apresenta problemas críticos de poluição ambiental, em
rios, córregos e na zona litorânea. As denominadas fontes pontuais são o esgoto doméstico
sem tratamento adequado e os efluentes industriais, sendo as não pontuais representadas
pelos escoamentos de resíduos domésticos não recolhidos, resíduos sólidos descartados
indevidamente, resíduos agrícolas e águas pluviais (Banco Mundial 1996). Dentro deste
escopo insere-se a baía de Sepetiba, situada a oeste da cidade do Rio de Janeiro, que
devido ao rápido e desordenado crescimento urbano e industrial, ao longo das últimas duas
décadas, apresenta um quadro expressivo de deterioração ambiental, refletido no
esgotamento do oxigênio, eutroficação, grande acumulação de metais, elementos tóxicos e
coliformes fecais.
Este trabalho teve como objetivo geral o estabelecimento de critérios visando o
monitoramento de metais pesados na baía de Sepetiba, buscando uma metodologia viável
para futuras pesquisas, tendo em vista as áreas impactadas e suas respectivas fontes de
origem antropogênica.
Especificamente, este trabalho teve como objetivo o monitoramento dos metais Cd,
Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn, nos sedimentos superficiais de fundo e suspensato da baía de
Sepetiba, através do uso de técnicas de Geoprocessamento.
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MATERIAL E MÉTODOS
Mapas de distribuição espacial representativos das plumas de sedimentos foram
gerados pelo método da máxima verossimilhança, a partir do tratamento de imagens
Landsat TM, utilizando-se o programa SITIM/INPE. Amostras de sedimentos superficiais de
fundo e de água superficial foram coletadas em 7 estações de monitoramento, com
amostrador do tipo Ekman e recipientes de polietileno de 10 litros, respectivamente, em
agosto de 1996 e abril de 1997. Foram obtidas, também, sub-amostras nos intervalos 0,75,
1,35 e 2,25 cm, de sedimentos subsuperficiais (testemunho G), coletados no manguezal de
Guaratiba, utilizando-se um testemunhador tipo vibracore com tubo de alumínio de 6 metros
de comprimento, 3” de diâmetro interno e paredes de 3 mm de espessura. De cada 20 g de
amostra de sedimento foram eliminados os sais solúveis, a matéria orgânica (H 2O2 a 10 %)
e os carbonatos (HCl a 30 %). A fração grossa (> 0,062 mm) foi peneirada a seco (1/2 ),
sendo a fração fina (< 0,062 mm) separada por pipetagem. Para a análise da fração argila,
por difração de raios-X, os sedimentos foram lavados e posteriormente tratados com H 2O2 e
HCl. Em seguida foram centrifugados, visando-se a separação da fração menor do que 2
micras, preparadas lâminas orientadas e corridas no difratômetro Siemens D5000. As
lâminas foram analisadas em estado natural, glicoladas e aquecidas por 4 horas a 490 º C
(Dornelles & Anjos, 1998; Dornelles, 2000a).
Para a obtenção da denominada fração móvel, amostras de sedimentos (5 g) foram
tratadas com 50 ml de HCl 0,1 N por 16 horas em repouso e filtradas. Na segunda técnica
de extração, amostras de sedimentos (2 g) foram secas a 80° C por 24 horas, repesadas e
digeridas a 70° C com água régia (HCl + HNO 3 na proporção de 3:1), e evaporadas.
Posteriormente foram redissolvidas em HCl 0,1 N, filtradas e diluídas a um volume final de
20 ml (Dornelles, 2000a). Em relação ao material em suspensão, foram filtrados três litros de
água para cada amostra utilizando-se bomba peristáltica, kit Millipore e filtros de acetato de
celulose com diâmetro de 142 mm e 0,45 m de poro. O particulado em suspensão retido
nos filtros (0,2 g) foi submetido à lixiviação com HCl 0,1 N por 16 horas em repouso,
evaporado até 20 ml (70° C) e filtrado. Após, o resíduo foi digerido com água régia (70° C),
evaporado, redissolvido com HCl 0,1 N, filtrado e diluído ao volume final de 20ml (Dornelles,
1998). Extratos, em duplicata, foram analisados por espectrofotometria de absorção atômica
convencional de chama para Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn. Os resultados foram
expressos em g/g de peso seco e em % (Fe).
No presente estudo foi utilizado o Sistema de Análise Geo-Ambiental/SAGA-UFRJ,
desenvolvido pela equipe do Laboratório de Geoprocessamento (LAGEOP), do Rio de
Janeiro (UFRJ). O SAGA possui três módulos básicos: MONTAGEM (responsável pela
entrada de dados: arquivos no formato padrão TIFF, TRAÇADOR VETORIAL (TRAÇAVET)
utilizado para realizar de forma interativa (usuário mais computador) o reconhecimento de
módulos georreferenciados criados pelo MONTAGEM, e ANÁLISE AMBIENTAL que possui
três funções básicas: Assinatura Ambiental, “usada para definir as características e a
planimetria de área (s) delimitada (s) pelo usuário”, Monitoria Ambiental que “permite definir
e calcular as áreas alteradas e o destino dado a elas”, e Avaliação Ambiental que faz uso da
média ponderada, uma das estruturas lógicas de análises utilizadas para o entendimento de
situações ambientais, na qual são aferidos pesos para cada mapa utilizado, como também
notas para cada tipo de legenda, de acordo com sua importância. Foram utilizados os
conversores VETSURF, TIFFRST e RSTTIFF (Dornelles, 2000a; Dornelles, 200b).
Mapas de distribuição espacial de caulinita, interestratificados ilita-esmectita, ilita,
matéria orgânica, fração fina, carbonato de cálcio, concentração de material em suspensão
e teores de Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn em sedimentos e material em suspensão
(frações móvel e potencialmente móvel), foram gerados com auxílio do programa SURFER
for Windows 6.04, utilizando-se a krigagem com um variograma linear. Avaliações
Ambientais Complexas foram utilizadas na geração de mapas espaço-temporais. Mapas de
distribuição parcial dos sedimentos superficiais de fundo da baía de Sepetiba e de risco de
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poluição por metais pesados em geral, por Cd e por Zn, foram obtidos através de Avaliações
Ambientais Diretas, sendo as Assinaturas Ambientais utilizadas na diagnose das possíveis
associações existentes entre os teores de metais pesados, concentrações totais de material
em suspensão, granulometria dos sedimentos, percentual de carbonato de cálcio, minerais
de argila, matéria orgânica e como instrumento de cotejo entre informações (Dornelles
2000a; Dornelles, 2000b).
RESULTADOS
No tocante ao material em suspensão, cromo e ferro apresentaram teores mais
elevados ao sul do canal de São Francisco; manganês, chumbo e zinco na parte sudoeste
da área, próximo à restinga de Marambaia (agosto de 1996) e cobre ao sul dos canais do
Guandu e Itá. Manganês e cobre apresentaram teores mais elevados na parte sudeste da
área em estudo, próximo à restinga de Marambaia e zinco ao sul dos canais de São
Francisco e Guandu (abril de 1997). As altas proporções de metais fracamente ligados ao
material em suspensão evidenciam sua importância no transporte e na transferência para a
biota (Quadro1). Como fonte principal de Cd, Cr, Pb e Zn, temos a liberação de efluentes
associada ao parque industrial, predominantemente metalúrgico, localizado entre o canal de
São Francisco e o rio Guandu, consistindo o material particulado em suspensão no
compartimento mais crítico dentro da baía de Sepetiba para os metais pesados. O
predomínio e a localização de indústrias metalúrgicas próximo da costa, entre os principais
rios que deságuam na área em estudo tem favorecido, ao longo das últimas décadas, a
crescente contaminação dos compartimentos bióticos e abióticos na baía de Sepetiba
(Lacerda et al., 1998; Rodrigues et al., 1991; Wasserrman et al., 1991; Barcellos, 1995;
Maddock & Melo, 1997; Dornelles, 2000a; Dornelles, 2000b).
O mapa de risco de poluição dos sedimentos de fundo por metais pesados em geral
da área em estudo - 1996/1997 (mapa RPG-1996/1997) apresentou para as regiões de
médio, alto e altíssimo risco, áreas delimitadas perfazendo 39,7 %; 57,2 % e 3,0 % do total,
respectivamente. A classe de médio risco ocorre na parte sul/sudeste da ilha da Madeira, a
de alto risco desde a costa nordeste até a parte sul da baía, e a de altíssimo risco situa-se
próximo da vila de Sepetiba.
Para o mapa de risco de poluição dos sedimentos superficiais de fundo por cádmio 1996/1997, referente às frações móvel e potencialmente móvel (mapa RPCdMPM1996/1997), as áreas de médio, alto e altíssimo risco de poluição perfizeram 37,9 %; 51,1 %
e 11 % da área total assinada, respectivamente. A região de médio risco situa-se ao
sul/sudeste da ilha da madeira e ao sul da vila de Sepetiba, próximo da restinga de
Marambaia. A área de alto risco encontra-se distribuída na parte central e a sudeste da baía,
sendo bordejada a nordeste pela classe de altíssimo risco, a qual ocorre próximo da costa e,
em menor expressão na parte sudoeste, próximo à restinga de Marambaia (Figura 1).
As áreas de médio, alto e altíssimo risco de poluição dos sedimentos por Zn 1996/1997, referentes à fração móvel (mapa RPZnM-1996/1997), perfizeram 27,3 %; 58,4 %
e 14,3 % do total assinado. A região de médio risco encontra-se ao sul da ilha da Madeira,
sendo bordejada pela área de alto risco, a qual ocorre de forma ampla na direção
noroeste/sudeste. A classe de altíssimo risco de poluição ocorre na costa nordeste da baía
e, numa pequena área na parte sudoeste, próximo à restinga de Marambaia.
Para o mapa de risco de poluição dos sedimentos de fundo por Zn - 1996/1997,
referente à fração potencialmente móvel (mapa RPZnPM-1996/1997), tem-se que a área de
médio risco de poluição ocorre ao sul da ilha da Madeira e da vila de Sepetiba, perfazendo
32,3 % da área assinada, a área de alto risco de poluição na direção noroeste/sudeste com
55,1 % de área delimitada e a de altíssimo risco de poluição na costa norte/nordeste, com
área assinada de 6,6 %.
Resultados mais expressivos das Assinaturas Ambientais, referentes aos mapas de
risco RPG-1996/1997, RPCdMPM-1996/1997, RPZnM-1996/1997 e RPZnMPM-1996/1997
evidenciam, em linhas gerais, um aumento nos teores de CaCO 3, fração fina, matéria
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orgânica e minerais de argila, associado ao aumento do risco de poluição dos sedimentos
de fundo da baía de Sepetiba por metais, no período e área em estudo (Quadro 2).
As assinaturas referentes à classe de alto e altíssimo risco de poluição por metais
pesados em geral - 1996/1997, como também por Cd e Zn, no tocante à fração
potencialmente móvel sugerem um agrupamento entre cádmio, cobre, níquel, chumbo e
zinco, grupo de metais considerado em estudos pretéritos (Quadro 3).
CONCLUSÕES
Os expressivos teores de metais pesados, detectados ao longo da costa norte da
área em estudo na baía de Sepetiba, refletem não só a contribuição do parque industrial,
situado entre o canal de São Francisco e o rio Guandu, como também o padrão de
deposição e redistribuição dos sedimentos fluviais, indicando uma provável contribuição
antropogênica, associada ao vazamento de resíduos tóxicos do dique de rejeitos da
Companhia Mercantil e Industrial Ingá, ocorrido em fevereiro de 1996, aliada às operações
de dragagem na baía de Sepetiba, tendo sido detectados o espalhamento e a redistribuição
de sedimentos finos, contaminados por metais pesados, com aumento das concentrações
de cádmio e zinco na parte nordeste da região estudada (ALERJ, 1996; FEEMA/GTZ,1999,
Dornelles, 2001).
A região estudada pode ser classificada, em relação à distribuição de metais
pesados em sedimentos de fundo e material em suspensão, como área de contaminação
moderada (Dornelles, 2000a).
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Figura 1 - Mapa de risco de poluição dos sedimentos de fundo por cádmio nas frações
móvel e potencialmente móvel - RPCdMPM-1996/1997 (adaptado de Dornelles, 2000a).
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Quadro 1 - Valores médios das concentrações de metais pesados no material em
suspensão: baía de Sepetiba, RJ - Brasil (Dornelles, 2000a).
MATERIAL EM SUSPENSÃO
AGOSTO DE 1996
Fração Potencialmente Móvel
Metal
Cd
Cr
Cu
Fe
Mn
Ni
Pb
Zn
(µg/g) (µg/g)
(µg/g)
(%)
(µg/g)
(µg/g)
(µg/g)
(µg/g)
Média
20,20
6,95
0,21
43,45
11,84
70,75
Fração Móvel
Média
14,37
15,37
0,12
97,45
19,65 161,11
ABRIL DE 1997
Fração Potencialmente Móvel
Metal
Cd
Cr
Cu
Fe
Mn
Ni
Pb
Zn
(µg/g) (µg/g)
(µg/g)
(%)
(µg/g)
(µg/g)
(µg/g)
(µg/g)
Média
1,22
21,51
26,58
0,37
165,68
17,12 101,02
Fração Móvel
Média
17,93
60,85
0,15
356,84
17,24 218,72
Quadro 2 - Resultados mais expressivos das Assinaturas Ambientais referentes à classe de
altíssimo risco de poluição por metais em sedimentos de fundo, frente aos mapas espaçotemporais (1996/1997) de carbonato de cálcio, fração fina, minerais de argila, matéria
orgânica e tipo de sedimento (Dornelles, 2000a).

MAPAS
DE RISCO

CaCO3

Fração Fina

P 7-8 %

P 90-100 %

ÁREAS DELIMITADAS (%)
Ilita
Ilita/
Caulinita
esmectita
 < 20 %  < 45 %  > 35 %
 < 25 %
100
98,5
33,6
41,7
95,3
83,5

RPG
1996/1997
31,8
77,9
RPCdMPM
43,5
70,8
1996/1997
RPZnM
 < 20 -25 %
1996/1997
33,3
76,6
40,2
RPZnPM
1996/1997
56,7
86,8
58,9
P = permaneceu;  = diminuiu;  = aumentou

Matéria Lama
Orgânica
 3-4 %
54,9
58,4

100
100

96,4

64,2

68,1

100

100

99,4

53,1

100

Quadro 3 - Resultados mais expressivos das Assinaturas Ambientais, referentes à classe
de altíssimo risco de poluição por metais, frente ao mapas espaço-temporais (1996/1997) de
Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Pb na fração potencialmente móvel (Dornelles, 2000a).
ÁREAS DELIMITADAS (%)
MAPAS
Cr
Cu
Fe
Mn
Ni
Pb
DE RISCO > 2XBG
4-6XBG
1,3-1,6XBG
>2XBG
< 2XBG
2-3XBG
RPG
44,0
97,5
69,4
76,1
100,0
86,3
1996/1997
RPCdMPM
41,4
72,0
67,6
54,6
99,8
87,7
1996/1997
RPZnPM
60,6
87,4
80,7
89,5
99.8
87,1
1996/1997
BG: Cr (24 g.g-1); Cu (4 g.g-1); Fe (2,6 %); Mn (350 g.g-1); Ni (9,2 g.g-1) e Pb (8 g.g-1)
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INCLUSÕES EM CASSITERITAS E COLUMBITAS - TANTALITAS DO SUL DOS
ESTADOS DE MINAS GERAIS / RIO DE JANEIRO E LESTE DE SÃO PAULO
DETERMINADAS POR MEV-EDS
Ronaldo Mello Pereira*; Reiner Neumann**; Ana Maria Netto***
* Departamento de Geologia Aplicada FGEL/UERJ; **CETEM/MCT; ***TEKTOS – FGEL/UERJ

Abstract
The minerals inclusions in the cassiterite and columbite-tantalite of the
Andrelândia Thrust System (ATS) / Andrelândia Group (AG), Socorro-Guaxupé
Thrust Nappe (SGTN) / Piracaia Complex (PC) and Embu Domain (ED) / Embu
Complex (EC) were described by SEM / EDS method.
The cassiterite of the ED / EC presented inclusions of Pb-tantalate, columbitetantalite, uraninite and feldspar.
In SGTN / PC the columbite-tantalite is the principal inclusion of the
cassiterite. The other are wolframite, uraninite, Pb-niobate, galene and pyrochlore.
The cassiterite of the ATS/AG can be distinguished from the SGTN / PC and
ED / CE cassiterites by the inclusions of Nb ilmenorutile, leucoxene, quartz, pyrite,
uraninite, zircon, Nb-plumbo tantalate, pyrochlore and zoned columbite-tantalite. The
columbite-tantalite of the ATS/AG is more niobiferous on Itanhandu area and more
tantaliferous on Monte Belo-Capivara. The main inclusions determined were: Ta
ilmenorutile, columbite-tantalite, pyrochlore, Pb-tantalate, tantalite, cassiterite,
muscovite, uraninite and zircon.
Introdução
A região estudada, situada no sul dos estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro e leste do Estado de São Paulo, insere-se no segmento central da Faixa
Ribeira e compõe-se de cinco grandes domínios tectônicos representados pelo
Sistema de Empurrão Andrelândia (SEA), pela Nappe de Empurrão SocorroGuaxupé (NESG), pelo Domínio Embu (DE), pelo Sistema de Empurrão Juiz de Fora
(SEJF) e pela Klippe do Paraíba do Sul (KPS). A esses domínios associam-se
litotipos do Grupo Andrelândia e dos complexos Piracaia, Embu e Paraíba do Sul,
respectivamente.
No âmbito de três desses domínios tectono / estratigráfico foram
determinadas associações em metais raros / mineralógicas características (Figura
1):
SEA / GA, granitos Itanhandu e Capivara: Sn
columbita/tantalita);

- Nb/Ta (cassiterita -

 NESG / CP, Granito Mendanha: Sn  W  F  Mo (cassiterita  wolframita 
topázio  molibdenita);
 DE / CE, Granito do Funil: Sn  Mo (cassiterita  molibdenita).
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Estudos em MEV-EDS
As análises qualitativas de identificação foram realizadas no Microscópio
Eletrônico de Varredura LEO S440 do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM/CNPq)
em seções polidas dos minerais recobertas com carbono. As imagens foram
geradas por detetor de elétrons retro-espalhados que gera níveis de cinza
proporcionais ao peso atômico médio do material analisado; assim, quanto maior o
seu peso atômico, mais claras as fases aparecem na imagem. Foram obtidos
espectros de composição química qualitativa por dispersão de energia (EDS) em
pontos de área de aproximadamente 2 m de raio, selecionados nas imagens. O
EDS é um Link ISIS L300 com detetor de SiLi Pentafet, janela ultrafina ATW II, de
resolução de 133 eV para 5,9 keV. O limite de detecção varia, mas situa-se entre 0,1
e 0,5%
As principais inclusões registradas nas cassiteritas do SEA / GA são de
columbita-tantalita que contém picos de titânio. Os demais minerais determinados
foram: Nb ilmeno-rutilo com exsoluções de columbita-tantalita (Figura 2), leucoxênio,
quartzo, pirita, zircão, Nb plumbo tantalato, uraninita, um mineral de Ca, Na, Pb, Nb
e Ta (provavelmente um representante do grupo do pirocloro) e pequenos cristais
zonados de columbita-tantalita com núcleos mais niobíferos e bordas mais
tantalíferas.
As columbitas-tantalitas estudadas desse mesmo domínio são,
composicionalmente, diferentes registrando-se termos mais niobíferos na área de
Itanhandu e mais tantalíferos na área de Monte Belo-Capivara. As principais
inclusões encontradas corresponderam ao Ta ilmeno-rutilo, columbita-tantalita,
mineral do grupo do pirocloro, cassiterita e muscovita. Em Monte Belo-Capivara
também foram constatadas as presenças de uraninita (com Pb), zircão, um plumbotantalato e tantalita.
As inclusões contidas na cassiterita do domínio da NESG / CP são
principalmente de columbita-tantalita. As demais são de wolframita (Figura 3),
uraninita, galena, Ta plumbo-niobato e minerais de Nb, Ta, Fe, Y, Na e Nb, Ta, Y,
Fe, Ti, Na e Mn. Estes últimos, em função da presença do Na associado ao Nb e
Ta foram interpretados como pertencendo ao grupo do pirocloro.
A cassiterita do Domínio Embu, comparativamente àquelas derivadas dos
dois domínios anteriores, quase não tem inclusões. Estas, compreendem um óxido
de Ta, Pb e Nb considerado como um Nb plumbo-tantalato, a columbita-tantalita, a
uraninita e um alumino silicato complexo de Na, Ca e Fe (feldspato).
Considerações Finais
Os estudos com MEV-EDS efetuados em grãos de cassiterita e columbitatantalita permitiu constatar que:
-

As cassiteritas das áreas de Itanhandu e Monte Belo (SEA / GA) possuem
a maior quantidade e diversidade de inclusões minerais. O menor número
e a menor variedade de inclusões ocorre na cassiterita da área do domínio
DE / CE (Tabela 1);
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-

Além de diferirem no número e tipo de inclusões contidas, as cassiteritas
de cada um dos domínios tectônicos considerados apresentam diferenças
com relação às suas composições químicas. Este seria o caso das
inclusões de columbita-tantalita encontradas nas cassiteritas do domínio
SEA / GA que apresentam picos de Ti associados, enquanto que as
columbitas-tantalitas inclusa nas cassiteritas coletada nas áreas da NESG
/ CP e DE / CE primam pela ausência desse elemento.
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Tabela 1- : Principais inclusões minerais em
cassiteritas e columbitas-tantalitas x Domínios Tectônicos
Domínio Tectônico
Unidade
Mineral

SEA
Gp. Andrelândia
col./tantalita

cassiterita

NESG

DE

C. Piracaia

C. Embu

cassiterita

cassiterita























col-tan. zonada Ta  Nb









tantalita






















Pb-niobato







wolframita








cassiterita









Nb ilmeno-rutilo









Ta ilmeno-rutilo









leucoxênio







zircão


































Ti columbita/tantalita
columbita-tantalita
col-tan. zonada NbTa

pirocloro
Pb-tantalato

uraninita
muscovita



pirita



quartzo



galena









feldspato









: não determinado
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Figura 2 : Nb ilmenorutilo (mais escuro) com exsoluções de columbita-tantalita associado a cassiterita

Figura 3: Cassiterita da area de Piquete – Cruzeiro, Domínio da NESG/CP com inclusões de
columbita-tantalita (a) e wolframita (b)
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GEOQUÍMICA DE HIDROTERMALITOS DA REGIÃO DE
FORTALEZA DE MINAS - SUDOESTE DE MINAS GERAIS
J. L. FEOLA1; S. G. CARVALHO2; A. ZANARDO2
1.

jorgelf@rc.unesp.br - Pós Graduação em Geociências-IGCE/UNESP-Rio Claro-SP
2. DPM – IGCE/UNESP – Rio Claro-SP

Abstract
The geochemical pattern of the hydrothermally altered metasedimentary rocks, which
occur near Fortaleza de Minas (State of Minas Gerais), with or without gold mineralization,
shows that the chemical variations of the major elements represent distinet mineral phases,
mainly those recognized as of hydrothermal origin. As regard as the trace elements, the
hydrothermalites show great similarity, and the mineralized lithotypes show the smallest
variations and the highest anomalies, mainly of Sr and Zr. The high values of Cr and Ni in
both types of analysed rocks, may result from tectonic and metamorphic processes which
acted upon metamafic/ultramafic and metasedimentary rocks of the greenstone belt
sequency, Therefore, the geochemical pattern observed is in agreement with the action of
the hydrothermal processes, which caused a widespread alteration of the several lithologies
of the area (silicification, chloritization, sericitization, carbonatization and sulfidation), and the
action of the hydrothermal fluids of lower temperature, allowed the deposition of gold in
quartz veins and in hydrothermalites.
Introdução
O presente trabalho apresenta o padrão geoquímico de rochas metassedimentares
hidrotermalmente alteradas, mineralizadas e não mineralizadas em ouro, que ocorrem
próximo ao distrito Três Fontes, na região entre os municípios mineiros de Fortaleza de
Minas e Pratápolis.
Na área estudada ocorrem rochas arqueanas de origem metavulcânica básica a
ultrabásica do Greenstone Belt Morro do Ferro, que se associam a rochas gnáissicas de
composições diversas, e em conjunto definem localmente o Complexo Barbacena, e que
representam terrenos do tipo granito-greenstone. A essa unidade intercalam-se camadas de
rochas proterozóicas de origem sedimentar, atribuídas à base do Grupo Araxá/Canastra ou
ainda ao Grupo Bambuí fortemente tectonizado. Esses metassedimentos apresentam-se
deformados e metamorfisados em fácies xisto verde zona da biotita, e foram submetidos a
um intenso processo hidrotermal, que é caracterizado principalmente por halos irregulares
de silicificação, cloritização e sericitização, promovidos por falhamentos diversos que
ocorrem generalizadamente na área.
Localmente esses hidrotermalitos hospedam as mineralizações auríferas do Depósito
JS-1 e dos prospectos Córrego do Salvador I e II (Feola, 1999 e Feola et al., 1999a), onde
além das alterações hidrotermais supracitadas, desenvolvem-se ainda carbonatação,
sulfetação e hematitização, entre outros processos pouco pervasivos.
Caracterização Geoquímica
São apresentados e interpretados os padrões geoquímicos de elementos maiores e
de alguns elementos traços, que complementam o estudo realizado por Feola et al. (1999b),
considerando apenas elementos maiores. Foram desenvolvidas análises em rochas
mineralizadas (clorita filitos, sericita filitos, carbonato filitos, filitos grafitosos, quartzo xistos e
quartzitos) e não mineralizadas (clorita filitos, sericita filitos, carbonato filitos, filitos
grafitosos, metacherts, formações ferríferas e silexitos), com dosagem dos teores dos
elementos maiores Na 20, MgO, Al2O3, SiO2 , P2O5, K2O, CaO, TiO2, MnO e Fe2O3, além dos
elementos traços Ni, Cr, Cu, Zn, Rb, Sr, Ba, La, Ce, Y e Zr.
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Elementos maiores
As variações químicas dos elementos maiores das rochas mineralizadas e não
mineralizadas (figs. 1 e 2), são abordadas por tipo litológico, tendo como base o SiO 2 (óxido
de maior ocorrência).
Os teores dos óxidos dos clorita filitos são variáveis e a maioria destes formam
minerais filossilicáticos, principalmente o Al2O3 , MgO e SiO2, que apresentam teores
expressivos. Os valores de Fe 2O3 e secundariamente de MnO, que evidenciam uma
correlação negativa com SiO 2, provêm de óxidos, hidróxidos e sulfetos, enquanto os teores
de TiO2 são condizentes com a ocorrência de rutilos e leucoxênios. Pontualmente observase incremento nos teores de Na 2O e K2O dessas rochas devido ao enriquecimento de
filossilicatos finos (sericita).
Os teores extremamente baixos de CaO são coerentes com a ausência de
carbonatos, sendo que os valores de P2O5 representam a ocorrência de minerais fosfáticos
(apatitas e localmente monazitas).
Nos carbonato filitos destacam-se além dos teores de CaO, o Al2O3 e
secundariamente o Fe2O3. Da mesma forma, nessas rochas há ampla geração de minerais
filossilicáticos, sendo que o teor menos expressivo de MgO deve-se à ocorrência
subordinada de clorita em relação a sericita. Já a diminuição dos teores de K 2O são
condizentes com os valores de Al2O3 e SiO2, que formam os filossilicatos, enquanto os
teores de P2O5 e TiO2 representam as fases minerais de fosfatos e óxidos de titânio.
Os sericita filitos são caracterizados quimicamente pelos mais elevados teores de
Al2O3, sendo também expressivos os valores de TiO 2, além de MgO, P2O5, K2O, CaO e
Fe2O3, os quais, entretanto, apresentam grande variação de teores, representando assim
rochas com diferentes proporções em minerais formados à base desses óxidos. Nessas
rochas, os teores de Na 2O apresentam-se extremamente baixos (0,08%), indicando
ausência de albita e baixo teor da molécula paragonita nos cristais de sericita. De um modo
geral apresentam grau de correlação baixo, inerente à seqüência metassedimentar e à ação
hidrotermal.
O hidrotermalismo também é bem marcado nos filitos grafitosos, onde localmente
apresentam teor de SiO2 superior a 95% devido a processos de silicificação. Ostentam
teores relativamente elevados de TiO 2, Fe2O3, Al2O3 e intensa variação no teor de K2O. A
maior diferença em relação aos filitos normais é o teor de Na 2O, que tende a ser maior nos
filitos grafitosos, chegando a atingir 1,44%.
O padrão geoquímico observado em metacherts é marcado apenas pela associação
de teores pouco expressivos de Fe 2O3 à SiO2, sendo que a amostra de formação ferrífera
analisada exibe comportamento químico similar, inclusive com teor de Fe 2O3 inferior ao
constatado nas rochas filíticas.
Quimicamente as rochas silexíticas são marcadas por altos teores de SiO 2 (87 a
97%) e baixos valores dos demais óxidos, dentre os quais destacam-se os teores de P2O5
resultante da presença de wavellita e outros fosfatos, de Al2O3 e K2O indicando a ocorrência
de sericita, e de Fe2O3 e localmente MnO devido a óxidos e hidróxidos.
Elementos traços
Através do padrão geoquímico dos elementos traços, ilustrado na figura 3, observase que nas litologias que hospedam a mineralização, o Cr define anomalias moderadas a
fortemente positivas em todo o conjunto de rochas analisadas, enquanto todos os demais
elementos dosados constituem tanto anomalias positivas quanto negativas, com exceção
de Zr e Sr, sendo que este último define anomalias fortemente negativas. O melhor grau de
correlação é observado entre Cr/Ni, seguido por Y/Zr e Rb/Ba (fig. 4).
Nos litotipos não mineralizados, que ocorrem no entorno do depósito e dos
prospectos auríferos, também se destaca positivamente o Cr, que constitui localmente,
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entretanto, tênues anomalias negativas, enquanto que o Sr ocorre essencialmente sob a
forma de anomalias negativas.
Quanto aos teores dos diversos elementos dosados em relação ao grupo de rochas
mineralizadas e não mineralizadas (fig. 5), constata-se uma grande variação, inclusive
dentro de cada agrupamento, refletindo assim a composição dos distintos tipos litológicos
resultantes dos processos tectono-metamórficos e hidrotermais.
O Cr apresenta os mais elevados teores constatados, chegando a atingir 5103ppm
em sericita filitos não mineralizados, sendo comum, porém a ocorrência de teores próximos
a 2000ppm em rochas de ambos os agrupamentos. O elemento que apresenta o segundo
maior teor é o Ba, que atinge 2482ppm, também em sericita filito não mineralizado. Os
teores de Ni localmente chegam a 1527ppm em clorita filito não mineralizado, enquanto
esse elemento nas rochas mineralizadas constitui teores predominantemente entre 300 a
1100ppm.
Os teores de Cu, embora bem marcados nas litologias hospedeiras da
mineralização, apresenta seu valor máximo em carbonato filito não mineralizado, sendo que
os teores de Zn, ocorrem com maior expressividade nos diversos litotipos minera lizados,
representando a fase sulfeto.
Em relação ao Rb, embora se destaque o teor constatado em sericita filitos não
mineralizados, no geral as rochas mineralizadas apresentam os valores mais constantes. Já
em relação ao Sr, observa-se um empobrecimento nos dois agrupamentos de rochas
analisadas, mas principalmente nos hidrotermalitos mineralizados.
Os teores de La, Ce e Zr também se apresentam mais robustos em sericita filitos não
mineralizados, enquanto os valores exibidos por Y são praticamente similares para as
rochas dos dois agrupamentos.
Conclusões
De um modo geral os padrões geoquímicos dos hidrotermalitos mineralizados e não
mineralizados em ouro da região de Fortaleza de Minas são similares. Os teores
relativamente elevados de TiO 2 para metassedimentos sugerem contribuição vulcânica,
sendo que a dispersão e baixo grau de correlação entre os componentes químicos é
resultante da natureza das rochas analisadas, composição mineralógica e também da
evolução tectono-metamórfica.
As menores variações foram detectadas nas rochas mineralizadas, as quais
apresentam as anomalias mais acentuadas, especialmente de Sr e Zr. Os altos teores de Cr
e Ni, presentes tanto nos litotipos mineralizados e não mineralizados devem resultar da
evolução tectono-metamórfica durante o Neoproterozóico, comum às rochas
metamáficas/ultramáficas e metassedimentos da seqüência greenstone.
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Abstract
The JS-1 Gold Deposit is localized in the Fortaleza de Minas area, in the State of
Minas Gerais and is placed in rocks of sedimentary origin, which were highly deformed,
metamorphosed and hydrothermally altered. Through a combination of works of geochemical
exploration, including studies of soil, semi-weathered and fresh rock, it was possible to
recognize mineralized zones and consequently to delineat the deposit. The mineralized
zones are characterized by values of gold grains counting higher than 14.000 in the soil and
higher than 6.500 in partially weathered rock originated from the primary ore. The values of
gold obtained in samples from trenches in the primary ore were as high as 25ppm, although
the average of the deposit is around 0,7ppm. The rocks of the area are mineralized in a
generalized and irregular way, and the veins and veinlets of quartz, associated with rocks
hydrothermally altered are responsible for the highest grades.
Introdução
O Depósito Aurífero JS-1 localiza-se no município de Fortaleza de Minas, no
sudoeste do estado de Minas Gerais, e ocorre hospedado em rochas de origem sedimentar
atribuídas à base do Grupo Araxá/Canastra, que se apresentam amplamente deformadas,
metamorfisadas e hidrotermalmente alteradas (Feola, 1999).
Neste trabalho são apresentados os resultados da utilização de técnicas de
prospecção geoquímica, que permitiram o reconhecimento de zonas mineralizadas e a
conseqüente delimitação da área do depósito, bem como também o reconhecimento dos
teores de background para ouro nos terrenos estudados na região.
Prospecção geoquímica
Os trabalhos prospectivos de detalhe realizados, incluindo a prospecção geoquímica
de solo e de rocha semi-intemperizada (ambos com a contagem de pintas de ouro),
permitiram reconhecer as zonas mais favoráveis às concentrações auríferas.
Posteriormente, nesses mesmos locais, foram abertas várias trincheiras, visando à
amostragem de canal em rochas inalteradas, com dosagem dos teores de ouro.
Geoquímica de solo
Para a amostragem geoquímica de solo utilizou-se malha irregular (100 x10m e/ou
100m x 20m), sendo que a linha base, de direção NW -SE foi seccionada por perfis NE-SW,
com extensão variando de 250 a 600m. A variação no comportamento das quantias de
pintas de ouro nos solos provenientes dos diferentes tipos litológicos é ilustrado na figura 1,
enquanto o background, definido pelos valores da mediana, são apresentados na tabela 1.
Esses dados foram submetidos à interpolação (inverso do quadrado da distância IQD), gerando assim um mapa de isoteores de pintas de ouro em solo (fig. 2), que
discrimina duas zonas mineralizadas principais, com orientação predominante na direção
NW-SE, coincidente com a direção das camadas.
Geoquímica de rocha semi-intemperizada
Como os valores de pintas de ouro em solo são dependentes não somente do
conjunto rocha/minério primário, mas também de fatores supérgenos, principalmente
aqueles referente à mobilidade de partículas de ouro influenciados pelo clima e pelos
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diferentes tipos de encosta (relevo) que ocorrem na área estudada, também foram
realizados trabalhos prospectivos envolvendo contagem de pintas de ouro em rochas semiintemperizadas in situ.
A malha utilizada nessa campanha foi à mesma da etapa anterior, onde foram
amostrados os afloramentos rochosos das distintas litologias, sendo a distribuição de pintas
de ouro verificada nessa fase ilustrada na figura 3 e os valores de background apresentados
na tabela 2.
Os dados assim obtidos também foram utilizados na geração de mapa de isoteores,
sendo que a referida quantificação nessas rochas (parcialmente alteradas), confirma o
posicionamento das zonas auríferas anômalas detectadas em solos, bem como a tendência
de orientação na direção NW-SE (fig. 4).
Geoquímica de rocha
A dosagem dos teores de ouro, utilizando amostras de canal coletadas em
trincheiras cortando os diferentes litotipos hospedeiros das anomalias identificadas
previamente, encontra-se ilustrada na figura 5 (a-k).
Nos gráficos apresentados nessa figura observa-se que embora os teores
apresentem uma grande variação, localmente os valores mais expressivos situam-se em
torno de 24,82ppm (fig. 5f) e 20,93ppm (fig. 5b), sendo também expressiva a ocorrência de
teores entre 1 a 3ppm (figs. 5a, g, h, i, j, k), ainda considerados como teores econômicos.
Quando se observa apenas a média dos teores verificada em cada trincheira (fig. 6),
constata-se que embora a maioria dos valores situe-se abaixo de 1ppm, a trincheira 2
ostenta média próxima a 5ppm.
As rochas que se apresentam potencialmente mineralizadas são clorita filitos, filitos
grafitosos, sericita filitos e metacherts, principalmente quando esses litotipos são ricos em
venulações quartzosas e/ou quartzo-carbonáticas ou ainda quando se apresentam
fortemente alterados hidrotermalmente (zonas de alteração carbonática), sendo, entretanto,
que os mais altos teores de ouro verificados ao longo das trincheiras são provenientes de
veios de quartzo.
Conclusões
Através da associação dos trabalhos de prospecção geoquímica realizados foi
possível a delimitação das áreas com concentrações auríferas anômalas, que definem o
Depósito Aurífero JS-1, as quais são caracterizadas por quantias de pintas de ouro maiores
que 14.000 em solo e superiores a 6.500 em rochas parcialmente alteradas, e que são
provenientes do minério primário, que localmente atinge teores de até 25ppm, embora a
média geral observada no depósito seja de 0,7ppm.
O mais altos valores de background são registrados em filitos grafitosos, constando
de 186 e 80 pintas de ouro, respectivamente em solos e em rochas semi-intemperizadas.
Salienta-se entretanto, que os solos/rochas de maior exposição, não somente na área
estudada, mas também em toda a região, são os clorita filitos, cujos valores de background
são de 70 e 36 pintas de ouro, registrados respectivamente em solos e rochas parcialmente
alteradas.
As rochas que ocorrem nas áreas anômalas apresentam-se ampla e irregularmente
mineralizadas, sendo que os veios e vênulas de quartzo são os responsáveis pelos teores
mais expressivos. Embora ocorram halos de alteração carbonática, as diversas litologias
também se apresentam hidrotermalmente alteradas por processos pervasivos de
cloritização, sericitização, sulfetação e principalmente silicificação.
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Solo resultante da
alteração de:

Número de
amostras

Mediana

Quantia mínima
de Pintas de Au

Quantia máxima
de Pintas de Au

Clorita filitos
306
70
0
14.672
Silexitos
96
18
0
350
Carbonato filitos
28
52
0
8.560
Filitos grafitosos
15
186
38
1.550
Tabela 1. Principais parâmetros prospectivos obtidos a partir da análise das quantias
de ouro em solos do Depósito JS-1 (os dados referente a metacherts, metafosforitas e
sericita filitos foram descartados por apresentarem número insuficiente de amostras).

Tipo litológico

Número de
amostras

Mediana

Quantia mínima
de Pintas de Au

Quantia máxima
de Pintas de Au

Clorita filitos
306
36
0
6.540
Silexitos
96
15
0
346
Carbonato filitos
28
29
0
3.353
Filitos grafitosos
15
80
15
785
Tabela 2. Principais parâmetros prospectivos obtidos a partir da análise das quantias
de ouro em rochas semi-intemperizadas do Depósito JS-1 (os dados referente a
metacherts, metafosforitas e sericita filitos foram descartados por apresentarem
número insuficiente de amostras).
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Novas idades 207Pb/206Pb e geoquímica isotópica Nd-Sr para
granitóides shoshoníticos e alcalinos das regiões de Lavras do Sul
e Taquarembó, RS.
Gastal, M. C. P.1 & Lafon, J. M.2 (1 – Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica
– IGEO/UFRGS; 2 – Laboratório de Geologia Isotópica – Pará-Iso – CG/UFPA)
Abstract
New isotopic Sm-Nd (WR) and Pb-Pb (zircon) data are provided for post-orogenic
intrusives from the western part of the Sul-riograndense Shield. The less evolved facies of
the Lavras do Sul Intrusive Complex are slightly older than shoshonitic and alkaline granites
( 594Ma), as revealed by the 207Pb/206Pb ages of 5997Ma and 6015Ma obtained on
monzodiorites and monzonites, respectively. In the Taquarembó Plateau, there is a gap ( 
11Ma) between the shoshonitic Santo Antônio Granitic Massif (SAGM) – 583  2Ma, and the
alkaline Leões Ring Complex (LRC) – 572  3Ma. An older age of about 2.35Ga is obtained
in two zircon crystals from SAGM, providing unambiguous inheritance evidence. The two
main LRC-facies show Nd(t) of –13.9 and –11.4, and TDM of 2.2 and 1.9Ga, whereas two
samples from Arroio do Jacques Monzodiorite show Nd(t) of –3.5 and –4.3, and TDM of about
1.6 Ga. Isotopic data for alkalic and shoshonitic volcano-plutonic rocks allow to group them in
two main events probably with diverse origins: the older (605–580Ma) includes dominant
shoshonitic rocks, and subordinate alkaline granites; and in the later (575-540Ma), alkaline
silica oversaturated rocks predominate. Relatively high and varied values of Nd(t), and meso
to upper paleoproterozoic TDM characterize the rocks of the older event, and low Nd(t) and
paleoproterozoic TDM values for the later.
Introdução
O magmatismo pós-orogênico do final do Ciclo Brasiliano no oeste do Escudo Sulriograndense inclui composições shoshonítica e alcalina supersaturada em sílica, e tipos
cálcio-alcalinos alto K subordinados (Fig. 1). Grosso modo, são identificados dois períodos
de geração destes episódios. O primeiro com idades de 610-590Ma está representado por
amplo espectro de vulcânicas e plutônicas shoshoníticas, e granitos alcalinos subordinados
e ocorrentes no Complexo Intrusivo Lavras do Sul – CILS. O outro, com idades de 565540Ma, inclui vulcânicas ácidas e granitóides alcalinos e cálcio-alcalinos alto K, como o
Granito Jaguari (GJ) e os complexos graníticos São Sepé (CGSS) e Caçapava do Sul
(CGCS). Os dois períodos de geração do magmatismo foram identificados em base a dados
geocronológicos precisos, disponíveis apenas para alguns granitos, como pertita-granitos e
granodioritos do CILS, monzogranitos do CGSS e CGCS (U-Pb em zircão – Leite 1995;
Remus et al. 1999; 2000a e b) e GJ (Pb-Pb em zircão - Gastal & Lafon 1998). As demais
correlações, fundamentadas em relações de campo, afinidade geoquímica e isotópos Rb-Sr,
situam tais eventos em intervalo mais diversificado de idades (480 – 650Ma).
Contribuição crustal crescente durante a evolução destes eventos é argumentada
com base nas razões isotópicas Sr-Nd-Pb e registros de Pb herdado em zircão (Gastal &
Lafon 1998; Hartmann et al. 1999). Forte derivação mantélica, no entanto, é sugerida para
os eventos shoshoníticos e alcalinos de Lavras do Sul devido a valores mais elevados de  Nd
e ausência de registros de Pb herdado em zircão. Para compatibilizar assinaturas isotópicas
e geoquímicas, a fonte preferida é o manto litosférico enriquecido em elementos
incompatíveis - tipo EM-I, originado em eventos prévios de subducção e/ou metassomatismo
do manto. A interação manto-crosta inferior na geração dos dois eventos é fundamentada
no modelamento geoquímico para derivação de rochas básico-intermediárias das duas
associações, ocorrentes em Lavras do Sul e Platô do Taquarembó (Gastal 1999). Os
resultados indicam que pequenos percentuais de fusão parcial (2-3%) e variações na
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proporção granada/clinopiroxênio de uma fonte do tipo EM-I resolvem os contrastes nos
padrões de ETR, porém não explicam o comportamento de alguns elementos LIL e HFS. A
mistura de magmas mantélicos, assim derivados, com líquidos distintos produzidos por
fusão parcial de rochas infracrustais acomoda as feições geoquímicas em ambas
associações.
São apresentadas idades 207Pb/206Pb em zircão para intrusivas das associações
shoshonítica e alcalina das duas regiões, as quais permitem avançar na determinação do
período de formação do centro vulcano-plutônico representado pelo CILS e da
contemporaneidade dos dois eventos no Platô do Taquarembó; bem como, na melhor
caracterização dos períodos de geração destes eventos no oeste do escudo. Dados
isotópicos Sm-Nd em rocha total (RT) são apresentados para fácies do Complexo Anelar
Leões (CAL) e Monzodiorito Arroio do Jacques (MAJ), e a discussão petrogenética é
fundamentada em razões isotópicas Sr-Nd disponíveis para intrusivas e vulcânicas.
Aspectos da geologia regional e local
As duas regiões estudadas estão situadas na porção oeste do Escudo Sulriograndense, nos domínios dos blocos Taquarembó a sul, e São Gabriel a norte (Fig. 1). As
unidades regionais, no primeiro, pertencem ao Complexo Granulítico Santa Maria Chico
(CGSMC) de idade arqueana (2,55Ga), enquanto no outro, incluem granitos, gnaisses e
seqüências metavulcano-sedimentares relacionados à formação de arco magmático do
Brasiliano precoce (750-700Ma). O magmatismo do final deste ciclo (610-540Ma) é
amplamente representado nos dois blocos e ocorre em dois períodos principais já referidos.
Tais episódios são interpretados como reflexo no antepaís do evento colisional ocorrido no
leste do escudo (610-590Ma), e responsável pela formação do Batólito de Pelotas.
Em Lavras do Sul, predominam as rochas shoshoníticas incluindo traqui-andesitos e
vulcanoclásticas correlatas, e amplo espectro de intrusivas congregadas no CILS. Os termos
menos diferenciados - monzodioritos a quartzo monzonitos - compõem a parte norte deste,
e o corpo principal situado a sul é constituído por uma gama variada de fácies graníticas
com zonação reversa: monzo e granodioritos shoshoníticos no núcleo, circundados por
sienogranitos e pertita-granitos alcalinos. As relações de intrusão e os padrões de fraturas
permitem sugerir três episódios intrusivos na formação do CILS: dois de natureza
shoshonítica, com os termos mais antigos situados a norte, e o terceiro de afinidade alcalina
contemporâneo ao episódio shoshonítico tardio. O Granito Jaguari (GJ), também alcalino,
situa-se a oeste e é intrusivo em fácies de mesma afinidade do CILS. Estes dois granitos
alcalinos são metaluminosos, porém exibem idades distintas (594 e 565Ma) e geoquímica
diversa. No CILS, são fortemente alcalinos e similares a granitos do tipo A-1, enquanto no
GJ assemelham-se ao tipo A-2 (Eby 1990).
Ao contrário de Lavras, as vulcânicas de afinidade alcalina são mais expressivas no
Platô do Taquarembó. Estão representadas por traquitos, riolitos e vulcanoclásticas
correlatas que compõem a sequência de topo do platô. Na base, ocorrem lavas básicointermediárias, com composições diversificadas e predomínio de tipos subalcalinos. As
plutônicas shoshoníticas e alcalinas, nesta região, são subordinadas e estão representadas
respectivamente pelo Maciço Granítico Santo Antônio – MGSA, e Complexo Anelar Leões
(CAL). O último inclui dioritos e quartzo sienitos intrusivos nas vulcânicas ácidas superiores,
enquanto o MGSA é intrusivo nas lavas basais, e é composto por quartzo monzonitos e
monzogranitos com geoquímica peculiar. Exibe valores moderados a altos de elementos
HFS, plotando junto a quartzo sienitos do complexo anelar em muitos diagramas, e sua
natureza shoshonítica é evidenciada pelo comportamento de alguns elementos, em especial
valores elevados de CaO e Sr, e padrões de ETR. As vulcânicas ácidas do platô e as fácies
do CAL, todas de afinidade alcalina, podem ser relacionadas entre si por processos de
fracionamento mineral; os tipos félsicos variam de metaluminosos a fracamente peralcalinos
e, igualmente ao GJ, enquadram-se como granitóides A-2.
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Dados isotópicos
Os dados analíticos Sm-Nd (RT) e Pb-Pb por evaporação de cristais de zircão foram
obtidos utilizando espectrômetro de massa Finnigan MAT262, seguindo os procedimentos
de rotina do Laboratório de Geologia Isotópica - Pará-Iso (CG/UFPA).
Complexo Intrusivo Lavras do Sul – Duas amostras de fácies do norte do
complexo foram datadas pelo método de evaporação de Pb: uma representativa dos termos
mais diferenciados do Monzodiorito Arroio do Jacques (MAJ) – quartzo monzodioritos, e a
outra de monzonitos equigranulares. Em ambas, os cristais de zircão são prismáticos e
contém inclusões e fraturas freqüentes. Cinco cristais da amostra de quartzo monzodiorito
(MAJ) forneceram uma idade 207 Pb/206Pb de 599  7Ma (2). Esta idade, embora dentro das
incertezas analíticas, é mais precisa que a idade Rb-Sr (RT) de 606  56Ma (1), ISr de
0,70534  0,00031 (1), e MSWD de 12,04, obtida para 10 amostras do MAJ (Gastal &
Lafon 1998). Para a amostra de monzonito, 5 cristais de zircão exibem resultados
satisfatórios e analiticamente similares, fornecendo uma idade 207Pb/206Pb de 601  5Ma
(2). As duas idades – 599  7 e 601  5Ma, idênticas dentro dos limites de erros analíticos,
são interpretadas como de cristalização dos termos menos diferenciados do CILS. Tais
idades (599-601Ma) sugerem que este conjunto de rochas é um pouco mais antigo que os
granitos do complexo, cujas idades U-Pb situam-se ao redor de 594 Ma (Remus et al.
2000a). Desta forma, os dados isotópicos evidenciam um curto período de tempo ( 17Ma)
para a formação de todo o CILS, corroborando as relações de campo. Para duas amostras,
representativas de fácies extremas do MAJ (monzodiorito e quartzo monzodiorito), foram
determinadas as razões isotópicas Sm-Nd (RT). As razões Sm/Nd são similares para as
duas (0,196 e 0,178), os valores de T DM situam-se ao redor de 1,6Ga, e o valor de  Nd(t)
varia de –3,5 a –4,3. Estes resultados reforçam sua vinculação genética aos demais
granitóides do CILS, cujas razões 143Nd/144Nd são levemente mais elevadas, como revelam
os valores de TDM (1,3–1,4Ga), e  Nd(t) de –0,3 a –3,1.
Platô do Taquarembó – Foram também datadas, pelo método de evaporação de
Pb, duas amostras representativas de corpos intrusivos distintos: uma de feldspato alcalinoquartzo microsienitos do CAL, e a outra de quartzo monzonitos do MGSA. Para a amostra
dos últimos (MGSA), os cristais de zircão exibem morfologia variada contendo pelo menos
dois tipos: a população dominante é formada por cristais subédricos, prismáticos, fraturados
e com inclusões freqüentes; o outro tipo inclui cristais multifacetados, sem fraturas e com
raras inclusões. De 12 cristais estudados, 9 são do tipo morfológico dominante. Para todo o
conjunto, os dados analíticos fornecem uma idade 207Pb/206Pb de 585  3Ma (2); em 8
cristais os dados são analiticamente similares produzindo uma idade de 583  2Ma (2), e
nos 4 restantes 596  4Ma (2). Para dois outros cristais do segundo tipo morfológico,
idades ao redor de 2,35Ga fornecem evidência inquestionável de Pb herdado. Em função
disto, a idade mais antiga de 596Ma, obtida nos dois tipos morfológicos de cristais, pode ser
atribuída também a resquícios de herança. Desta forma, a idade de 583  2Ma é
interpretada como representativa da cristalização do maciço. Tais resultados não confirmam
a idade Rb-Sr(RT) de 645  58Ma (2), ISr de 0,70461  0,00026 (2) e MSWD de 2,31,
obtida para 7 amostras representativas do MGSA (Barros & Nardi 1994). Isto poderia ser um
indicativo da presença de amostras mais contaminadas com componente Rb-Sr herdado.
Nos microsienitos do CAL, os cristais de zircão são subédricos e prismáticos. Os
dados obtidos em 5 cristais são analiticamente similares e fornecem uma idade 207Pb/206Pb
de 572  3Ma (2). Esta idade é consistente e mais precisa que a idade Rb-Sr (RT) de 566 
44Ma (2), obtida para 12 amostras representativas de todo o complexo (MSWD de 18,5);
de modo que, a ISr de 0,70485  0,00028 (2) pode ser tomada como representativa dos
materiais fontes do CAL. A amostra estudada representa a fácies mais evoluída do
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complexo, que grada aos traquitos do topo da seqüência vulcânica ácida do platô. Assim, a
idade de 572Ma é interpretada como idade mínima da colocação do comple xo e limite
superior do vulcanismo ácido nesta região. Em duas amostras de fácies dominante no
complexo anelar – quartzo sienitos e dioritos – foram determinadas as razões isotópicas
Sm-Nd (RT). Ambas possuem razões Sm/Nd similares (0,18-0,16), as idades TDM variam de
2,2 a 1,9Ga, e os valores de  Nd(t) são de –13,9 e –11,4. As razões isotópicas Sm-Nd das
vulcânicas ácidas do platô estão dentro de mesmo intervalo (Chemale Jr. et al. em prep.),
reforçando sua vinculação genética com o complexo anelar.
Discussão e considerações finais
Os dados geocronológicos apresentados limitam o intervalo entre os dois eventos
magmáticos pós-orogênicos no oeste do escudo a um período de, no máximo, 11Ma. Os
dois podem ser assim caracterizados: 605-581Ma – evento shoshonítico, com granitos
alcalinos subordinados (fácies do CILS); e 575-540Ma – evento alcalino, metaluminoso a
fracamente peralcalino, com tipos cálcio-alcalinos subordinados. A contemporaneidade
comprovada no Complexo Intrusivo Lavras do Sul (CILS) entre os eventos shoshoníticos e
alcalinos, não é referendada no Platô do Taquarembó. No entanto, a evolução na
composição destes eventos no tempo é confirmada para as duas regiões estudadas, e isto
deve estar traduzindo mudança nas fontes envolvidas. O CILS é formado em um curto
período de tempo (601-594Ma), e sua evolução ocorreu de norte para sul, com a transição
dos termos menos diferenciados (monzodiorito-monzonitos) para os granitos do corpo
principal do complexo.
A participação de componentes crustais na gênese de granitóides shoshoníticos está
bem evidenciada no Maciço Granítico Santo Antônio (MGSA) pela presença de xenocristais
de zircão com 2,35Ga. Os períodos orogênicos prévios, com exceção dos arqueanos, ativos
no sul do Brasil e capazes de gerar modificações no manto litosférico são dois: 2,25-2,0Ga e
0,9-0,7Ga (Hartmann et al. 1999). Considerando estes dois períodos, a idade T DM de 1,7Ga
para uma amostra do MGSA (Chemale Jr. et al. em prep.) deve representar um valor de
mistura sem significado geocronológico, partindo do pressuposto da derivação mantélica.
Conclusão similar pode ser aventada para traqui-andesitos e granitóides (CILS) de Lavras
do Sul, cujos valores TDM são respectivamente 1,4-1,9Ga e 1,3-1,5Ga. Entre as demais
rochas referidas, no entanto, a presença de herança de Pb (> 674Ma) é apenas sugerida
para o GJ (Gastal & Lafon 1998). Particularmente, nas rochas do CILS não há registros de
herança de Pb capazes de justificar a participação de componentes crustais.
Para intrusivas dos dois eventos, o intervalo de valores de ISr é relativamente restrito
(0,704-0,705), não permitindo qualquer discriminação. Em diagrama de correlação Sr-Nd
para uma idade intermediária (577Ma), vulcânicas e intrusivas formam dois grupos distintos
com TDM crescentes, e 87Sr/86Sr, e idades de cristalização decrescentes. Tal comportamento
evidencia a participação de componentes sucessivamente mais pobres em Sm/Nd e Rb/Sr.
No episódio precoce (605–581Ma), de natureza shoshonítica dominante e alcalina
subordinada (região de Lavras e MGSA), as rochas exibem amplo intervalo de valores das
razões isotópicas Sm-Nd, sendo individualizados dois conjuntos. Amostras de granitóides do
CILS e alguns traqui-andesitos, caracterizados por valores moderados de  Nd(t) (-0,3 e –4) e
TDM mesoproterozóica (1,3-1,6Ga), formam trend levemente desviado da linha mantélica
com decréscimo de 143Nd/144Nd e crescimento de 87Sr/86Sr. A concordância das razões
isotópicas de duas amostras de minetes ocorrentes no CILS (Gastal et al. em prep.) em um
dos extremos deste trend (baixo  Nd), reforça a idéia de que represente a mistura de dois
componentes mantélicos, um empobrecido e outro enriquecido em elementos incompatíveis.
As demais amostras deste episódio – MGSA, traqui-andesitos e esperssatitos correlatos,
exibem razões isotópicas Sr-Nd intermediárias entre o grupo acima (CILS) e o referente ao
episódio tardio. Os valores de  Nd(t) são mais baixos, e de TDM mais altos (1,7-1,97Ga).
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No episódio tardio (575–540Ma), as rochas alcalinas das duas regiões estudadas
(GJ, CAL e vulcânicas ácidas) exibem razões isotópicas Sm-Nd similares, com  Nd(t) de –12
a -14, e TDM de 2 a 2,5Ga. Tais valores são muito próximos aos dos granulitos regionais
(CGSMC), o que seria indicativo de grande contribuição de segmentos infracrus tais. No
diagrama de correlação Sr-Nd, rochas dos dois eventos com valores de T DM
paleoproterozóicos formam trend caracterizado pelo decréscimo das razões isotópicas do
Nd e Sr, sugerindo o envolvimento em sua gênese de um componente mantélico
enriquecido e de segmentos infracrustais similares a rochas do CGSMC ( 87Sr/86Sr577 de
0,702 a 0,705). A grande maioria dessas rochas está posicionada a oeste, nos domínios da
borda cratônica (Bloco Taquarembó), corroborando tal interpretação (Fig. 1). No entanto,
outros corpos intrusivos deste episódio situados a norte também exibem fortes registros de
contribuição crustal, como é o caso dos complexos graníticos São Sepé e Caçapava do Sul
(Leite 1995; Gastal & Lafon 1998; Remus et al. 2000b).
O conjunto de dados isotópicos Sr-Nd-Pb para rochas shoshoníticas e alcalinas
supersaturadas, do final do Ciclo Brasiliano no oeste do escudo, evidencia que os processos
de mistura de materiais fontes foram importantes, envolvendo diferentes componentes
mantélicos e segmentos infracrustais, equivalentes isotopicamente ao Complexo Granulítico
Santa Maria Chico (CGSMC). A evolução no tempo destes eventos magmáticos é marcada
pela crescente contribuição crustal, independente da localização geotectônica. Isto é
particularmente importante na discriminação de granitóides da associação alcalina: os
fortemente alcalinos (CILS), similares aos granitos do tipo A-1, são de derivação mantélica;
aqueles classificados como do tipo A-2, incluindo composições metaluminosa e alta sílica
(GJ e CGSS) e peralcalina (CAL e vulcânicas associadas), exibem forte contribuição crustal.
É possível sugerir ainda o envolvimento na gênese destas rochas de, pelo menos, dois tipos
de componentes mantélicos: um empobrecido em elementos incompatíveis (<Rb/Sr e
>Sm/Nd) com uma história vinculada à subducção do Brasiliano precoce (0,9-0,7Ga), e
outro enriquecido em elementos incompatíves (< Sm/Nd e >Rb/Sr) e com história evolutiva
mais antiga (paleoproterozóica/arqueana).
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Evolução na composição de biotita e anfibólio de fácies graníticas do Complexo
Intrusivo Lavras do Sul, RS.
Gastal, M. C. P.

(Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica – IGEO/UFRGS)

Abstract
Biotites and amphiboles from the main granite types of the Lavras do Sul Intrusive
Complex – southern Brazil, have been characterized by microprobe analysis. The granitic
body of the complex is a composite shoshonitic and alkaline pluton of Brasiliano age
(594Ma). It has a reverse zoned core composed by granodiorites, and hybrid monzo e
syenogranites, both with shoshonitic affinity. Alkaline types, including syenogranites and
perthite granites, occur as small bodies around the centre. The composition of the two mafic
phases discriminate perfectly petrographic facies of the complex. For all facies, Fehornblende is dominant, and biotite is enriched in TiO 2 (3-4%), and is Al2O3-poor (10-13%).
Fe-edenite is occasional, and Fe-barroisite occurs only in the more evolved samples of
perthite granites. From shoshonitic to alkaline types, both phases became Fe-rich, Al, and
Mg-poor, with pronounced compositional gaps in the latter. In biotite, the values of
FeOt/(FeOt+MgO) vary from 0,70-0,75 in shoshonitic granites, to 0,76-0,80 in alkaline
syenogranite and 0,88-0,97 in perthite granite, and for amphibole, the values of this ratio are
of 0,67-0,76, 0,78-0,83 and 0,84-0,93 respectively. In granodiorites and hybrid granitoids, the
mafic phases show parallel and inverse trends for Al and Fe t/(Fet+Mg). This is more evident
in the composition of amphibole, and registers differences in the evolution of their granitic
melts that justifies their distinction.
Introdução
Os eventos magmáticos tardi a pós-orogênicos do Ciclo Brasiliano estão amplamente
representados na região de Lavras do Sul, oeste do Escudo Sul-riograndense. Incluem
vulcânicas e plutônicas de natureza shoshonítica e granitóides alcalinos subordinados. No
Complexo Intrusivo Lavras do Sul – CILS, são agrupadas as rochas intrusivas formadas em
um episódio magmático com idade de 601-594Ma. O corpo principal deste, anteriormente
denominado de Complexo Granítico Lavras por Nardi (1984), é constituído por uma gama
variada de granitos com zonação reversa: granodioritos e monzogranitos no núcleo, e
sienogranitos e pertita granitos na borda. Este autor reconhece três tipos de granitos, sendo
dois derivados de magmas parentais distintos, respectivamente, shoshonítico (núcleo) e
alcalino (pertita granito). A fácies transicional, situada entre estes dois conjuntos, seria
resultante da assimilação das do núcleo pelo magma alcalino, mais tardio. Posteriormente,
Vieira Jr. & Soliani Jr. (1989) sugerem gênese e evolução comum para todo o conjunto de
granitos do complexo. A proximidade nos valores de Nd(t) para os dois tipos,
respectivamente -0,28 e –3,07 (Babinski et al. 1996), seria um argumento favorável a esta
idéia, porém é interpretada como indicativo de gênese comum dos magmas parentais.
Evolução independente a partir de magmas básicos diversos, como advoga Nardi (1984), é
referendada pela existência de dois conjuntos de fácies com razões isotópicas do Sr
distintas, os quais constituem trends subparalelos em diagramas de correlação geoquímica,
como CaO/(Na2O+K2O) – SiO2 e Ce/Nb-Y/Nb (Gastal & Lafon 1998). Neste complexo, a
ausência de afinamento da granulação no contato entre as fácies graníticas é um forte
argumento da contemporaneidade de eventos magmáticos com geoquímica contrastante; o
que é confirmado pelas idades U-Pb de 594  5Ma (2) – granitos do núcleo e 594  4Ma
(2) - pertita granito, obtidas por Remus et al. (2000).
As principais contribuições da reavaliação petrográfica do corpo principal do CILS
incluem a subdivisão do granodiorito do núcleo em fácies texturais (seriada e porfirítica), e
do granito transicional, de Nardi (1984), em tipos shoshoníticos (monzo e sienogranito) e
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alcalinos (sienogranito), com texturas e composição mineralógica contrastantes. São
apresentados novos dados de química mineral para anfibólio e biotita de amostras
representativas dos diferentes granitos identificados no CILS, que referendam a subdivisão
de fácies proposta, bem como permitem avançar no entendimento de processos
petrológicos e potencial metalogenético.
Geologia regional
A área de Lavras do Sul está situada na porção oeste do Escudo Sul-riograndense,
no domínio do Bloco São Gabriel próximo ao limite com a borda cratônica - Bloco
Taquarembó (Fig. 1). As unidades regionais incluem granitóides, gnaisses, seqüências
metavulcano-sedimentares e ultramáficas, todos relacionados à formação de arco
magmático do Brasiliano precoce (900-750Ma). Os eventos magmáticos do final deste ciclo
(610-540Ma) estão amplamente representados nos dois blocos, ocorrendo em dois
períodos. O primeiro com idades de 605-581Ma inclui amplo espectro de vulcânicas e
plutônicas shoshoníticas, e granitos alcalinos subordinados. O episódio mais jovem, com
idades de 575-540Ma, congrega vulcânicas ácidas e granitóides alcalinos, e cálcio-alcalino
subordinado. Estes episódios magmáticos tardi a pós-orogênicos são, em parte,
contemporâneos aos sedimentos eopaleozóicos da Bacia do Camaquã e interpretados
como reflexo no antepaís do evento colisional ocorrido no leste do escudo (610-590Ma),
responsável pela formação do Batólito de Pelotas.
Na região, a seqüência vulcânica de afinidade shoshonítica (Formação Hilário) inclui
lavas e tufos traqui-andesíticos dominantes, os quais são secionados por grande variedade
de rochas intrusivas e hipoabissais de mesma afinidade (quartzo monzonitos, esperssatitos,
etc...) que fazem parte, ou ocorrem nos arredores do Complexo Intrusivo Lavras do Sul
(CILS). Os granitos de afinidade alcalina são relacionados aos dois eventos acima referidos:
o mais precoce, contemporâneo ao evento magmático shoshonítico, exibe composição
metaluminosa fortemente alcalina e inclui sienogranito e pertita granito do corpo principal do
CILS. Tipos peralcalinos correlatos ocorrem em pequeno plug situado cerca de 5 km para
nordeste do complexo (granito Estrela), que é composto por fk-granito com arfvedsonita. O
outro evento está representado pelo Granito Jaguari (GJ), que possui composição
metaluminosa, idade de 565 ± 55 Ma (2) (Pb-Pb, zircão), e é intrusivo em fácies alcalinas e
periféricas do CILS em sua porção noroeste (Fig. 1). O comportamento de elementos traço e
as razões isotópicas Nd-Sr-Pb permitem também diferenciar estes dois tipos de granitos
metaluminosos quanto à gênese (Gastal & Lafon 1998): aqueles fortemente alcalinos são de
derivação mantélica, sendo equiparados a granitos A-1 (Eby 1990), e maior contribuição
infracrustal é aventada para os granitos metaluminosos (GJ), classificados como do tipo A-2.
Geologia do Complexo Intrusivo Lavras do Sul (CILS)
O CILS é um pluton ligeiramente alongado segundo NS, com dimensões de 12 por
18km. Constitui uma estrutura múltipla (intrusões agregadas), que comumente é relacionada
a mecanismos de subsidência de caldeiras. Congrega grande parte de intrusivas
shoshoníticas ocorrentes na região que, no conjunto, exibem distribuição grosseiramente
concêntrica (Fig.1). No setor norte, ocorre os termos menos diferenciados e precoces em
sua formação: monzonitos equigranulares e o Monzodiorito Arroio do Jacques com idades
Pb-Pb, respectivamente, de 6017Ma (2) e de 5995Ma (2) (Gastal & Lafon, neste
cong.). Este último forma corpo semicircular estreito e disposto entre os monzonitos do norte
e granitos do sul, e representa a principal ocorrência de termos intermediários no complexo.
Quartzo monzonitos porfiríticos, que ocorrem em stocks, são interpretados como derivados
de líquidos residuais relacionados a este evento precoce de natureza shoshonítica.
Concentrados na região do contato entre os setores norte e sul (monzonitos/granitos)
ocorrem também inúmeros diques de traqui-andesitos, latitos e riolitos.
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O corpo granítico, situado a sul, é interpretado como uma intrusão centrada
ressurgente, cuja evolução multicíclica resultou na zonaçao reversa de suas fácies
shoshoníticas e alcalinas. Sua formação requer, pelo menos, dois episódios magmáticos
composicionalmente diversos e contemporâneos (~594Ma). Os granitos que compõem a
porção central representam episódio de natureza shoshonítica mais tardio relativo aos
monzonito-monzodioritos do norte. Exibem evolução mais complexa relacionada ao
desenvolvimento de uma estrutura dômica e são subdivididos em dois grupos: na porção
externa, predominam monzo e sienogranitos híbridos aparentemente mais antigos; e no
núcleo, ocorrem granodioritos com monzogranitos e quartzo monzonitos subordinados, nos
quais a diversidade de texturas reflete variações na atividade da fase fluida magmática.
Diques de dacitos e riolitos ocorrem preferencialmente na porção central do núcleo. Nos
termos híbridos, ocorrem diques de minetes localizados na região de transição entre monzo
e sienogranitos. Pertita granitos e sienogranitos pertencem ao episódio magmático alcalino,
supostamente mais jovem. Formam corpos semicirculares ou pequenos stocks ao redor do
domo central. Este episódio representaria o final do período de ressurgência, quando ocorre
a mudança na afinidade dos magmas parentais na câmara magmática sotoposta e a
transição nos mecanismos de colocação, de uma estrutura dômica para intrusões anelares.
Apesar da superposição nos erros analíticos de idades Pb-Pb e U-Pb disponíveis
para os diferentes granitóides, esta sucessão de episódios magmáticos na construção do
CILS é referendada pelas relações de campo. Isto evidencia a migração do centro
magmático, de norte para sul, paralelo à diferenciação de fácies, o que teria acontecido num
intervalo de tempo de cerca de 5-10Ma. Igualmente, registra a recarga da câmara
magmática com líquidos básicos contrastantes, cuja diversidade parece também
acompanhar o sentido da evolução no complexo. As feições gerais do CILS, como natureza
policíclica, diversidade de magmas básicos, e relação espacial e temporal de minetes e
dacitos com o desenvolvimento do domo central, todas permitem equipará-lo a estruturas de
subsidência de caldeiras portadoras de depósitos do tipo Cu-Au pórfiro. As ocorrências
minerais de Au-Cu (Pb-Zn-Ag), históricas na região, são do tipo veios de quartzo. Estão
distribuídos ao redor do núcleo do complexo, e alojadas nas vulcânicas encaixantes e nos
granitos, em especial nos termos alcalinos periféricos.
Corpo granítico do complexo – petrografia e química mineral de anfibólio e biotita
A discriminação de fácies foi embasada em critérios mineralógicos e texturais
indicativos de diferenças na ordem de cristalização, e de desequilíbrios decorrentes de
hibridismo ou da atividade mais intensa da fase fluida magmática. O contato entre os
granitos é dominantemente gradativo ou brusco, mas sem afinamento da granulação.
Margem resfriada félsica (granofiros) é localizada e restrita ao contato externo do pertita
granito a W-NW, onde ocorrem também xenólitos de fk-microgranito com anfibólio sódico.
Nas regiões de contato entre sienogranito alcalino e pertita granito a S-SE, e destes com o
monzogranito híbrido a W-NW, enclaves microgranulares e texturas indicativas de hibridismo (rapakivi, de poiquilomosaíco de fk e quartzo, e de corrosão do pl) são abundantes. Nos
granodioritos, estas feições são raras ou ausentes, e a diversidade de texturas se deve à
presença de bolsões de microgranitos, segregações micropegmatóides e concentrações
localizadas de fases máficas. São anfibólio-biotita granodioritos subdivididos em tipos
seriados grossos a médios e porfiríticos grossos e finos. Estes últimos, texturalmente mais
variados, ocorrem em porções na parte central, próximo à cidade de Lavras. Os termos
híbridos formam corpos semicirculares e incluem biotita-anfibólio monzo e sienogranitos, os
primeiros predominam a N e W e os últimos ocorrem apenas a E e S-SE. Em ambos,
predomina textura seriada grossa a fina, sendo as feições de hibridismo mais frequentes nos
monzogranitos. Exibem ainda leve afinamento da granulação no sentido centro-borda, e
tipos porfiríticos próximo às ocorrências de fácies alcalinas a NE (Fig. 1). Os termos
alcalinos são texturalmente mais homogêneos e sua ocorrência é também polarizada,
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sienogranitos predominam a S-SE e pertita granitos a W-NW. Os primeiros com textura
heterogranular grossa e média são tipos a biotita-anfibólio, e neles, as feições de hibridismo
incluem apenas poiquilomosaíco de quartzo. O pertita granito exibe textura equigranular
grossa, e variações para sienogranitos seriados grossos e finos ocorrem no corpo a NW.
As análises químicas de biotita e anfibólio de 12 amostras foram realizadas na
microssonda eletrônica Cameca – Camebax SX50 do Centro de Estudos em Petrologia e
Geoquímicos (IGEO/UFRGS), com 15KeV, 10A e diâmetro do feixe de 1 e 5m,
respectivamente, para anfibólio e biotita; estas condições foram adotadas para todos
elementos exceto F, cuja análise foi efetuada em separado no início de cada leitura, com
25A e diâmetro do feixe de 10m. Nestas condições, o limite de detecção para o F é de
0,2-0,3%(1). Utilizou-se o esquema de normalização 13eCNK (somatório de cátions
excetuando Ca, Na e K) para a estimativa do conteúdo de Fe +3 em anfibólio, e na biotita
cálculos empíricos com base na composição química. Os resultados são convergentes para
as duas fases em cada amostra, fortalecendo a validade do procedimento.
A evolução na composição de biotita e anfibólio é marcada pelo aumento nos valores
de FeOt e decréscimo de MgO e Al2O3 no sentido da diferenciação de fácies
(granodioríticas-híbridas-alcalinas). Trends mais regulares caracterizam aquelas shoshoníticas, enquanto nas alcalinas ocorrem gaps composicionais importantes. No geral, a biotita
exibe conteúdo elevado de TiO 2 (3–4%) e baixo de Al2O3 (10-13%), típico de granitos da
associação alcalina. As composições variam de levemente magnesianas a Fe-biotita, com
forte enriquecimento de FeO t no pertita granito. As razões FeO t/(FeOt+MgO) – FeO* são de
0,70-0,75 nos termos shoshoníticos, de 0,76-0,80 no sienogranito alcalino e de 0,88-0,97 no
pertita granito. Fe-hornblenda é o anfibólio dominante, Fe-edenita ocasional e Fe-barroisita é
restrita a amostras mais evoluídas de pertita granito. A transição de anfibólios cálcicos para
sódico-cálcicos é marcada por decréscimo mais acentuado nos valores de Al2O3, de 6-8%
nos termos shoshoníticos para 5-6% no sienogranito alcalino, e 3-4% no pertita granito,
enquanto os de Na2O permanecem constantes (1,5-2%). Nesse mesmo sentido, as razões
FeO* aumentam de 0,67-0,76 para 0,78-0,83 e 0,84-0,93, e os valores de TiO 2 (1,5-1%) e
de CaO (11-8%) exibem decréscimos mais suaves. O conteúdo de MnO ao redor de 0,60,7%, varia até 1% no anfibólio do pertita granito. Para a grande maioria das amostras, as
duas fases máficas exibem composições deficientes em cátions tetraédricos, requerendo
pequenos percentuais de IVFe+3. Isto é evidente na biotita, em especial nas composições
mais aníticas e particularmente importante nos tipos com desequilíbrios texturais
significativos, como granodioritos porfiríticos e monzogranitos híbridos. Na biotita, os teores
de F variam de 0,4 a 1,5% e de Cl entre 0,1 e 0,4%, com forte queda de F e aumento de Cl
no pertita granito. Para o anfibólio, as variações de F e Cl são menores, e os valores são
respectivamente de 0,3-1% e 0,1-0,2%.
Nos granodioritos, a biotita é o máfico dominante e o anfibólio é posterior ao
plagioclásio na cristalização. A transição de tipos seriados para porfiríticos é marcada por
decréscimo no conteúdo de fases máficas (6 - 3%) e de anfibólio, e natureza mais tardia do
quartzo na cristalização. Neste sentido, aumentam os valores de FeO*, Al2O3 e de Fe2O3
nas duas fases máficas. Ao contrário dos seriados, trends diversificados (Fe/Mg)
caracterizam a composição das duas fases nos tipos porfiríticos. Paralelo ao aumento da
matriz da rocha, diminui os valores de FeO* em ambas fases, e de F no anfibólio e Cl na
mica. Neste caso, observa-se também contraste na composição do anfibólio entre grãos
inclusos no fk e aqueles da matriz. Os primeiros exibem valores mais elevados de Al2O3 e
CaO, e menores de Na 2O, MgO, SiO2 e MnO. Os granitóides híbridos exibem maior
percentagem de máficos (7-10%), e neles, anfibólio e plagioclásio são as fases liquidi, e a
biotita é relativamente precoce na cristalização. Ao contrário da fácies anterior, maior
diversificação na composição das duas fases máficas é constatada nos monzogranitos. A
diferenciação, neste caso, é marcada por decréscimo no conteúdo de FeO*, Fe 2O3 e Al2O3.
Em diagramas de correlação Al e Fe t/(Fet+Mg) para a composição do anfibólio, os dois
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conjuntos de granitos do núcleo exibem trends de evolução paralelos e sentidos contrários,
de modo que o anfibólio do sienogranito híbrido é muito similar a do granodiorito seriado.
Agregados de fases máficas (anfibólio e/ou biotita), autólitos e micro-enclaves são
freqüentes nos tipos de afinidade alcalina. O conteúdo de máficos no sienogranito
heterogranular é similar ao do tipo anterior (6-10%), porém o anfibólio é posterior ao
plagioclásio e fk na cristalização. Entre amostras desta fácies, ocorrem variações regulares
na composição do anfibólio, marcadas por aumento de FeO* e MnO, e decréscimo de Al 2O3.
No pertita granito, o total de máficos é baixo (1-4%), o anfibólio é tardio na cristalização e a
biotita, em tons alaranjados, é subsolidus e rara. O anfibólio é relativamente mais precoce
na cristalização, e a biotita é tardi-magmática no tipo menos diferenciado de pertita granito.
Reabsorção do plagioclásio pelo fk, duas gerações de fk e, pelo menos, dois tipos de
agregados de fases máficas a base de anfibólio, todos são feições comuns nesta fácies.
Ocorrem agregados de poucos grãos subédricos de anfibólio com pleocroísmo variando do
verde musgo ao castanho, e biotita intergranular; e de grãos anédricos de anfibólio, com
tonalidades verde-azuladas, associados à abundante albita tardia. A composição das fases
máficas discrimina os dois tipos de pertita granito: no menos diferenciado, predomina Fehornblenda, e a biotita é levemente mais aluminosa, enquanto no outro, ocorre Fe-barroisita
e biotita menos aluminosa. Para a biotita, amostras dos dois tipos de pertita granitos formam
trends subparalelos em diagramas de correlação Alt-Mg.
Considerações finais
A composição de anfibólio e biotita dos granitos que compõem o corpo principal do
Complexo Intrusivo Lavras do Sul (CILS) corrobora a separação de fácies petrográficas
proposta. A evolução de ambas as fases, no geral, revela a mudança brusca na alcalinidade
dos magmas entre fácies shoshoníticas e alcalinas, e entre os tipos dessa última. Diferenças
entre os dois conjuntos de fácies do núcleo do complexo, atribuídas a atuação de processos
de evolução distintos (exsolução da fase fluida magmática ou hibridismo), estão registradas
principalmente pela composição do anfibólio. Tais variações entre os dois grupos de
granitos reforçam a idéia de que, embora derivados de magmas parentais similares,
representam pulsos intrusivos distintos, com diferente conteúdo de voláteis. O valor mais
alto de Mg/Fe, baixo de F/OH, e teores moderados de Cl na biotita dos granodioritos
centrais, aproximam-os de composições de granitos vinculados geneticamente a
mineralizações auríferas do tipo pórfiro. A mica de fácies alcalinas do complexo, excetuando
a do pertita granito diferenciado, exibe baixos valores Mg/Fe e altos de F e F/OH, mais
similar a composições associadas com mineralizações de Sn-W. No entanto, o conteúdo
moderado de Cl na biotita desta fácies, estando os máximos no pertita granito, classifica a
mica como de associações vinculadas a mineralizações de Au-epitermal e Cu-Au pórfiro
(Muller & Groves 1995). Além disso, a composição da biotita permite a separação entre os
granitos alcalinos do CILS e Jaguari, referendando a diferença de alcalinidade anteriormente
referida. Neste último, a biotita é mais aluminosa e exibe valores mais altos de TiO 2 e F, e
menores de Cl relativa a do pertita granito e sienogranito heterogranular (CILS).
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Abstract
The results of the characterization of the fluid and solid inclusions of the Campos
Verdes emerald (Goiás State, Central Brazil) are present. Talc, biotite, phlogopite and
carbonate were the main inclusions identified in the studied gem. However, inclusions
of the quartz, opaque minerals and salts were also recognized in minor quantities. In
addition, the microthermometric data indicate the presence of the carbonic and aquo carbonic inclusions in studied emerald.
Introdução: No distrito mineral de Campos Verdes, Estado de Goiás, ocorrem
berilos de diversas cores, incluindo variedades verde, azul e incolor, dentre os quais
predominam os berilos verde com várias tonalidades. Destes, apenas aqueles de cor
verde mais intensa são classificados como esmeralda. O objetivo desta pesquisa é
apresentar os resultados do estudo de inclusões sólidas e fluidas nas esmeraldas de
Campos Verdes.
As gemas estudadas são provenientes do distrito mineiro de Campos Verdes,
situado a cerca de 350 km a noroeste de Brasília e 275 km a norte de Goiânia. Este
distrito mineiro aloja-se na Seqüência de Santa Teresinha, que forma um cinturão
relativamente estreito, disposto segundo NNE-SSW. Detalhes do contexto geológico
desta região foram apresentados por Biondi (1990), Costa (1986), D’el-Rey Silva &
Giuliani (1988), entre outros.
O minério esmeraldífero apresenta um forte controle estrutural relacionado com
os cisalhamento regional (D’el-Rey Silva & Giuliani 1988). A esmeralda ocorre
disseminada em talco-xistos, talco-clorita-xistos, biotititos, carbonato-biotita-xistos e
biotita-talco-carbonato, assim como em veios de quartzo e carbonato.
Metodologia: As propriedades físicas e ópticas dos cristais de esmeralda foram
determinadas no Laboratório de Gemologia (IG/UFRGS). A microtermometria foi
o
realizada com o emprego de lâminas delgadas bi-polidas, resfriamento até 150 C foi
obtido com N2 líquido acoplado à platina Chaix Meca® fixada no microscópio
petrográfico binocular Leitz®. Além dos testes microtermométricos, imagens
eletrônicas do tipo backscattering (BSE) e elétrons secundários da gema foram obtidas
com o auxílio do microscópio eletrônico de varredura-MEV (100 A e 20kV). Análises
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de Energy Dispersive System (EDS) foram obtidas utilizando aceleração de voltagem
o
de 15 keV, corrente do feixe de 1 nA, largura do canal de 10 e ângulo de 40 .
Propriedades gemológicas: A esmeralda de Campos Verdes ocorre como
cristais euédricos a subédricos, translúcidos a transparentes, constituídos por um
prisma hexagonal combinado com o pinacóide basal (0001). O tamanho dos crista is é
muito variado, desde milimétricos até aproximadamente 30 mm de comprimento. Os
cristais apresentam-se como prismas (curtos a alongados), sendo comum a
ocorrência de agrupamentos paralelos, radiados ou irregulares. Todos os cristais
examinados mostram uma boa clivagem na direção do pinacóide basal e estrias
paralelas ao eixo cristalográfico “c”. Diversos padrões de zonação de cor foram
observados nos cristais estudados, dentre os quais o mais comum é a zonação
concêntrica em torno do eixo “c” e mais raro a variação gradacional de cor ao longo
deste mesmo eixo.
Os índices de refração são relativamente constantes, mostrando valores de
No=1,590 a 1,593 e Ne=1,580 a 1,587, resultando em uma birrefringência de 0,005 a
0,012. O dicroísmo é distinto, com cores variando de verde amarelado a verde
azulado. Os cristais são inertes ao Filtro de Chelsea e mostram uma tonalidade
avermelhada sob o filtro de Göttingen e uma fraca reação amarelo esverdeada ao UVL.
INCLUSÕES SÓLIDAS
Diversas inclusões cristalinas foram observadas na esmeralda de Campos
Verdes com o auxílio dos microscópios petrográfico e gemológico. Em geral, num
mesmo cristal de esmeralda pode ser encontrada mais de uma espécie de inclusão. O
talco e a flogopita/biotita foram as variedades de inclusões observadas com mais
freqüência nos cristais estudados. Além destas, também foram encontrados inclusões
de carbonato, minerais opacos, berilo e quartzo na esmeralda de Campos Verdes.
Os minerais opacos apresentam cor preta, forma e tamanho variado. Estão
organizados em trilhas ou distribuídos aleatoriamente na esmeralda. Nas análises de
EDS foi identificada a presença de pirrotita na rocha, o que aumenta a probabilidade
desse mineral estar incluso na esmeralda.
O talco apresenta-se como lamelas cinza esbranquiçadas com brilho sedoso.
Esse filossilicato ocorre, na maioria das vezes preenchendo as fraturas ou disperso
nos cristais de esmeralda. O carbonato ocorre como inclusões dispersas na esmeralda
sob a forma grãos anédricos, ou como massas alongadas preenchendo fraturas na
gema. Os carbonatos podem aparecer também preenchendo fraturas e foram
identificados por difração de raio X como magnesita e dolomita. As micas estão
disseminadas nos cristais de esmeralda sob a forma de lamelas acastanhadas com
clivagem perfeita, sugerindo tratar-se de biotita ou flogopita. O quartzo aparece como
grãos ou massas anédricas preenchendo fraturas nos cristais de esmeralda. Imagens
de MEV combinadas com dados de EDS permitiram identificar junto à cavidades de
inclusões fluidas a presença de sólidos anédricos, com cerca de 10 m de diâmetro,
de sais de cálcio, ferro e magnésio na esmeralda.
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INCLUSÕES FLUIDAS
o
As observações petrográficas, a temperatura ambiente (~20 C ), permitiram o
reconhecimento de inclusões fluidas monofásicas e bifásicas. Durante os
experimentos de resfriamento observou-se que estas inclusões se transformavam em
o
trifásicas, quando a temperatura atingia valores abaixo de 15 C .
Quanto a forma, as inclusões bifásicas (a temperatura ambiente) podem ser
agrupadas em quatro tipos:
Tipo 1- caracterizada por sua forma tubular, com cerca de 0,04 a 0,08 mm de
comprimento e grau de preenchimento entre 40 a 55% de vapor. Elas ocorrem
alinhadas em trilhas e, por vezes, algumas apresentam feições de necking down e
o
crepitação. Nestas inclusões a fusão do gelo foi observada entre –10,6 e –0,8 C,
o
enquanto a fusão do CO2 ocorreu no intervalo de –58,5 e –57,6 C. A homogeneização
total destas inclusões não foi observada, contudo a homogeneização do CO 2 ocorreu
o
entre 6,7 e 20,3 C. As estimativas de salinidade e densidade destas inclusões
forneceram valores entre 0,626 a 13,693 % peso de eq. NaCl, enquanto a densidade
3
situou-se no intervalo de 0,997 a 1,074 g/cm .
Tipo 2- distinguida das demais por sua forma triangular, com cerca de 0,09 mm
de diâmetro e 45% de vapor. Ocorre em agrupamentos com os demais tipos de
inclusões. Nesta família de inclusões foi observada a fusão do CO 2 entre –57,5 e –57,4
o
o
C e a homogeneização do CO2 entre 8,2 e 22,4 C . Contudo, a homogeneização total
o
da inclusão não foi observada até 700 C. A salinidade destas inclusões varia de 3,521
3
a 5,855 % peso eq. NaCl e a densidade situa-se em torno de 1,037 g/cm .
Tipo 3- são inclusões arredondadas, com 0,01 a 0,06 mm de diâmetro e grau de
preenchimento variável representado por 20 a 60% de vapor. Elas formam
agrupamentos ou estão alinhadas em trilhas. Os experimentos microtermométricos
o
mostraram a fusão do gelo entre –4,1 e –0,3 C, a fusão do CO2 entre –57,9 e –57,3
o
0C, a homogeneização do CO2 entre 17,3 e 22,1 C e a homogeneização total da
o
inclusão ocorreu por volta de 321,1 C. Estes dados permitem estimar que a salinidade
deste tipo de inclusões varia de 2,58 a 7,045 % peso de eq. NaCl e a densidade entre
3
1,012 a 1,046 g/cm .
Tipo 4- este tipo apresenta forma elipsoidal, com cerca de 0,03 mm de
diâmetro e 25% de vapor. Estas inclusões aparecem isoladas nos cristais. As
mudanças de fases durante os testes microtermométricos mostraram apenas a
presença de uma fase carbônica, como denotam as medidas de fusão e
homogeneização do CO2 mostradas na tabela 1. A salinidade destas inclusões varia
3
entre 4,256 a 4,56 % peso de eq. NaCl e a densidade é da ordem de 1,024 g/cm .
Tipo 5- são inclusões com forma de cristal negativo, que variam de 0,01 até
0,04 mm de diâmetro e apresentam de 45 a 70 % de vapor. Estas inclusões ocorrem
predominantemente em trilhas. Durante os testes microtermométricos foi observada a
o
o
fusão do gelo por volta de –8,7 C e a fusão do CO2 entre –58,3 e –57,4 C. A
homogeneização total desta população de inclusões foi observada entre 444,9 e 455,2
o
C. A salinidade destas inclusões varia de 2,77 a 5,507 % peso eq. NaCl, enquanto a
3
densidade situa-se no intervalo de 1,013 a 1,025 g/cm .
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Conclusões:
A integração dos dados gemológicos e químicos dos cristais de esmeralda de
Campos Verdes mostra que as inclusões cristalinas desta gema estão associadas
com as paragêneses da rocha encaixante do minério.
Os resultados microtermométricos das inclusões fluidas presentes na gema
aqui estudada indicam a presença de fluidos carbônicos de baixa salinidade (3,5 a 6,0
% peso eq. NaCl) e aquo-carbônicos de salinidade muito variável (0,63 a 13,7 % peso
eq. NaCl). As soluções carbônicas foram preservadas nas inclusões tipo 2 (triangular)
e tipo 4 (elipsoidal), enquanto evidências da percolação de fluidos aquo-carbônicos
são encontradas nas inclusões tipo 1 (tubular), tipo 3 (arredondadas) e tipo 5 (cristal
negativo). A crepitação das inclusões fluidas estudadas foi um fenômeno observado
com freqüência durante os testes de aquecimento. A crepitação da inclusão provoca o
vazamento do fluido e, por isso a homogeneização total da inclusão não foi observada
mesmo aquecendo a inclusão acima de 500 0C. Apenas nas inclusões aquo carbônicas, a homogeneização total foi observada, a qual ocorreu no intervalo de 320 a
o
455 C . Este intervalo de temperatura é típico do metamorfismo do fácies xistos
verdes, o qual estabilizou a paragênese da talco, carbonato e flogopita da rocha
encaixante.
Em conjunto, a caracterização das inclusões sólidas e fluidas da esmeralda
estudada contribui para o entendimento das condições genéticas que este mineral se
formou. Além disso, auxilia na sua distinção desta gema daquelas provenientes de
outras localidades, bem como dos produtos sintéticos. .
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Tabela 1- Síntese dos dados microtermométricos das inclusões fluidas nas esmeraldas de Campos
Verdes, Goiás. (Abreviaturas: Tf gelo= temperatura de fusão do gelo; Tf CO2= temperatura de fusão do
CO2; Th CO2= temperatura de homogeneização do CO2; Th total= temperatura de homogeneização total
da inclusão fluida).
Inclusões
Fluidas
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tf gelo
-10,6 a -0,8
_
-4,1 a –0,3
_
-8,7
(n=3)
(n=2)
(n=1)
Tf CO2
-58,5 a –57,6
-57,5 a -57,4
-57,9 a –57,3
-58,2 a 57,7
-58,3 a –57,4
(n=11)
(n=3)
(n=2)
(n=2)
(n=6)
Th CO2
6,7 a 20,3
8,2 a 22,4
17,3 a 22,1
7,8 a 21,3
7,8 a 21,1
(n=11)
(n=2)
(n=2)
(n=2)
(n=6)
Th total
_
_
321,1
_
444,9 a 455,2
(n=1)
(n=3)
Salinidade
0,63 a 13,7
3,52 a 5,85
2,58 a 7,04
4,26 a 4,56
2,77 a 5,5
%wt. eq. NaCl
(n=10)
(n=2)
(n=2)
(n=2)
(n=6)
Densidade
1,0 a 1,07
1,04
1,01 a 1,05
1,02
1,01 a 1,02
g/cm3
(n=5)
(n=1)
(n=2)
(n=1)
(n=3)
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Figura 1- Inclusões na esmeralda de Campos Verdes. A- Inclusão fluida tubular (Tipo 1). B- Inclusão fluida
triangular (Tipo 2). C- Inclusão fluida arredondada (Tipo 3). D- Inclusão fluida elipsoidal (Tipo 4). EInclusão fluida em forma de cristal negativo (Tipo 5) F- Imagem de MEV (1 cm= 10 m), destacando uma
inclusão de sal de Ca, Fe e Mg. (As fotomicrografias A até E foram obtidas com aumento de 50x).
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CHUMBO EM SEDIMENTOS DE DRENAGENS NO NORDESTE DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE RESIDUAIS COM PERSPECTIVA HISTÓRICA
Sergio J. Frizzo
CPRM - Fortaleza - CE

Abstract
Pb results of regional geochemical stream sediment surveys, carried out in NE
Brasil in the 70’s, were compared with Pb results of a more extensive program performed in
1995, as a two decade historical point of view. Calculated grid residuals conform with a
Gaussian distribution, showing 27 ppm (mean) enrichment due to anthropogenic pollution.
Higher values (66 - 98 ppm) are near small inland towships and lower residuals (negative)
seems to follow some drainage basins.
Introdução
Com o objetivo de averiguar a distribuição regional de elementos-traço,
estabelecendo-se os níveis-base de referência para fins multidisciplinares, foi executado pela
CPRM um Projeto Piloto para o Mapa Geoquímico Internacional, tendo sido coletados no final
de 1995, entre outros materiais, 240 amostras de sedimentos de drenagens com bacias de
captação entre 50 e 100 km2, cobrindo de maneira homogênea a região Nordeste do Brasil:
norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e leste
do Piauí (fig.1). As análises do material, na fração inferior a 80 mesh, foram realizadas
principalmente por ICP-AES, extração triácida.
O chumbo é um metal poluente com relativamente pequena mobilidade e
cumulativo no ambiente secundário que, conforme inúmeras menções na literatura - Mattigod
& Page (1983), entre outros – presta-se como indicador da ação antrópica, via principalmente
atividades industriais e queima de combustíveis.
Para obter-se uma primeira perspectiva histórica da distribuição desse
elemento, nessa ampla área, foram recuperados da Base de Dados Geoquímicos da CPRM
os resultados analíticos, por Espectrometria Ótica de Emissão, de 9.016 sedimentos de
corrente coletados em 10 projetos realizados pela empresa na década de 70. Infelizmente,
expressivas porções a oeste, sudoeste e uma larga faixa na altura do paralelo 8 o Sul não
foram cobertas por trabalhos geoquímicos antigos (fig. 1).
Para equalizar os dados, diminuir a influência da variabilidade analítica e
transformar escalas discretas em contínuas, foram geradas malhas regulares de 15 x 15 km
para os dois conjuntos de dados, utilizando-se das opções de krigagem e pesquisa por
quadrante até 100 km, com o programa para microcomputador SURFER. Os residuais foram
obtidos pela operação de subtrair (ou retirar), nó a nó em um total de 1.634 nós
representativos, os valores determinados na malha dos trabalhos antigos, daqueles obtidos
do Projeto Mapa Geoquímico Internacional.
Resultados
Descartando-se cerca de 5% dos dados, correspondentes àqueles valores
menores e dispostos em classes descontínuas (entre -250 e -23), a distribuição de
freqüência dos residuais obedece rigorosamente à normalidade, com média de 27,7 ppm de
chumbo - entre 26,4 e 28,9 a 99% de significância (fig. 2). Essa adequação à curva da
função Gaussiana, por si só, é indicativa da existência de um processo generalizado e
disperso nos materiais superficiais dessa ampla área. No caso, houve enriquecimento desse
metal pesado nos sedimentos de drenagem, quantificado em 27 ppm (média), no intervalo de
tempo entre amostragens, de quase duas décadas.
Entes naturais como litologias e mineralizações, solos, relevo e vegetação, e
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as condições macroclimáticas, praticamente invariáveis num período de tempo tão pequeno,
não devem realçar positiva ou negativamente os residuais obtidos, de modo que estes
refletem, desconsiderando-se pequenas variações pela não-estacionaridade de
concentrações de elementos-traço nos materiais dos cursos d'água, essencialmente a ação
antrópica. Imprecisões por fatores como os resultados analíticos de projetos antigos,
expressos em incremento logarítmico (six-step), a escala pequena do mapa, as áreas de
captação amplas e variáveis dos sedimentos, e o algoritmo de construção da malha não
permitem, todavia, uma localização segura das fontes que originam essas anomalias
ambientais.
Residuais acima de 66 ppm (> X +2S) a até 98 ppm de chumbo (valor máximo)
são observados próximos de núcleos urbanos interioranos, notadamente nas regiões de
Alagoinhas-Serrinha e Mundo Novo-Jacobina (BA), Araripina e sul de Serra Talhada (PE),
Juazeiro do Norte, Iguatu e Acaraú (CE), na região de Cruzeta, entre Currais Novos e Caicó,
e no litoral, em São Bento do Norte (RN) (fig. 3). Nas vizinhanças das capitais e na maior
parte da faixa litorânea os valores são medianos. Por outro lado, amplos cinturões e manchas
de residuais negativos, isto é, onde aparentemente não houve poluição e sim diminuição ou
limpeza do poluente, são observados desde Macau (RN), em sentido sul passando por Patos
e Piancó (PB), acompanhando as bacias de drenagem dos rios Piancó e Piranhas-Açu; a
mancha observada a norte de Delmiro Gouveia (AL) parece corresponder ao rio Capiá,
afluente do São Francisco, aquela a oeste de Juazeiro do Norte (CE) ao rio Bastiões, e a
mancha que circunda a cidade de Senhor do Bonfim (BA) possivelmente é ligada às
drenagens nas cabeceiras do rio Itapicuru. Não há evidência de relações com a rede rodoferroviária.
Conclusões
Os resultados analíticos de sedimentos ativos de drenagens, obtidos em
levantamentos geoquímicos regionais realizados no Nordeste brasileiro e processados sob a
forma de residuais com perspectiva histórica, levaram à constatação, medida e mapeamento
de um fenômeno, normal, de cumulatividade da poluição pelo metal pesado chumbo. A
retomada em maior detalhe da investigação, especialmente naquelas regiões com aumento
muito acima da média, poderá associar essas concentrações de metais pesados nos
materiais secundários com a ocupação urbana e o desenvolvimento industrial, para eventuais
medidas de prevenção ou controle ambiental.
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APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE ESPECTROMETRIA ALFA NA DETERMINAÇÃO DA
CONCENTRAÇÃO E RAZÕES ISOTÓPICAS DE TÓRIO EM ROCHAS ÍGNEAS
Rosana N. dos Santos(1,2), Sílvia H.A. Nicolai (1), Leila S. Marques(1) e
Fernando B. Ribeiro(1)
(1) Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – IAG/USP
Caixa Postal 3386, 01060-970, São Paulo, Brasil
(2) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, CCET – PUC/SP
01303-050, São Paulo, Brasil

ABSTRACT
A procedure for the determination of thorium concentration in silicate samples by
alpha spectrometry is described. The best experimental conditions were established by using
the isotopic tracers 234Th and 229Th and simulating some of the problems usually found in the
analysis of silicate matrices. The procedure is based on the following steps: spike addition
and sample dissolution by acid digestion, co-precipitation of Th, separation and purification
by anion-exchange chromatography, electrodeposition on stainless steel disks and alpha
target counting. The Th recoveries related to some of these steps are presented and
discussed. The application of this procedure in the Brazilian geological standards BB-1
(basalt) and GB-1 (granite) is described. The thorium average recoveries are about 78% and
the obtained concentrations are in good agreement with published values for both geological
standards.
INTRODUÇÃO
As três séries radioativas naturais, identificadas pelos isótopos que lhes dão origem,
U, Th e 235U, possuem nuclídeos com propriedades físicas e químicas diferentes e com
meias vidas que variam de poucos segundos a mais de 10 9anos. Quando o decaimento
dessas séries ocorre em um sistema fechado para trocas químicas com o meio circundante,
por um período maior do que sete meias vidas do nuclídeo intermediário com maior período
de semidesintegração, as atividades de todos os membros das séries passam a ser
praticamente iguais às atividades dos nuclídeos que lhes dão origem. Nessa situação, as
séries atingem o que se denomina de estado de equilíbrio radioativo secular. Muitos
processos geológicos, no entanto, provocam fracionamentos químicos entre os membros
das séries, impedindo que o equilíbrio radioativo secular seja atingido ou mantido.
O desequilíbrio radioativo da série do 238U é uma característica comum em rochas
quaternárias recentes, que pode ser utilizada na determinação das suas idades e na
investigação dos processos petrogenéticos envolvidos na sua evolução. Por exemplo, a
quantificação do desequilíbrio entre os nuclídeos 230Th e 238U permite datar rochas
vulcânicas com idades inferiores há 300.000 anos, além de poder ser utilizado em estudos
sobre a origem e evolução de magmas (Condomines et al., 1988).
Uma vez que uma fração significativa dos membros das séries radioativas naturais
emite partículas alfa, a espectrometria alfa associada ao método de diluição isotópica,
constitui-se em uma das principais técnicas utilizadas na quantificação do desequilíbrio
radioativo.
Neste trabalho, será apresentada uma metodologia para a determinação da
concentração e razões isotópicas de tório, por espectrometria alfa, em silicatos. Ênfase será
dada à determinação da recuperação do tório em algumas etapas do processamento
químico. Com o objetivo de mostrar a qualidade dos dados obtidos empregando-se a
metodologia proposta, serão apresentados os resultados da análise dos padrões geológicos
brasileiros BB-1 (basalto) e GB-1 (granito).
238

232
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ESTABELECIM ENTO DA ROTINA EXPERIMENTAL
Em amostras geológicas, encontram-se geralmente presentes radioisótopos de U e
Th, como por exemplo 230Th e 234U, que emitem partículas alfa com energias muito próximas
(230Th = 4,6876 MeV e 234U = 4,8227 MeV). A proximidade destas energias impossibilita a
discriminação destes picos nos espectros alfa, quando estes dois elementos estão
presentes em um mesmo alvo radioativo. Desta forma, para se determinar a concentração e
as razões isotópicas do Th, por espectrometria alfa, torna-se necessário separar os isótopos
de Th dos de U. O emprego desta técnica requer, também, um elevado grau de purificação
química para reduzir ao máximo a espessura do alvo radioativo, já que as partículas alfa
interagem com o meio.
As etapas envolvidas na metodologia adotada são: a) ataque e dissolução de
amostras; b) pré-concentração do Th por co-precipitação com Fe(OH) 3; c) separação e
purificação do Th por cromatografia de troca iônica; d) eletrodeposição em discos de aço
inoxidável para posterior contagem em um espectrômetro alfa.
Para se avaliar a perda de Th que ocorre em cada etapa do processamento químico
foram utilizados dois traçadores. O 234Th (T1/2 = 24,1 dias; E = 92,3 keV), que é um emissor
gama, foi utilizado para determinar o percentual de recuperação de Th nas etapas
cromatográfica e de eletrodeposição. Nestes casos, as medidas foram efetuadas por
espectrometria gama, utilizando-se um espectrômetro com 70% de eficiência relativa e
resolução nominal de 2,0 keV para o pico de absorção total de 1332,49 keV do 60Co. As
principais vantagens da utilização deste traçador são a considerável redução no tempo das
medidas (períodos de contagem inferiores a 120 minutos por alíquota) e a possibilidade de
estudar isoladamente cada etapa do processamento químico.
O traçador 229Th (emissor alfa com T1/2 = 7340 anos; E = 4,82 MeV; atividade
específica de 0,802  0,012 Bq/g) foi utilizado na determinação da concentração e razões
isotópicas de Th nos padrões geológicos. Neste caso, o emprego do 234Th não é o mais
adequado, uma vez que os efeitos de auto-absorção no alvo radioativo observáveis por
espectrometria alfa, não são detectados por espectrometria gama.
Os espectros alfa foram obtidos num espectrômetro equipado com um detector de
silício do tipo barreira de superfície, com 450 mm2 de área nominal ativa, operando a
aproximadamente 10-2 mbar, que apresenta eficiência absoluta de (33  1)% e resolução de
(26,8  0,9) keV para o pico de 5,48 MeV do 241Am. As atividades dos isótopos do Th ( 232Th,
230
Th, 229Th e 228Th) foram determinadas a partir do número de contagens dos picos de
interesse, após a subtração, quando necessário, do respectivo fundo.
A) ETAPA DE ELETRODEPOSIÇÃO

O procedimento usado para a preparação de alvos alfa por eletrodeposição foi uma
adaptação do método proposto por Hallstadius (1984). Uma solução contendo uma
quantidade conhecida de 234Th foi inicialmente evaporada até quase a secura e recuperada
em 1 mL de solução de Na 2SO4 0,3 M. Esta solução foi, então, evaporada até a secura e o
resíduo dissolvido em 0,3 mL de H 2SO4 concentrado. Adicionaram-se, em seguida, 5 mL de
água destilada e duas gotas de azul de timol a esta solução, que foi, então, aquecida e o
seu pH ajustado a um valor entre 2,1 e 2,4, através da adição de NH 4OH concentrado. A
solução final foi transferida para uma célula de eletrodeposição e o Th depositado em disco
de aço inoxidável polido a espelho. A eletrólise foi efetuada durante uma hora, empregando
uma densidade de corrente contínua de 1,2 A/cm2. Um minuto antes do término da
eletrodeposição, adicionou-se 1 mL de NH4OH concentrado para a fixação do depósito.
A solução de Na2SO4/H2SO4 (pH 2,1-2,4) foi escolhida como eletrólito de suporte em
detrimento da solução saturada de NH 4Cl (pH 1) também testada, uma vez que os valores
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de recuperação do Th, com este último eletrólito, variaram bastante e as fontes obtidas,
muitas vezes, resultaram mais espessas.
A eficiência do processo de eletrodeposição foi avaliada comparando-se a atividade
gama de cada alvo com a atividade de uma alíquota do mesmo traçador evaporada sobre o
fundo de um frasco plástico, com a mesma área (1 cm2) dos depósitos preparados por
eletrodeposição. O frasco plástico foi fixado sobre um disco de aço inoxidável, na mesma
posição ocupada pelo depósito, de modo a reproduzir ao máximo as mesmas condições de
geometria de contagem. A média dos resultados da recuperação do Th, obtida em dez
ensaios independentes, foi de (92  8)% (tabela 1).
B) ETAPA CROMATOGRÁFICA

Conforme mencionado anteriormente, é necessário separar ao máximo o Th de
outros elementos que interferem nos espectros alfa (U) e no processo de eletrodeposição
(Fe e Al). O procedimento utilizado foi semelhante ao proposto por Anderson & Fleer (1982),
adaptado para a análise de silicatos.
Inicialmente, o Th foi separado do U, percolando-se os traçadores isotópicos em
meio de HCl 9N, em uma coluna de vidro de 10 cm de comprimento e 15 mm de diâmetro,
preenchida com resina aniônica AG 1-X8 (100-200 mesh), pré-condicionada com 40 mL de
HCl 9N. Nesta condição, U e Fe ficaram retidos na resina, enquanto o efluente contendo Th
e Al foi recolhido e reservado. A coluna foi, então, lavada com HCl 9N para remoção do Th
residual, sendo o efluente recolhido no mesmo recipiente contendo a solução com Th. A
seguir, o Fe foi eluído da coluna com 50 mL de HNO 3 8N e o U com 100 mL de HCl 0,1N. No
final, a coluna foi lavada com 100 mL de água destilada. A vazão utilizada durante toda a
etapa cromatográfica foi de oito gotas por minuto.
Para se efetuar a purificação do Th, a solução previamente separada foi evaporada
até quase a secura e retomada em 40 mL de HNO 3 8N. Esta solução foi, então, percolada
na coluna utilizada anteriormente, pré-condicionada com 40 mL de HNO 3 8N. Nesta
condição, o Th ficou retido na resina, enquanto o efluente, contendo interferentes como o
Ra, foi descartado. A coluna foi, em seguida, lavada com 30 mL de HNO 3 8N e o Th eluído
com 100 mL de HCl 1N. Este procedimento foi repetido mais uma vez, a fim de se garantir a
ausência de interferentes na solução final de Th (Anderson & Fleer, 1982), que foi, então,
evaporada e o Th eletrodepositado.
A separação do U, antes de se efetuar a purificação do Th no sistema HNO 3/resina
aniônica AG1-X8, é necessária porque, em meio nítrico, uma pequena quantidade de U
pode ficar retida na resina juntamente com o Th (Bunney et al., 1959).
As perdas de Th em cada uma das etapas de troca iônica foram monitoradas pelo
traçador 234Th. Antes de ser iniciada a separação cromatográfica, cada alíquota contendo
uma quantidade conhecida de traçador foi evaporada à secura em um béquer de 100 mL, o
qual após atingir a temperatura ambiente foi submetido à contagem gama. O valor da
atividade do 234Th assim obtido foi utilizado como referência para os cálculos do percentual
de recuperação das etapas subseqüentes. Após cada etapa de processamento químico, a
solução contendo Th foi evaporada à secura, em béquer de 100 mL, e a atividade gama foi
comparada com aquela de referência determinada antes do processamento.
Os resultados obtidos encontram-se apresentados na tabela 1. Observa-se que não
houve perda significativa de Th na sua separação do U, enquanto que a perda no processo
de purificação foi da ordem de 15%.
Ao final, o Th contido em cada béquer foi eletrodepositado e submetido à contagem
no espectrômetro gama. As perdas de Th nesta última etapa foram muito pequenas,
mostrando que o processamento químico não resultou na introdução de interferentes que
prejudicassem a eletrodeposição.
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C) ANÁLISE DE ROCHAS SILICÁTICAS

A eficiência da aplicação desta metodologia no estudo de rochas silicáticas com
composições químicas diferentes, foi avaliada utilizando-se os padrões geológicos nacionais
BB-1 (basalto) e GB-1 (granito) fornecidos pela UFBA (Linhares, 1987). Uma massa de 0,02
g de traçador de 229Th foi adicionado à cerca de 1 g dos padrões geológicos e, em seguida,
o ataque ácido das amostras foi efetuado utilizando-se HF, HNO3 e HCl (Santos & Marques,
1997). O resíduo final foi solubilizado, a uma temperatura de 100 oC, em cerca de 25 mL de
HCl concentrado contendo algumas gotas de HNO 3 concentrado. Esta solução foi, então,
diluída a 100 mL com água destilada e, em seguida, o Th foi co-precipitado com hidróxidos
insolúveis (principalmente Fe(OH)3) através da adição de uma solução saturada de NaOH.
Cabe ressaltar que o Al, forte interferente na eletrodeposição do Th (Blanco Rodríguez et al.,
2001), não é precipitado sob estas condições. O precipitado foi separado por filtração,
solubilizado em 40 mL de HCL 9N e a solução submetida às etapas cromatográfica e de
eletrodeposição.
Em muitas amostras, após a separação do U do Th, foi observada a presença de
uma turbidez na solução de Th ao se mudar do meio clorídrico para o meio nítrico. Nestes
casos, a solução foi filtrada antes da purificação do Th. Este procedimento adicional não
provocou perda significativa de Th.
A recuperação média de Th para as 5 alíquotas de cada padrão foi de (78 ± 9)%.
Este percentual de recuperação foi um pouco mais baixo do que aquele obtido no
processamento de traçadores, sugerindo que as perdas provavelmente ocorreram nas
etapas de ataque e dissolução da amostra e de pré-concentração do Th. O método,
contudo, mostrou-se muito eficiente, já que os níveis de recuperação de Th encontram-se
entre os mais altos valores descritos na literatura. As concentrações médias de Th obtidas,
(7,3 ± 0,1) ppm para o padrão BB-1 e (35,7 ± 0,7) ppm para o padrão GB-1, estão em boa
concordância com os valores de (7,4 ± 0,2) ppm e (36,3 ± 0,9) ppm, respectivamente,
reportados na literatura (Figueiredo & Marques, 1989).
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A aplicação deste procedimento mostrou-se bastante eficiente para a análise de Th
em rochas ígneas. Foram obtidos valores elevados de recuperação do Th, os quais se
encontram entre os mais altos apresentados na literatura. Além disto, os alvos produzidos
resultaram suficientemente finos, permitindo a discriminação segura dos picos relativos aos
diferentes radioisótopos de Th presentes. Cabe salientar que a conjugação dessas duas
características, obtidas através da utilização deste procedimento, constitui-se no requisito
básico para o emprego da concentração e razões isotópicas de Th em estudos geológicos e
isotópicos.
A eletrodeposição foi a etapa mais delicada na metodologia empregada. Verificou-se,
nesta etapa, a necessidade de efetuar a purificação do Th, por duas vezes, a fim de garantir
que praticamente não existam interferentes na solução a partir da qual Th será
eletrodepositado. A eliminação adequada de interferentes, assim como a escolha da solução
de Na2SO4/H2SO4 (pH 2,1-2,4) como eletrólito de suporte, mostraram-se muito importantes
para assegurar uma eletrodeposição quantitativa do Th.
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Tabela 1: Recuperações relativas de Th referentes às diferentes etapas do processamento
químico.
Etapa processada

Recuperação Número de Variação (%)
química (%)
amostras
92  8

10

72 – 98

98  7

10

83 – 105

1a purificação de 234Th

86  6

10

76 – 97

2a purificação de 234Th

87  5

10

80 – 97

Eletrodeposição de 234Th

90  5

10

81 – 99

Eletrodeposição direta de 234Th
Separação de

234

Th do U e interferentes
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GÊNESE E EVOLUÇÃO DOS SOLOS VERMELHOS SOBRE OS
TABULEIROS COSTEIROS
RIBEIRO, L. P. lucedino@ufba.br - IGUFBA; NUNES, F. C. facarnu@zipmail.com.br - IGUFBA
CUNHA, T. J. tony@cnps.embrapa.br – EMBRAPA SOLOS; FRAGA, E. enio@ciagri.usp.br – EMBRAPA
SOLOS; MAFRA, A. L. allmafra@carpa.ciagri.usp.br – NUPEGEO/ESALQ/USP.

INTRODUÇÃO
As formações pedomorfológicas denominadas como Tabuleiros Costeiros,
originaram-se dos depósitos fluviais tércio-quaternários da Formação Barreiras,
nestas aparecem sistemas ambientais que sofrem forte interferência antrópica.
Estendem-se ao longo da costa brasileira desde o Amapá até o Rio de Janeiro
(JACOMINE, 1996), existindo a possibilidade de sua presença também mais ao
Sul ( RIBEIRO, 1998).
Os levantamentos realizados por Brasil (1982) e mais recentemente
EMBRAPA (1995) mostram que quase a totalidade da cobertura pedológica
destes platôs no litoral norte baiano está constituída pôr Latossolos e Argissolos
Amarelos, Argissolos Acizentados e Espodossolos Estes tipos de solos são
fortemente condicionados ao material parental e apresentam entre eles um
sistema de transformação, que se observa pela passagem dos Latossolos
Amarelos para os Espodossolos, tendo como transição entre eles os Argissolos,
Lucas et alli (1984), Ribeiro ( 1998 e 1999) e Ucha ( 2000 ).
Os trabalhos da Reunião dos Tabuleiros mostraram a presença esparsa de
solos vermelhos neste domínio ambiental, fato que tem gerado uma série de
debates. Durante a V RCC (REUNIÃO DE CLASSIFICAÇÃO E CORRELAÇÃO)
levantou-se a possibilidade da associação destas ocorrências com materiais
provenientes da alteração de rochas do embasamento cristalino, contudo as
observações de campo tem mostrado que estes se desenvolvem sobre os
sedimentos da Formação Barreiras.
O presente trabalho estuda através de uma topossequência de solos,
localizada no litoral norte da Bahia, a gênese e evolução dos solos vermelhos e
dos solos amarelos típicos dos Tabuleiros e as relações entre eles, notadamente
os fatores físicos e químicos que os limitam para as atividades produtivas e que
são responsáveis pelos processos de modelagem e degradação do relevo.

CARACTERIZAÇÃO GERAL
Os Tabuleiros Costeiros são feições geomórficas originadas a partir da
deposição dos sedimentos Tércio-Quaternários da Formação Barreiras, de grande
expressão geográfica, dispondo-se paralelamente à linha da costa desde o Amapá
até o Rio de Janeiro. Apresentam solos com fortes limitações aos usos; baixa
fertilidade química e impedimentos físicos. As restrições físicas referem -se à
presença de horizontes coesos, nos Latossolos Amarelos e Argissolos Amarelos,
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e horizontes cimentados (fragipãs e duripãs), nos Argissolos Amarelos, Argissolos
Acizentados e Espodossolos.
O estudo de uma topossequência disposta sobre os Tabuleiros, na Região
de Entre Rios, mostra à presença de sistemas de transformações de grande
importância para o entendimento da evolução dos solos sob a atuação de
processos pedobiogeoquímicos e pedoclimáticos.
Dividiu-se a topossequencia em quatro setores: O 1ºsetor, localizado no
terço médio das vertente, possui alta inclinação e exibe solos de coloração
vermelha, desenvolvidos sobre o produto de alteração dos sedimentos detríticos
da Formação Barreiras, que possuem coloração esbranquiçada e se alteram
evoluindo verticalmente, passando para amarelo e posteriormente para vermelho.
A base deste setor possui uma linha de pedras, constituída basicamente por
fragmentos de quartzo e material encouraçado, ambos bastante alterados. O
2ºsetor, localizado no terço superior da vertente, possui inclinação moderada,
possui solos avermelhados, com presença de domínios ora amarelos, ora
vermelhos, na maioria das vezes endurecidos. O 3ºsetor, no topo da vertente, em
situação plana, está representado por Latossolos Amarelos, típico dos Tabuleiros,
que gradam para solos de coloração avermelhada em profundidade. No meio
deste setor aparece uma pequena depressão, instalando uma micropodzolização.

INTERPRETAÇÕES
O conhecimento atual conduz às seguintes interpretações: O primeiro setor
está relacionado a alteração de couraças ferruginosas integrantes dos sedimentos
“Barreiras”, como observados no entorno da área de estudo, legando a coloração
vermelha aos solos, que a manteve graças à boa drenagem do setor. As partes
amareladas na base da cobertura pedológica parecem estar relacionadas ao clima
úmido atual, que promove a hidratação da hematita, passando para goethita. No
terceiro setor, o relevo plano ditou uma drenagem menos eficiente, permitindo à
rápida degradação da hematita e a formação dos solos amarelos, principalmente
após a formação dos horizontes coesos, que modificou toda a hidrodinâmica da
cobertura pedológica, principalmente na sua parte acima de 200cm, abaixo desta
espessura o material do solo volta a ser avermelhado, em virtude de ser um
material latossólico, que ainda permite a drenagem mais eficiente, embora
tendendo a se transformar para o material amarelo. O segundo setor é uma zona
de tensão pedogenética, onde a parte superior da cobertura sofre transformações
para o amarelo. Assim é possível se visualizar os dois primeiros tipos de
transformações: um vertical, principalmente no terceiro setor e um horizontal, ou
seja, a passagem do 1º setor vermelho para o 3º setor amarelo. O terceiro tipo de
transformação ocorre no meio do 3º setor, no topo da cobertura pedológica, com a
formação de uma micropodzolização, em virtude da presença do horizonte coeso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A topossequência de Entre Rios apresenta uma seqüência de
transformações que se desenvolveram sobre uma cobertura pedológica ao longo
do Quaternário, como sintetizado a seguir:
1afase: Cobertura latossólica vermelha desenvolvida sobre o produto de
alteração dos sedimentos da Formação Barreiras, associada aos restos de
couraça ferruginosa, dentro dos sedimentos.
2afase: Entalhamento dos vales, por umedecimento climático e, em alguns
casos, relacionados com as atividades neotectônicas, conforme já observado por
UCHA (2000), iniciando o processo de diferenciação dos solos, através de
transformações ligadas às drenagens diferenciais instaladas.
3afase: Formação dos horizontes coesos, devido às condições
biogeoquímicas e climáticas, que geraram compostos húmicos agressivos,
destruindo argilas e concentrando sílica, ferro e argilas naturais em um
determinado setor do perfil do solo, conforme visto por RIBEIRO (1998),
modificando as condições hidrodinâmicas e de aeração da cobertura pedológica,
promovendo o avanço da diferenciação dos solos.
4afase: Formação dos Latossolos Amarelos, sobre a cobertura vermelha,
que ainda resta em transformação, na base da vertente e na base dos solos
amarelos.
5afase: Formação de pequenas depressões fechadas, devido ao
aparecimento do horizonte coeso e a fracos reflexos da neotectônica, propiciando
o aparecimento de micro podzolização no centro da cobertura amarela.
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Abstract
An approach in which spatial and seasonal trends of multiple variables measured
in surface waters and stream sediments was used to identify Cu and Hg
contaminations, their degree and extension in the abiotic aquatic media of areas
historically and recently affected by gold and copper mining. Data from the period 19921996 were evaluated for hardness, pH, Eh, turbidity, TDS, sulfates, and total Cu, Fe, Mn
and Hg in surface waters and stream sediments, and TOC in sediments. Results
suggested that oxidation of metal sulfides has been occurring at a site affected by Cu
mining activities, showing the need of up-to-date monitoring to prevent acid mine
drainage (AMD) in its early stages.
Introdução
As minerações de Au, no município de Lavras do Sul, e de Cu, nas Minas do
Camaquã, município de Caçapava do Sul, ocorreram desde fins do Século XIX até,
respectivamente, 1989 e 1996. Em Lavras do Sul, legados da contaminação
antropogênica por Hg decorrentes da extração de Au ainda existem em alguns locais
isolados, onde as concentrações de Hg em solos variam de 2,1 g/g a 506 g/g na
fração silto-argilosa (Pestana et al., 2001). Por outro lado, as concentrações de Hg na
fração fina de sedimentos de corrente decresceu para valores inferiores a 141 ng/g
entre 1995 e 1996, em relação a anos anteriores, quando a atividade garimpeira era
mais intensa (Pestana et al., 2000).
Em setembro de 1996, a contaminação residual por Cu em águas e sedimentos
do Ar. João Dias persistia após 4 meses do término das atividades extrativas nas
Minas do Camaquã, tendo a concentração de Cu em sedimentos atingido o máximo
valor encontrado até então (10724 g/g na fração silto-argilosa).
Este trabalho compara tendências sazonais e espaciais de múltiplas variáveis,
medidas em águas superficiais e sedimentos de corrente, com o objetivo de identificar
os locais impactados pelas minerações de Cu e de Au e a extensão da contaminação
existente em compartimentos abióticos aquáticos. Concentrações totais de Hg, Cu, Fe
e Mn em ambos os compartimentos, teores de COT em sedimentos de corrente, e pH,
Eh, sulfatos, dureza, sólidos totais dissolvidos (TDS) e turbidez em águas superficiais
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foram medidos em 13 pontos de coleta situados em drenagens selecionadas na região
do alto rio Camaquã, e amostrados durante o período 1992-1996.
Materiais e métodos
Os 13 locais escolhidos para amostragem de águas superficiais e sedimentos de
corrente podem ser vistos na Fig. 1, onde são visíveis também áreas de recente
mineração de ouro (Volta Grande, próxima ao ponto L3) e de Cu, (área das Minas do
Camaquã, próxima ao ponto JD1). No período 1992-1996, a freqüência das
amostragens de águas variou de 1 a 3 meses e a de sedimentos foi semestral. As
amostras de águas destinadas à análise de metais foram preservadas em campo com
HNO3, exceto aquelas para análise de Hg, que foram preservadas com solução de
o
10% de K2Cr2O7 dissolvido em HNO3 1:1. Todas as amostras foram estocadas a 4 C
até serem analisadas no laboratório de físico-química da FEPAM.
Os parâmetros Eh (medido na interface sedimento-água), pH e sólidos totais
dissolvidos foram medidos em campo com eletrodos específicos. Sulfatos, turbidez e
dureza foram analisadas, em laboratório, conforme APHA (1992), a turbidez pelo
método nefelométrico, e a dureza total por titulação com EDTA.
Os metais foram determinados, por EAA (Hg, por vapor frio/EAA), e, nas
amostras coletadas em 1996, por ICP. As amostras de água foram previamente
o
digeridas a ~98 C com 5 ml HNO3 conc. para 250 ml de amostra, e as destinadas à
análise de Hg foram tratadas com 5ml de solução de 5%KMnO 4, e posteriormente,
com 5ml de NH2OH.HCl. As amostras de sedimentos (fração silto-argilosa) foram
atacadas no Laboratório do CPGq – UFRGS, com uma mistura quente de
HF/HNO3/HClO4 (1:1:1), repetida diversas vezes até a completa digestão. Para as
determinações de Hg em sedimentos, efetuadas no Laboratório de Solos da
Faculdade de Agronomia da UFRGS, foi feita digestão quente com HNO 3 e HClO4 em
sistema fechado, conforme descrito por Pestana et al. (2000). As análises de COT
foram realizadas no Laboratório de Solos da Faculdade de Agronomia da UFRGS, que
o
usou solução sulfocrômica a 150 C. As análises de metais em sedimentos foram
realizadas em triplicata, e padrões de referência CANMET STSD-1, STSD-2 foram
utilizados para garantir a qualidade analítica.
Resultados e Discussão
Os dados físico-químicos foram tratados estatisticamente em banco de dados e
obtidas as médias sazonais, por ponto de amostragem, de primavera-verão e de
outono-inverno para as águas, e de verão e de inverno para os sedimentos. O número
total de dados usados para o cálculo das referidas médias variou de 401 a 403 para a
maioria dos parâmetros analisados em águas, exceto Hg (n=236), Eh (n=144), sulfatos
(n=372) e turbidez (n=346). Os dados relativos a sedimentos foram obtidos de um
número total de 97, exceto Hg e COT, cujos números de dados foram,
respectivamente, de 72 e 60. Os resultados foram plotados em gráficos que permitem
visualizar as variações espaciais das médias sazonais de pH, Eh, SO 4, turbidez,
sólidos totais dissolvidos (TDS), Cu e Hg em águas, mostradas na Fig. 2, enquanto
que, na Fig. 3, são vistas as variações referentes a Fe e Mn em águas e aos quatro
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metais analisados e COT em sedimentos. Os dados deste último e de Hg em
sedimentos são os mesmos apresentados e discutidos por Pestana et al. (2000).
Em águas, as variáveis que apresentaram regionalmente uma tendência
sazonal foram Mn, Eh, Dureza e TDS, todas com valores mais elevados na estação
primavera-verão, sugerindo uma associação do Mn com outros cátions solúveis. Por
outro lado, as concentrações mais altas desse metal nos sedimentos no verão,
associada às de Fe e Hg sugere que os óxidos / hidróxidos de Fe e Mn atuam como
carreadores do Hg em suspensão, já que no verão, as vazões menores propiciam a
maior deposição das partículas sedimentares. O COT, com valores mais elevados no
inverno mostrou tendência oposta a dos metais, sugerindo pouca interferência na
mobilidade daqueles. As demais variáveis não apresentaram diferenças sazonais
significativas (p< 0,05) nos 13 pontos de amostragem, conforme teste não paramétrico
de Wilcoxon.
Espacialmente, as variáveis associadas às atividades extrativas de ouro, como
as concentrações de Hg em águas e em sedimentos e os teores de COT nestes
últimos, apresentaram tendência crescente nas drenagens de Lavras do Sul, em
relação aos pontos de amostragem situados na área das Minas do Camaquã. Neste
caso, o COT pode estar agindo de forma incipiente como substrato para a retenção de
Hg. Por outro lado, os valores de Cu, SO4, dureza e Mn nas águas, e Cu e Fe nos
sedimentos, são relativamente maiores na área de mineração de Cu. É interessante
salientar que as concentrações de Fe e Cu nos sedimentos são maiores no ponto JD1,
coincidindo com decréscimo dos valores médios de pH, principalmente no inverno. Já
no ponto imediatamente a jusante, são as concentrações de Cu na água, além de
dureza, pH e sulfatos, que aumentam, enquanto o Eh decresce, sugerindo
solubilização de sulfetos de Cu e mobilização deste metal para a coluna d’água por
processos de oxidação que podem incluir um início de drenagem ácida no ponto JD1
e/ou mistura de sedimentos não contaminados transportados por drenagem(ns)
secundária(s) aportando no trecho entre JD1 e JD2.
Conclusões
As tendências sazonais dos parâmetros analisados sugerem predominância de
transporte na forma solúvel para o Mn e na forma particulada para Fe e Hg, enquanto o
Cu não apresentou tendência definida. As variações espaciais mostram que os
sedimentos de corrente e as águas superficiais da área de mineração de ouro
apresentaram concentrações médias de Hg e COT relativamente elevadas em relação
à área das Minas do Camaquã, porém as concentrações médias de Hg não são
preocupantes. Já as concentrações de Cu em sedimentos mostraram aumento
exponencial na sua área de mineração, onde as concentrações médias do metal na
água são > 0,02 mg/l. As variações espaciais observadas para sulfatos, pH, Eh,
dureza, e para as concentrações de Cu em águas e sedimentos mostraram que a
possibilidade de ocorrência de drenagem ácida não estava eliminada no ponto JD1, o
mais próximo da mina, durante o seu período ativo. Uma avaliação atualizada torna-se
imprescindível, através da retomada de um amplo monitoramento em diversos
compartimentos ambientais da área afetada.
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Fig. 1 – Localização da área
de estudo e dos pontos de
amostragem, conforme
Pestana et al., 2000.
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Fig. 3 - Variações das médias sazonais de
outono-inverno “au-wi” e primavera-verão
“sp-su” das concentrações totais de Fe e
Mn em águas superficiais coletadas nos
13 pontos de amostragem, durante o
período 1992-1996; e variações das
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Abstract
This work used sequential extractions (Tessier scheme) to assess spatial and
seasonal variations in metal partitioning in stream sediments from areas historically
affected by exploitaion of Cu and Au ores in the Camaquã River Basin, south Brazil.
Samples from selected sites collected during three sampling periods (September,
1993, February, 1996 and September 1996) had their silt-clay fractions analyzed for Cu,
Pb, Zn, Fe and Mn. Results showed general predominance of the oxidizable fraction for
Cu and Pb, as a probable reflection of sulfidic mineralogy. Spatial variability presented
an increase of Cu labile phases, especially the carbonate associated metal phase, at
sites influenced by mining activities, suggesting that sulfide oxidation processes were
still taking place at these sites. Seasonal variations in the carbonate extractable phase
for Mn and Zn were observed at different sites and showed an increase during the
winter sampling periods.
Introdução
A especiação de metais em sedimentos de corrente, obtida por extrações
seqüenciais, é útil para informar as fases físico-químicas às quais os metais estão
associados, e, conseqüentemente, as suas potenciais mobilidades para o meio
aquático e biodisponibilidades. Embora esse tipo de metodologia ainda apresente
limitações quanto à seletividade dos reagentes empregados, fazendo com que a
partição geoquímica obtida precise ser operacionalmente definida, a sua utilização
contribui com informações que não seriam factíveis se apenas extrações totais, ou
parciais, fossem usadas.
A porção NW da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã (BHRC), pela sua
ocorrência de minerais metálicos e histórica extração mineira, é uma área de estudo
na qual a utilização de extrações seqüenciais pode trazer contribuições muito úteis
tanto para a compreensão de processos geoquímicos naturais, como no entendimento
dos aspectos associados ao impacto ambiental decorrentes da mineração.
Neste trabalho, a especiação de Cu, Pb, Mn, Zn e Fe em sedimentos de
corrente é empregada para mostrar como a exposição à mineração de Cu afeta, de
forma diferenciada, a distrubuição geoquímica dos metais analisados, no tempo e no
espaço, em pontos de amostragem selecionados, situados nas áreas de mineração de
Au e de Cu da BHRC.
Materiais e métodos
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Entre os diversos métodos de extração seqüencial existentes, o proposto por
Tessier et al. (1979) tem sido dos mais utilizados, dependendo dos objetivos a serem
atingidos. Mais recentemente, o esquema proposto pela Comunidade Européia (BCR)
simplifica o número de etapas operacionais e conta com material de referência
certificado. Entretanto, algumas dificuldades na reprodutibilidade interlaboratorial
mostraram a necessidade de melhorias no protocolo inicialmente desenvolvido para o
esquema BCR (Rauret et al., 1999).
O esquema seqüencial escolhido neste estudo, foi o de Tessier et al. (1979), de
modo a dar continuidade aos dados de partição geoquímica obtidos para o Cu em
amostras coletadas em setembro de 1993 (Pestana et al.,1997) na BHRC,
possibilitando, assim, a comparação temporal entre os resultados.
Entre os 13 pontos de coleta de águas superficiais, conforme Pestana &
Formoso (2001), (Fig. 1), foi selecionado, para as análises seqüenciais em sedimentos
de corrente, pelo menos 1 ponto pertencente a cada uma das drenagens amostradas
na BHRC: Arroio das Lavras - L1, a montante da área urbana, e L3 na área de
influência da Mina de Au da Volta Grande, onde também ocorrem sulfetos de Cu e Pb;
Arroio do Jaques – JQ1; Arroio do Hilário – H2; Rio Camaquã - C1 e C2,
respectivamente, a jusante da área de ocorrência de Au e da área de mineração de
Cu; Arroio João Dias - C1JD, a montante da mineração de Cu, e JD1 e JD2, a jusante
desta. Vários desses pontos foram amostrados em: setembro de 1993, e em fevereiro
e setembro de 1996, para as análises seqüenciais.
A coleta e preparação das amostras de sedimentos foi realizada conforme
descrito por Pestana et al. (1997). As determinações de metais foi feita por EAA no
Laboratório do CPGq – UFRGS. As análises seqüenciais foram efetuadas em triplicata
na fração silto-argilosa das amostras, e em padrões de referência STDS-2 e SCO-1,
nos quais também foram feitas extrações totais e calculado o erro de exatidão, que foi
de ~ 11%.
Resultados e Discussão
Os resultados da distribuição percentual dos metais entre as fases trocável,
carbonática, redutível, oxidável e residual estão expostos na forma de gráficos para Cu,
Pb e Zn na Fig. 2, e para Fe e Mn, na Fig. 3. Embora alguns aspectos sejam
peculiares a certos metais, como mobilidade potencial baixa para o Fe, alta para Mn e
intermediária para Cu, Pb e Zn, os resultados mostraram, principalmente, o aumento
da mobilidade potencial do Cu nos locais influenciados pela mi neração, e a
importância da fase oxidável para este metal e o Pb, em concordância com a
mineralogia existente na área, e com os valores relativamente baixos de COT (Pestana
& Formoso, 2001). A oxidação de sulfetos para carbonatos e óxidos é a provável
explicação para a diminuição da fase oxidável e o aumento relativo das fases
carbonática e redutível, observada, especialmente, na partição geoquímica do Cu. Esta
variação espacial, também visível para outros dois metais, verificou-se apenas nas
amostras de sedimentos mais influenciadas por mineração, coletadas em períodos
diversos: em L3, JD2 e C2 para o Cu; e em L3 para o Pb e o Fe.
Variações de maior importância quanto à fase carbonática foram observadas
ainda nas partições geoquímicas de Mn e Zn, porém, tem poralmente em vez de
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espacialmente. Os aumentos desta fase ocorreram em setembro de 1996 para o Zn e
em setembro de 1993 e de1996 para o Mn, em pontos diversos de amostragem. Tais
aumentos da fase carbonática nos períodos de inverno (e a relativa diminuição no
verão), principalmente para o Mn, estariam coerentes com os aumentos de dureza e
de concentrações totais desse metal na água observados durante os meses de verão
(Pestana e Formoso, 2001). Ambas as variações sazonais, nos sedimentos e nas
águas sugerem fluxos opostos de Mn solúvel entre sedimentos e coluna d’água
ocorrendo nas duas estações climáticas. Tal interpretação seria favorecida também
pela alta mobilidade potencial que caracteriza a partição geoquímica desse metal,
evidenciada na importância relativa das fases móveis.
Conclusões
A realização de extrações seqüenciais pelo esquema Tessier se constitui em
instrumento útil na avaliação de impactos de mineração tanto de Au (Volta Grande,
Lavras do Sul), como de Cu (Minas do Camaquã), ao evidenciar .que processos
naturais de oxidação de sulfetos a carbonatos e óxidos tornam -se mais pronunciados
em locais afetados pela explotação mineira. Tais resultados não poderiam ser obtidos
por outro esquema seqüencial em que a fase carbonática não fosse avaliada. Por
outro lado, a ocorrência de fase oxidável de Cu em proporções que variam entre 20% e
40% da sua distribuição nos sedimentos mais afetados pela mineração, mostram que
a oxidação dos sulfetos nesses locais ainda não atingiu um equilíbrio, tornando
possível a ocorrência de um processo de drenagem ácida.
A sazonalidade observada nas partições geoquímicas de Mn e Zn, mostrou-se
coerente com a sazonalidade das concentrações totais de Mn e dureza nas águas
superficiais verificada por estudo complementar, abrangendo o mesmo período e a
mesma área. Portanto, a metodologia adotada mostrou também que pode ser útil na
compreensão de transferências cíclicas de metais entre compartimentos do ambiente
aquático, principalmente se usada em associação a outros estudos.
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Fig. 1 – Localização da
área de estudo e dos
pontos de amostragem,
conforme Pestana et al.,
2000.
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amostragem diversos da BHRC.
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CORRELAÇÃO DOS COMPOSTOS NITROGENADOS NA COLUNA D’ÁGUA
DE UMA REGIÃO OCEÂNICA BRASILEIRA
I. B. D. Castro; M. N. M. Braid; V. L. C. S. Santos .
Instituto de Química - Universidade Federal da Bahia
veraluci@ufba.br
ABSTRACT
This work presents the linears correlations among nitrate, nitrite and ammonium results
in the water column of an oceanic region located at Brazilian Exclusive Economic Zone (20o
15’00’’/ 20o40’30’’ S e 34o00’00’’/ 35o 55’00’’W) where is situated the Vitória – Trinidad
Chain, and it aims at supplying data for the evaluation of the productivity and maintenance of
the fishing reservations. The samples were collected during the period of 05 to 11/12 of
1998, on board the ship Astro Garoupa, in five depths (of the surface up to ~200 m) of 29
stations, C87-C116. The samples were analyzed by molecular spectroscopy. The results of
the concentrations of average (m) , maximum(M) e minimum (m) to ammonium were (µMol
N-NH3/L, m=4,231; M=11,69 and m = 1,461); to nitrite (µMol N-NO2-/L, m= 0,04931;
M=0,8211and m = 0,003651) and to nitrate (µMol N-NO3-/L, m=0,8160; M=4,648 and m =
0,04529). The linears correlations between nitrite and nitrate (R=0,622), between ammonium
and nitrate (R=0,871) and between ammonium and nitrite (R=0,796) were significants, these
results suggest a similarity among behaviors of dissolved inorganic nitrogen compounds at
marine region studied.
INTRODUÇÃO
Os oceanos nas zonas tropicais possuem uma exuberante biota, sendo considerados
como uma reserva incomparável de alimentos para o planeta (Riley, 1971). A sua
biodiversidade irá depender de diversos parâmetros ambientais, dentre eles a
disponibilidade de nutrientes inorgânicos nitrogenados, que são considerados como
biolimitantes. Portanto, os compostos não conservativos, amônia, nitrito e nitrato, são
parâmetros muito importantes na avaliação da produtividade marinha, e as suas variações
vão influenciar as atividades biológicas nos oceano. Além disso, a correlação das relações
entre eles são muito importantes para a compreensão dos mecanismos que regem a
dinâmica do oceano, fornecendo informações valiosas sobre o ecossistema estudado.
Este trabalho faz parte do Programa Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva
(REVIZEE) e tem como objetivo avaliar as correlações entre o nitrito, nitrato e a amônia, na
coluna d’água da região oceânica da Cadeia Vitória-Trindade (CVT), para obter informações
que possam contribuir para a caracterização desse ambiente marinho.
RELATO DO TRABALHO
A amostragem (Figura 1) ocorreu durante o cruzeiro científico da comissão
REVIZEE – Central, a bordo do Navio Oceanográfico Astro Garoupa, no período de 05 a
11/12 de 1998. Amostras, de cinco profundidades distribuídas da superfície até 200 m da
coluna d’água, nas estações C-87 a C-116, foram coletadas no trecho oceânico brasileiro
(Figura 2), localizado entre 20 o 15’00’’ a 21o10’00’’S e 28o 49’12’’a 35o 55’00’’W ( Tabela 1).
As coordenadas geográficas foram obtidas através do GPS (Global Position System)
marca Trimble Navegation, modelo NT 200 D, com resolução de  100 m. As amostras para
os nutrientes foram coletados com um amostrador com garrafas tipo NISKIN, e foram
determinados por espectrofotometria molecular, segundo Grasshoff (1983).
Os resultados das concentrações da média (m) , valores máximo (M) e mínimo (m)
para a amônia em µMol N-NH3/L (m=4,231; M=11,69, na C103 e m = 1,461, na C91); para o
nitrito em µMol N-NO2-/L (m= 0,04931; M=0,8211, na C102 e m = 0,003651, na C98) e para
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o nitrato em µMol N-NO3--/L (m=0,8160; M=4,648, na C102 e m = 0,04529, na C93), estão
apresentados na Tabela 2.
De uma maneira geral, as concentrações das espécies inorgânicas de nitrogênio são
baixas no oceano, principalmente na zona eufótica, onde acontece a maioria dos processos
de respiração e fotossíntese dos organismos, por esta razão o nitrogênio faz parte dos
elementos considerados biolimitantes dentro do sistema marinho (Libes, 1992;
Chester,1990).
As concentrações mais baixas de nitrito, amônia e nitrato foram observadas nas
amostras investigadas da camada superficial da CVT e podem ser explicadas pela intensa
utilização destes nutrientes pelo fitoplâncton no processo fotossintético. Nas camadas mais
profundas a oxidação da matéria orgânica libera esses compostos na coluna d’água, porém,
eles logo são oxidados a sua forma mais estável.
A partir das correlações lineares altamente significativas entre a amônia e o nitrato
( R=0,871), a amônia e o nitrito (R=0,796) e o nitrito e o nitrato (R=0,622) observa-se uma
relação direta, indicando que há similaridade no comportamento destes nutrientes no
ambiente estudado.

CONCLUSÃO
As concentrações mais baixas para os compostos inorgânicos do nitrogênio
encontram-se nas camadas superficiais da CVT. Estes nutrientes mostraram uma variação
ao longo da coluna d’água, porém com maiores teores nas camadas mais profundas.
A amônia o nitrito e o nitrato são necessários ao crescimento do fitoplâncton, a alta
correlação entre eles pode ser atribuída à importância desses nutrientes na produtividade
primária do ecossistema marinho estudado.
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Tabela 1. Localização das Estações de Amostragem na CVT.
Estação
C87
C88
C89
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96
C97
C98

Localização
20º15’00” S
35º55’00” W
20º30’00” S
35º55’00” W
20º45’00” S
35º55’00” W
20º55’00” S
34º45’00” W
20º40’17” S
34º46’27” W
20º25’00” S
34º45’00” W
20º25’00” S
34º20’00” W
20º40’00” S
34º20’00” W
20º55’00” S
34º20’00” W
21º10’00” S
34º00’00” W
20º55’30” S
34º00’00” W
20º40’30” S
34º00’00” W

Estação
C100
C102
C103
C104
C106
C108
C109
C110
C113
C115
C116

Localização
20º45’30” S
32º50’00” W
20º58’00” S
31º50’00” W
20º43’00” S
31º50’00” W
20º28’00” S
31º50’00” W
20º35’00” S
30º33’00” W
20º45’00” S
29º21’45” W
20º30’00” S
29º22’00” W
20º15’00” S
29º21’42” W
20º58’00” S
29º05’00” W
20º28’30” S
28º49’12” W
20º15’00” S
28º50’00” W

Rossete

CTD

Figura 1. Amostrador para a coleta de água.

Tabela 2 - Variação dos parâmetros estudados na CVT
Nutrientes Concentração
Média
Mínimo
Nitrato
µMol N-NO3--/L
0,8160
0,04529
Nitrito
(µMol N-NO2-/L) 0,04931
0,003651
Amônia
(µMol N-NH3/L)
4,231
1,461

Máximo
4,648
0,8211
11,69
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CORRELAÇÃO ENTRE A AMÔNIA E O NITRATO
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Figura 3. Correlação linear entre a amônia e o nitrato na CVT
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CORRELAÇÃO ENTRE A AMÔNIA E O NITRITO
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Figura 4. Correlação linear entre a amônia e o nitrito na CVT
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DISTRIBUIÇÃO GEOQUÍMICA DE NITRITO E AMÔNIA
EM UMA REGIÃO OCEÂNICA BRASILEIRA
I. B. D. Castro; M. N. M. Braid; V. L. C. S. Santos .
Instituto de Química - Universidade Federal da Bahia
veraluci@ufba.br
ABSTRACT
This work presents the nitrite and amonium results in the water column of an oceanic region
located at Brazilian Exclusive Economic Zone (20o 15’00’’/ 20o40’30’’ S e 34o00’00’’/ 35o
55’00’’W) where is situated the Vitória – Trinidad Chain, and it aims at supplying data for the
evaluation of the productivity and maintenance of the fishing reservations. The samples were
collected during the period of 23/04 to 01/05 of 2000, on board the ship Astro Garoupa, in
five depths (of the surface up to ~200 m) of 11bstations. The samples were analyzed by
molecular spectroscopy. The intervals of the concentrations of the nitrite and amonium varied
from 0,0104 to 0,396 µMol N-NO2-/L and from 2,33 to- 6,46 µMol N-NH3/L values
respectively. For the two nutrients, the concentrations varied along the column of water, this
can be explained because besides being assimilated by organisms they are species of low
stability becoming stableer compounds in the marine ecosystem.
INTRODUÇÃO
Os ecossistemas marinhos contêm a maior parte da biodiversidade de nosso
planeta. Porém, grande parte desses sistemas vem sendo alterada, principalmente devido à
ação humana, o que representa uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. A
comunidade internacional, ligada às questões ambientais, tem feito esforços para criar
normas para a conservação e exploração racionais das regiões costeiras e oceanos, tendo
como resultado a criação do conceito de Zona Econômica Exclusiva (ZEE), que garante a
soberania dos países aliada à responsabilidade para com o meio ambiente. Com propósitos
voltados para a conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha, foi elaborado,
pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), o Programa de Avaliação
do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE).
Os compostos não conservativos, dentre eles os nutrientes inorgânicos, são afetados
por processos físico-químicos e principalmente por processos biológicos de entrada,
excreção e biodegradação, devido aos organismos presentes no oceano (Riley, 1971). As
reações químicas ocorrem, freqüentemente, em camadas de transição marcadas por
ambientes aeróbios e anaeróbios, portanto, o conhecimento dos perfis de distribuição dos
nutrientes é de relevante importância para a caracterização de um ecossistema ( Chester,
1990;Libes, 1992).
Este trabalho faz parte do Programa REVIZEE e tem como objetivo apresentar os
perfis verticais dos nutrientes inorgânicos, nitrito e amônia, da coluna d’água da Cadeia
Vitória-Trindade (CVT), localizada na região oceânica brasileira, com o fim de fornecer
informações para a caracterização ambiental da área e, conseqüentemente, para a
avaliação da capacidade produtiva desta região.
RELATO DO TRABALHO
A amostragem foi realizada na CVT (Figura1), a bordo do navio Astro Garoupa, no
período de 23/04 a 01/05/2000, nas estações (C-87 a C-98; Tabela 1), em cinco
profundidades diferentes, da superfície até aproximadamente 200 m.
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A coleta de água foi realizada com garrafas do tipo NISKIN e as amostras foram,
imediatamente, congeladas até análise. Os nutrientes, nitrito e amônia, foram determinados
por espectrofotometria molecular (Grasshoff, 1983).
A variação dos dados para nitrito e amônia está apresentada na Tabela 2. De um
modo geral, os nutrientes estudados apresentaram concentrações mais baixas na camada
superficial da região oceânica estudada, com um aumento gradativo com a profundidade.
Isto pode ser exemplificado por um perfil típico (estação C-97 ) apresentado na Figura 2.
De uma maneira geral, as concentrações das espécies inorgânicas de nitrogênio são
baixas no oceano, principalmente na zona eufótica, onde acontece a maioria dos processos
de respiração e fotossíntese dos organismos, por esta razão o nitrogênio faz parte dos
elementos considerados biolimitantes dentro do sistema marinho (Libes, 1992).
Os resultados encontrados estão consistentes com a literatura (Libes, 1992; Riley &
Chester, 1973; Costlow, 1971) porque as concentrações de elementos biolimitantes são
caracterizadas pelas depleções nas águas superficiais, chegando em alguns casos a níveis
indetectáveis, e a enriquecimentos nas águas mais profundas, devido à morte e
decomposição de organismos e plantas, onde uma elevada quantidade desses compostos
retorna a coluna d’água (Riley & Chester, 1971). Esta segregação vertical é o resultado de
interações entre processos biológicos e circulação termosalina.
As concentrações mais baixas de nitrito e amônia, observadas nas amostras
investigadas da camada superficial da CVT, podem ser explicadas pela intensa utilização
destes nutrientes pelo fitoplâncton no processo fotossintético. Nas camadas mais profundas
a oxidação da matéria orgânica libera esses compostos na coluna d’água, porém, eles logo
são oxidados a sua forma mais estável.
CONCLUSÃO
O nitrito e amônia apresentaram concentrações mais baixas na camada superficial
da CVT. Estes nutrientes mostraram uma variação ao longo da coluna d’água, porém com
maiores teores nas camadas mais profundas.
Os dados desse trabalho descrevem importantes parâmetros ambientais que afetam
o desenvolvimento da biota, servindo como um registro da situação atual e de base para a
comparação e controle de uma eventual alteração desse ambie nte.
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Figura 1 – Região Oceânica da Cadeia Vitória - Trindade

Tabela 1. Localização das Estações de Amostragem.
Estação
Localização
C87
20º15’00”S
35º55’00”W
C88
20º30’00”S
35º55’00”W
C89
20º45’00”S
35º55’00”W
C90
20º55’00”S
34º45’00”W
C91
20º40’17”S
34º46’27”W
C92
20º25’00”S
34º45’00”W
C93
20º25’00”S
34º20’00”W
C94
20º40’00”S
34º20’00”W
C95
20º55’00”S
34º20’00”W
C96
21º10’00”S
34º00’00”W
C97
20º55’30”S
34º00’00”W
C98
20º40’30”S
34º00’00”W

Tabela 2 - Variação dos parâmetros estudados na CVT
Nutrientes Concentração (n)
Média
Mínimo
Nitrito
(µMol N-NO2-/L) 73
0,0172
0,0104
Amônia
(µMol N-NH3/L) 71
3,21
2,33
(n) número de determinações

Máximo
0,396
6,46
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Figura 2 - Comportamento da amônia e nitrito ao longo da coluna d'água da CVT
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AVALIAÇÃO GEOQUÍMICA DE FOSFATO E SILICATO EM UMA
REGIÃO DA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA BRASILEIRA

I. B. D. Castro; M. N. M. Braid; V. L. C. S. Santos .
Instituto de Química - Universidade Federal da Bahia
veraluci@ufba.br
ABSTRACT
Phosphate and silicate in the water column of the Vitória - Trinidade Chain, an
oceanic area (20o15’00’’/ 21o10’00’’ S and 28o49’12’/35o 55’00’’W), in the Brazilian exclusive
economic zone were investigated. The objective was supplying information for the
understanding of the mechanisms that govern the dynamics of that marine environment. The
samples were collected from 29 sites (C87-C116), in five depths (from surface to ~ 200 m)
during the REVIZEE Central cruise in april and may 2000. The phosphate and the silicate
results presented lower concentrations in the superficial layer with an increase in the deepest
layers. Those results can be explained, because the concentrations of biolimiting elements,
such as phosphorus and silicon are characterized by the depletions in the superficial waters
due to nearly complete extraction by phytoplankton. In the deep, phosphorus and silicon
have much higher concentrations due to the death and decomposição of organisms and
plants, where a high amount of them comes back the column of water

INTRODUÇÃO
Atualmente, apesar da sua vasta extensão, os oceanos estão constantemente
ameaçados por diversos tipos de impacto ambiental. O direito do uso dos mares tornou-se
uma questão complexa, e daí surgiram conceitos como soberania e desenvolvimento
sustentável (BÉGUERY, 1979). No Brasil, o Programa Avaliação do Potencial dos Recursos
Vivos da Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE) tem sido responsável pelo estudo da região
oceânica brasileira, onde está incluída a ilha de Trindade, constituinte da Cadeia VitóriaTrindade (CVT; Figura 1) que fica alinhada, cerca de 1200 Km, com a cidade de Vitória no
Espírito Santo.
O propósito desse trabalho foi determinar a distribuição espacial (horizontal e
vertical) de fosfato e silicato da coluna d’água da região oceânica da Cadeia Vitória Trindade, a fim de gerar importantes informações para a caracterização da área e
compreensão dos mecanismos que regem a dinâmica desse ambiente marinho.
RELATO DO TRABALHO
A amostragem foi realizada na CVT (Figura2), a bordo do navio Astro Garoupa, no
período de 23/04 a 01/05/2000, nas estações (C-87 a C-116; Tabela 1), em cinco
profundidades diferentes, da superfície até aproximadamente 200 m.
A coleta de água foi realizada com garrafas do tipo NISKIN e as amostras foram,
imediatamente, congeladas até análise. Os nutrientes, fosfato e silicato, foram determinados
por espectrofotometria molecular (Grasshoff, 1983).
A variação dos dados para fosfato e silicato está apresentada na Tabela 2. As
concentrações de fosfato e de silicato, na maioria dos perfis, foram mais elevadas nas zonas
mais profundas, apresentando valores mais altos nas maiores profundidades e
concentrações mais baixas na zona superficial (zona eufótica), na qual chegando a registrar
valores abaixo do limite de detecção.
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De um modo geral, os nutrientes, fosfato e silicato, estudados apresentaram
concentrações mais baixas na camada superficial da região oceânica estudada, com um
aumento gradativo com a profundidade. Isto pode ser exemplificado por um perfil típico
(estação C- ) apresentado na Figura 3.
A distribuição das várias formas de fósforo na água do mar é controlada pelas
atividades biológicas e físicas Quando as bactérias, os fitoplânctons e outros organismos
marinhos morrem, o fósforo orgânico de seus tecidos é convertido rapidamente em fosfato.
No oceano a maioria dos fitoplânctons é consumido pelos zooplânctons, os quais obtêm o
fósforo necessário para o seu crescimento. Parte do fitoplâncton é assimilado e o fosfato
aparece na urina. O material não assimilado é liberado nas fezes as quais contêm
apreciáveis quantidades de fosfato orgânico além de ortofosfato (RILEY, J. P. & CHESTER,
1971).
O teor relativamente baixo de silício na água do mar é devido, principalmente, a sua
remoção pelos chamados organismos silicosos, tais como as diatomáceas, as esponjas
silicosas, as radiolárias e os demais silicoflagelados, os quais utilizam esse elemento na
forma de sílica opalina, em vez de carbono como carbonato, na construção de seus
esqueletos ou carapaças. Por se tratarem de organismos planctônicos, isto é, indivíduos que
flutuam parcialmente na água do mar e, desde então, por possuírem seu habitat de
preferência na porção eufótica, ou nos primeiros oitenta metros da coluna d’água, suas
proliferações fazem com que o teor de silício aí seja menor que os teores registrados em
maiores profundidades (CARVALHO, 1995). Entretanto, as correntes de convecção
marinha causadas por níveis de diferentes densidades da água gerados pelas variações
diurnas de temperatura ou por evaporação intensa da porção superficial, chamadas
correntes de turbidez, podem trazer mais silício aos níveis mais superficiais das águas
oceânicas, sendo essa reciclagem o principal fator do não empobrecimento desse elemento
a nível de impossibilitar o desenvolvimento das atividades dos organismos planctônicos
Os resultados encontrados estão consistentes com a literatura (Libes, 1992; Riley &
Chester, 1973; Costlow, 1971), porque as concentrações de elementos biolimitantes são
caracterizadas pelas depleções nas águas superficiais, chegando em alguns casos a níveis
indetectáveis, e a enriquecimentos nas águas mais profundas, devido à morte e
decomposição de organismos e plantas, onde uma elevada quantidade desses compostos
retorna a coluna d’água (Riley & Chester, 1971). Esta segregação vertical é o resultado de
interações entre processos biológicos e circulação termosalina.
CONCLUSÃO
O fosfato e o silicato apresentaram concentrações mais baixas na camada superficial
da CVT, com um aumento gradativo nas camadas mais profundas.
Os dados desse trabalho descrevem importantes parâmetros ambientais que afetam
o desenvolvimento da biota, servindo como um registro da situação atual e de base para a
comparação e controle de uma eventual alteração desse ambie nte.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Tabela 1. Localização das Estações de Amostragem na CVT.
Estação
C87
C88
C89
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96
C97
C98

Localização
20º15’00” S
35º55’00” W
20º30’00” S
35º55’00” W
20º45’00” S
35º55’00” W
20º55’00” S
34º45’00” W
20º40’17” S
34º46’27” W
20º25’00” S
34º45’00” W
20º25’00” S
34º20’00” W
20º40’00” S
34º20’00” W
20º55’00” S
34º20’00” W
21º10’00” S
34º00’00” W
20º55’30” S
34º00’00” W
20º40’30” S
34º00’00” W

Estação
C100
C102
C103
C104
C106
C108
C109
C110
C113
C115
C116

Localização
20º45’30” S
32º50’00” W
20º58’00” S
31º50’00” W
20º43’00” S
31º50’00” W
20º28’00” S
31º50’00” W
20º35’00” S
30º33’00” W
20º45’00” S
29º21’45” W
20º30’00” S
29º22’00” W
20º15’00” S
29º21’42” W
20º58’00” S
29º05’00” W
20º28’30” S
28º49’12” W
20º15’00” S
28º50’00” W

Tabela 2 - Variação dos parâmetros estudados na CVT
Nutrientes
Concentração
Fosfato
(µMol P- PO4-3/L)
Silicato
(µMol Si/L)
(n) número de determinações

(n)
77
72

Média
0,390
3,31

Mínimo
0,135
0,200

Máximo
1,26
8,33
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DINÂMICA DO FÓSFORO NO SISTEMA ALAGADO URBANO
VIGÁRIO-TAQUARUÇU, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ
Lannes, L. S. & Aragon, G. T.
Laboratório de Ciências Ambientais – Centro de Biociências e Biotecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense

ABSTRACT
Phosphorus is an important nutrient concerning natural waters. Its dynamic is
established by natural characteristics of the system and by human influence on it. The
studied system is formed by Vigário lake (0.3 Km2), which is connected to a wetland (0.3
Km2) and this is connected to Taquaruçu lake (0.4 Km2), placed in the urban zone of Campos
dos Goytacazes, RJ, Brazil. It has been used for economic and pleasure purposes and now
is submitted to a very significative human impact process. At Vigário lake, the domestic
sewage is released with no previous treatment. Dissolved organic phosphate is the dominate
phase at the wetland entrance by contrast with the wetland output where orto-phosphate is
dominant. At the entrance of the wetland, the waters originated from the Vigário presented
high phytoplankton productivity, which contributes to orto-phosphate consume. Reductant
conditions were observed in the wetland, which are contrasting with the other components of
the system studied, allowing the release of orto-phosphate from sediment to the bottom
water. High values of orto-phosphate can also be attributed to the “bombing effect”
performed by the aquatic macrophytes that occur in this part of the system.
INTRODUÇÃO
Ambientes naturais inseridos em áreas urbanas caracterizam-se por apresentar
grande suscetibilidade a flutuações em sua composição hidroquímica, uma vez que a
mesma é resultado das interações do ambiente com o produto do modo de vida da
população que margeia o ecossistema.
Dentre os elementos estudados numa análise limnológica, o fósforo caracteriza-se
por apresentar grande suscetibilidade a mudanças, qualitativamente e quantitativamente,
decorrentes de variações na composição intrínseca do ambiente e também devido à
contribuição antropogênica.
É um elemento que caracteriza-se por ser o principal fator limitante da produtividade
nestes ambientes. A carga de fosfato presente em sistemas aquáticos continentais pode ser
de origem natural (rochas da bacia de drenagem, material particulado presente na
atmosfera, fosfato resultante da decomposição de organismos de origem autóctone ou
alóctone) ou artificial (resíduos domésticos e detergentes) .
Este elemento pode ser encontrado sob diversas formas em águas naturais,
contudo, as nomenclaturas para os compostos por ele formados variam. STUMM &
MORGAN (1981) propuseram a classificação das diferentes formas de fosfato presentes em
águas continentais, em fosfatos solúveis e insolúveis. Esta classificação, embora
quimicamente seja plausível, do ponto de vista fisioecológico é pouco acurada, visto que
não distingue, entre as formas solúveis, o fosfato assimilável pelos produtores primários
(ESTEVES, 1998). Levando-se então em conta a ecofisiologia do ambiente, classificam-se
as formas de fosfato presentes em cinco tipos: fosfato particulado, fosfato orgânico
dissolvido, fosfato inorgânico dissolvido, fosfato total dissolvido e fósforo total. É importante
ressaltar que o componente básico de todas estas formas de fósforo então descritas é o íon
fosfato (PO4-3), o qual assume também maior importância do ponto de vista limnológico,
devido ser a principal forma assimilada pelos organismos fotossintetizantes aquáticos.
Contrariamente ao que acontece com a maioria dos nutrientes, o fósforo apresenta
um padrão de ciclagem bastante rápido em águas naturais, ocorrendo a liberação de grande
parte do fosfato dos detritos nas primeiras camadas do ambiente aquático, o que favorece a
circulação deste grupamento, sendo rapidamente reincorporado por outros organismos. Em
águas com alta saturação de fósforo, a quota não utilizada pelos organismos deposita-se no
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sedimento, que, dependendo das condições físico-químicas do meio, continuará retido ou
será liberado para a coluna d´água.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo: A área em questão localiza-se no bairro Parque Prazeres, em Campos
dos Goytacazes, RJ. O ecossistema compreende a Lagoa do Vigário (324.000 m2) e a
Lagoa Taquaruçu (422.000 m2), unidas por um brejo onde ocorrem predominantemente as
espécies de macrófitas aquáticas Typha dominguensis e Eichhornia crassipes (Figura 2).
Circundando este complexo está posicionada a população local, de baixa renda. O
estabelecimento de uma comunidade com grande densidade demográfica nas margens da
Lagoa do Vigário resultou no lançamento direto de uma grande quantidade de resíduos
domésticos na mesma. As margens do brejo e da Lagoa Taquaruçu encontram-se em
estágio pouco menos avançado de ocupação, ocorrendo entretanto o lançamento de lixo e
esgotos diretamente no sistema.
Coleta das Amostras: Foi estabelecida uma rede amostral ao longo do sistema disposta de
forma a representar os diferentes setores ao longo dele, compreendido pelo canal de saída
da lagoa do Vigário, brejo, lagoa Taquaruçu e pelo canal de adução das águas do Rio
Paraíba do Sul. Estes pontos de coleta de amostras estão zonados em relação à
distribuição de macrófitas aquáticas ou à variação no grau de influência antrópica (maior ou
menor quantidade visível de resíduos domésticos lançados). Para efeito de análise do
comportamento do fósforo ao longo do sistema, utilizou-se o ponto do canal de saída da
lagoa do Vigário como “entrada” brejo e o ponto do brejo, propriamente dito, como “saída”
do mesmo, devido sua localização distal com relação à lagoa do Vigário.
Metodologias Utilizadas: Em cada ponto de amostragem estabelecido foram tomadas
amostras mensais de água para determinação da temperatura, pH, EH, oxigênio dissolvido e
condutividade elétrica (medidos in situ com potenciômetros de campo), alcalinidade total por
titulação utililizando-se o aparelho Mettler DL 21, ferro II e ferro total, segundo o método
colorimétrico da ferrozina (CARMOUZE, 1994), bem como análises de nutrientes dissolvidos
como orto-fosfato, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal e silicato reativo segundo
CARMOUZE (1994), além da quantidade de nitrogênio total presente nas amostras, também
de acordo com CARMOUZE (1994). Avaliou-se também nível de carbono orgânico
dissolvido e o teor de clorofila a (NUSCH & PALME, 1975) visando fornecer dados sobre a
colonização local de organismos fitoplanctônicos.
O orto-fosfato foi medido através de reação colorimétrica, adicionando-se às
amostras filtradas solução de ácido ascórbico e solução ácida de molibdato de amônio para
a realização da medida colorimétrica em espectrofotômetro. Além dos teores de orto-fosfato
presentes nas amostras, determinaram-se fósforo total dissolvido (orto-fosfato + colóides
orgânicos + polifosfatos) e fósforo total (somatório de todas as formas de fósforo presentes
na água). O fósforo total foi determinado através da oxidação/digestão de amostras não
filtradas (oxidação com persulfato de potássio e digestão em autoclave), posteriormente
realizando o mesmo procedimento para determinação do orto-fosfato, conforme descrito
anteriormente. A determinação do fósforo total dissolvido diferencia-se do fósforo total
somente no ponto do tipo de amostra utilizada, sendo então, neste caso, realizada com
amostras filtradas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os meses referentes ao período chuvoso, observa-se uma maior concentração
de fósforo orgânico dissolvido na entrada do brejo, comparando-se com os valores de ortofosfato, acontecendo o inverso na saída do mesmo, o que indica a ocorrência de
mineralização da matéria orgânica ao longo do trajeto entrada-saída do brejo (Figura 1-A).
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Os baixos valores de orto-fosfato da entrada do brejo (Figura 1) estão associados a altos
valores de EH (Figura 3), com presença de oxigênio dissolvido nas águas advindas da
Lagoa do Vigário (Figura 4), e baixas concentrações de ferro total dissolvido (Figura 5). O
padrão observado reflete a elevada produtividade primária fitoplanctônica (Figura 6). Além
disso, é possível ocorrência de imobilização do orto-fosfato e do ferro no sedimento da
Lagoa do Vigário.
Contrariamente, na saída do brejo este padrão é invertido, sendo observados baixos
valores de EH e clorofila a (Figuras 3 e 6 respectivamente), e altas concentrações de ortofosfato e ferro total dissolvido. Nesta área alagada predominam macrófitas aquáticas como
produtores primários, desenvolvendo-se em ambiente anóxico devido à intensa
decomposição de matéria orgânica, consumindo o oxigênio e utilizando ainda outras vias
anaeróbias tais como o ferro III, que é reduzido e entra em solução. Valores mais altos de
orto-fosfato na saída do brejo podem também ser atribuídos à elevada quantidade de
macrófitas aquáticas presentes no local da coleta, uma vez que estes organismos têm suas
raízes localizadas na zona reduzida do sedimento. Isso possibilita a absorção de orto-fosfato
contido na camada reduzida, o qual está impedido de difundir-se para a coluna d’água,
devido à camada de oxidação do sedimento. De todo o orto-fosfato absorvido pela macrófita
aquática, parte é incorporada à sua biomassa e a outra parte é excretada para a água,
tornando-o disponível, processo este denominado “efeito bombeamento” (ESTEVES, 1998).
Além deste fenômeno, quando compara-se o pH (Figura 7) com a condutividade elétrica
(Figura 8) neste ponto, observa-se a atividade decompositora sobrepondo-se à produção, o
que também pode ser responsável pelas altas concentrações de orto-fosfato presentes na
saída do brejo. Não podemos descartar ainda a possibilidade de contaminação por efluentes
domésticos lançados próximo ao ponto de coleta.
Nos meses referentes ao período seco, observam-se maiores concentrações de fósforo
orgânico dissolvido na saída do brejo (Figura 1-B), podendo indicar a presença e
decomposição de vegetais de origem autóctone (macrófitas aquáticas), sendo então a seca
um agente concentrador dos produtos de decomposição (fósforo orgânico) e também dos
produtos de mineralização do fósforo orgânico.
CONCLUSÕES
1) No brejo ocorre mineralização da matéria orgânica proveniente da Lagoa do Vigário;
2) Há imobilização do orto-fosfato no sedimento na entrada do sistema;
3) Orto-fosfato é liberado para a coluna d’água em conseqüência dos baixos valores de EH
no brejo;
4) Altos valores de orto-fosfato na saída do brejo podem ser atribuídos ao “efeito
bombeamento” realizado pelas macrófitas aquáticas;
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Figura 1 – Distribuição das formas de fosfato presentes nas águas coletadas
enfocando: A – Período Chuvoso
B – Período Seco

Figura 2 - Mapa da área de estudo
(1) Canal de Saída da
Lagoa do Vigário;
(2) Saída do Brejo;
(3) Lagoa Taquaruçu.
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Abstract
This works reports the main controlling factors of seasonal variation of the
hydrochemistry of the Paraiba do Sul River, at the basin outlet. The increase of discharge
promote a concomitant increase of particulate material and dissolved nutrients (except nitrate),
probably due the erosion and leaching of soil, as well as the partial inundation of fluvial island
and marginal areas , enriched by organic detritus accumulated during low discharge period. In
the other hand there it was also observed an decrease of primary productivity during high
discharge period related with lower water transparency, as well as a decrease of major elements
concentration due to dilution process.
Introdução
O fluxo de elementos dentro dos canais fluviais varia de acordo com o ciclo hidrológico e
com o clima da região, onde uma ampla faixa de fontes alóctones e autóctones afeta as
condições químicas das águas fluviais. Em períodos de chuva há um máximo de entrada
alóctone através do escoamento superficial e subsuperficial, enquanto nos períodos secos do
ano a intensificação da produtividade biológica das águas fluviais modificam as formas e taxas
de migração, principalmente dos nutrientes (Clair et al, 1994; Argirou et al,1997). O período de
seca na maioria dos rios acarreta um aumento nas concentrações dos elementos maiores no
canal fluvial, mantido pelo aporte difuso do fluxo de base proveniente do contato solo-rocha
(Nriagu,1986; Probst et al, 1992). A maior influência antrópica neste período está relacionada a
fontes pontuais (Cosser,1989; Berner & Berner, 1996; Heathwaite et al, 1996), que
descarregam efluentes diretamente no canal fluvial, podendo variar de acordo com a proporção
do uso urbano e industrial. Este estudo se propõe a identificar a variação sazonal das
características hidroquímicas das águas fluviais na porção inferior do rio Paraíba do Sul,
hierarquizando seus principais fatores controladores.
Material e Métodos
Este estudo aborda amostragens quinzenais entre maio de 1998 a setembro de 1999, na
saída da bacia de drenagem do Rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goytacazes. No campo
foram realizadas medidas de profundidade e de velocidade de corrente e determinação de
Oxigênio dissolvido (Winkler), pH, condutividade elétrica e temperatura. Uma amostra de água
integrada da coluna foi coletada para posterior determinação da alcalinidade total (Gran,1952),
COD, MPS, Clorofila a, nutrientes e elementos maiores (cátions e ânions). Para determinação
do COD as amostras de água foram filtradas e preservadas com H 3PO4 10%, (Sharp et al,
1993), sendo determinado no analisador TOC-5000 (Shimadzu). Os nutrientes e ions foram
determinados após filtração, sendo os filtros utilizados para determinação de clorofila a e
feopigmentos (Nusch & Palme, 1975). O material particulado em suspensão foi determinado por
gravimetria.
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As concentrações de nitrogênio total dissolvido (NTD), nitrogênio orgânico dissolvido
(NOD), NO2-, NO3-, N-NH4+, H4SiO4, P-PO43- e fósforo total dissolvido (PTD) foram determinadas
por colorimetria (Carmouze, 1994). As determinações dos cátions maiores dissolvidos (Na +,
Ca2+, K+, Mg+2) foram realizadas por espectrometria de emissão atômica com plasma induzido
(ICP-AES, Varian). Os ânions SO4-2 e Cl- foram determinados por cromatografia líquida de alta
pressão (HPLC, Merck- Hitashi L-6200).
Resultados e Discussão
As faixas de variação (mínimo e máximo) observadas foram: vazão: 240-1530 m3/s; pH:
6,7 - 9,8; O2: 6,4 - 10,4 mg/L; MPS: 4,9 – 136 mg/L; clorofila a µeq/L: 0,05 - 13,8; condutividade:
53 – 147µS/cm; N-NO2-: 0,05 - 0,55 µM; N-NO3-: 25 – 110 µM; N-NH4+: 0,02 - 9,5 µM; N-NOD:
1,8 – 40 µM; P-PO4-3 0,25 - 1,55 µM; P-POD: 0,02 -1,05 µM; Si-H4SIO4:5,6 - 17,6 mg/L; COD:
1,3 - 6,4 mg/L; Cl-: 2,5 – 43 mg/L; SO4-2: 1,2 - 4,8 mg/L; HCO3-: 11,3 – 29 mg/L; Ca+2: 1,6 -4,1
mg/L; Na+: 1,0 - 7,5 mg/L; K+: 0,4 - 2,7 mg/L; Mg+2: 0,4 - 1,6 mg/L.
O período de maior vazão observado ocorreu entre os meses de janeiro a março de
1999 (Figura 1). No entanto, na saída da bacia (Campos dos Goytacazes) a maior precipitação
observada foi entre outubro e dezembro, indicando que a grande parte do volume de água do
canal fluvial durante o período estudado foi proveniente da entrada da porção média e superior.
O período de seca apresentou a maior produtividade primária durante este estudo, uma
vez que foram observados os mais altos valores de pH, O 2 e clorofila a (Figura 1). Neste
período as principais fontes de nutrientes para o canal fluvial foram relacionadas a fontes
antrópicas e ao lençol freático. Isto pode ser comprovado através dos altos valores de nitrato
observados neste período, provavelmente oriundos de despejos de esgotos domésticos e de
atividades agrícolas como fertilização de solos (Figura 1). Os elementos maiores dissolvidos,
de modo geral, apresentaram seus mais altos valores durante este período, uma vez que a
principal fonte de entrada desses elementos é através da entrada do lençol freático rico em
produtos de intemperismo (Figura 2).
O período inicial da cheia foi marcado pelo concomitante aumento do MPS, COD, nitrito,
amônio, nitrogênio orgânico e fósforo inorgânico e orgânico dissolvidos (Figura 1). Este
aumento possivelmente está relacionado ao aumento de processos como erosão e lixiviação
dos solos, ressuspensão do sedimento de fundo e inundação parcial de ilhas fluviais e das
áreas marginais alagáveis, ricas em material vegetal em decomposição depositado durante o
período de seca. Neste período os elementos maiores e a condutividade mantiveram-se
praticamente os mesmos valores observados durante o período de seca, possivelmente
relacionado a um efeito pistão promovido pela entrada de chuva na bacia de drenagem que
carreou para o canal parte da água do lençol freático enriquecida nestes elementos.
O período de cheia foi predominantemente caracterizado pela diminuição dos elementos
maiores e da condutividade, possivelmente devido ao efeito de diluição promovido pelo
aumento do volume de água no canal. Foi observado ainda um decréscimo da produtividade
primária refletida pelo decréscimo dos valores de O 2 e clorofila a relacionados ao aumento do
MPS que diminui a incidência de luz na coluna d’água.
Conclusão
O principal fator controlador dos processos biogeoquímicos na bacia do RPS foi o ciclo
hidrológico, sendo durante o período de seca ocorreu alta produtividade primária e
maximização das entradas relacionadas ao lençol freático, seja de fontes naturais (fluxo de
base dos elementos maiores) ou antrópicas (despejo de efluentes domésticos e agrícolas
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promovendo aumento de nitrato). Durante o período de cheia há um aumento da entrada dos
nutrientes (exceto nitrato), DOC e MPS devido provavelmente à inundação de ilhas fluviais e
áreas marginais ricas em material vegetal, ocorre ainda um decréscimo das concentrações dos
íons maiores através do efeito de diluição da coluna d'água.
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Figura 1: Variação temporal das concentrações dos parâmetros físico-químicos e biológicos e nutrientes
(linha cheia) e da vazão (linha pontilhada) na saída da bacia do Rio Paraíba do Sul (Campos dos
Goytacazes, RJ), entre Maio de 1998 a Setembro de 1999.
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Figura 2: Variação temporal das concentrações dos elementos maiores dissolvidos (linha
cheia) e da vazão (linha pontilhada) na saída da bacia do Rio Paraíba do Sul (Campos
dos Goytacazes, RJ), entre Maio de 1998 a Setembro de 1999.
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DISTRIBUIÇÃO DE METAIS PESADOS EM PERFIS SEDIMENTARES DA COSTA LESTE DO
BRASIL
Luciano Guedes; Cristina M M Souza; Carlos Eduardo V de Carvalho; Álvaro R C Ovalle; Carlos Eduardo
de Rezende & Marcelo G de Almeida. Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Centro de
Biociências e Biotecnologia (CBB), Laboratório de Ciências Ambientais (LCA). Av. Alberto Lamego 2000,
Horto, Campos dos Goytacazes, R.J. CEP 28.015-620. Brazil. E-mail : lucianogds@zipmail.com.br

The present work studied the heavy metals distribution on 5 core sediments in the
Brazilian Continental Shelf, from Doce River (Espírito Santo) to estuarine zone of São Francisco
River (Sergipe) Total extraction were performed in the total bulk of sediments in order to
evaluate the contamination of these elements for the ecossystem. Granulometric and total
carbon analysis were also performed in order to characterize the sediments and help the trace
metal distribution interpretation. The metal extractions was based on methodology described by
Krause et al. (1995) modified by Almeida(1998). All the samples were digested in duplicate and
blanks were analized in order to avoid sample contamination. The total heavy metals
concentrations were: Cu – 7,3 to 24,8g.g-1; Ni – 30,9 to 63,3g.g-1; Mn – 16,7 to 433g.g-1; Cr –
23,5 to 93,7g.g-1; Fe – 1830 to 37779g.g-1; and Zn 15,9 to 66,9 g.g-1 . Heavy metals
concentrations showed lower variation seaward and in deeper sediments, possibly due the
transport rivers capacity and the mixture with biogenic sediment.
FINANCIAMENTO: FENORTE, PROJETO OCEANOGRÁFICO JOPS II (Brasil-Alemanha).
1. INTRODUÇÃO
A plataforma continental caracteriza-se por um grande número de rios de pequeno a
médio porte (500 - 5000 m3.s-1), que transportam uma alta carga sedimentar, nutrientes e
diversos poluentes do continente para o mar. Dentre os rios de maior porte destacam-se o São
Francisco (2700 km de extensão e vazão média entre 609 – 12724 m3/s) , e o Rio Doce (630
km e média de vazão 693 m3/s). A circulação oceânica é dominada pela corrente do Brasil,
formando zonas de ressurgência ao sul do Rio Doce, no Banco de Abrolhos (região do declive
em frente a Estação Caravelas) e no Banco Real de Charlote (declive em frente ao rio
Belmonte) (Summerhayes et. al., 1975).
Os sedimentos são as maiores reservas de contaminantes antropogênicos (ex: metais
pesados), podendo ser considerados como resultado da integração de todos os processos que
ocorrem em um sistema aquático (Velinsky et al., 1994).
Através da sua composição química e biológica (ex: restos de vegetais e animais) o
sedimento torna-se de fundamental importância no estudo da evolução histórica de
ecossistemas aquáticos e terrestres adjacentes. Além disso, o sedimento é importante na
avaliação da intensidade e formas de impacto a que os ecossistemas aquáticos estão ou
estiveram submetidos (Esteves, 1988).
Ao longo da evolução de um sistema aquático, formam-se camadas no sedimento,
contendo compostos químicos e estruturas biológicas que representam as diferentes fases
deste processo. Sendo assim, a distribuição vertical é um importante indicador da evolução da
poluição em ambientes aquáticos (Esteves,1988), podendo sofrer alterações devido a reações
diagenéticas, que, em geral, tornam-se mais intensas em sedimentos onde as variações de
condições redox acontecem (ex. ambientes altamente poluídos e sedimentos de mar profundo)
(Salomons  Förstner, 1984).
A caracterização granulométrica de sedimentos de fundo associada à técnicas de
extração de metais são alguns dos aspectos considerados para o entendimento de processos
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que envolvem esse compartimento deposicional, de forma a subsidiar estudos envolvendo
transporte e acumulação desses metais ( Huettel et. al. 1998).
Os objetivos do presente estudo foram determinar a concentração total de metais
pesados (Fe, Mn, Cr, Zn, Cu e Ni) em 5 perfis sedimentares e sua relação com a distribuição
granulométrica e concentração de carbono.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Neste estudo foram analisadas amostras coletadas em 5 estações, compreendendo 4
áreas de amostragem (São Francisco, Canavieiras, Caravelas e Espírito Santo) no período
entre os dias 28.12.94 e 11.01.95, desde a localidade de Rio Doce no Espírito Santo (1857,9’S
;3942,7’W) até a foz do Rio São Francisco em Sergipe (10º45,8’S; 36º15,2’W), Figura 1.
As amostras de sedimento, em cada ponto, foram obtidas a partir do lançamento de um
“Box Grab” com área de amostragem de 0,25m2, onde foi retirada uma sub-amostra de perfil de
6,25 dm3.
Após homogeneização e secagem (40 0C) alíquotas de 1g de amostra foram digeridas
segundo Krause et. al. (1995) e modificado por Almeida (1998). Todas as amostras foram
digeridas em duplicata e acompanhadas por um branco de análise. Os percentuais de
recuperação obtidos na amostra certificada de sedimento de estuário (Standard Reference
Material 1646a) fornecida pelo NIST (USA) foram: . Fe Mn, Cu, Cr, Zn e Ni. As determinações
foram realizadas por Espectrofotometria de Absorção Atômica com chama (Varian AAS 120).
O material sedimentar foi diferenciado granulometricamente utilizando-se a metodologia
da ABNT/NBR 7181 (1984).
Os dados de carbono tiveram suas determinações realizadas no Analisador de
Elementar CHNS/O Perkin Elmer (2400 Série II) em triplicata.
Para melhor compreensão dos processos associados ao comportamento dos elementos
em questão, foi utilizado o método de correlação de Spearman (não paramétrico), para p<0,05
com auxílio do programa “Statistic”, entre as variáveis.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os padrões de distribuição de metais pesados obtidos nos perfis, já foram observados
em outros trabalhos, e provavelmente estão relacionados a proximidade de fontes pontuais
destes elementos tais como desembocadura de rios, uma vez que esses fatores somados
aumentam a expectativa de introdução de metais pesados na coluna d`água e conseqüente
deposição em sedimentos superficiais (Lacerda et al.,1992).
As concentrações dos elementos na fração total do sedimento mostraram correlações
positivas e significativas (p <0,05) entre Fe e Mn, e entre esses dois elementos e Cr, Zn e Ni .
Segundo Förstner & Salomons (1984), essas correlações podem estar indicando uma possível
fonte de matriz litológica, característico de sedimento não impactado, portanto, de origem
natural. Embora a região do Espírito Santo encontre-se próxima à regiões mais desenvolvidas
(urbanizadas), as demais regiões foram caracterizadas por processos relacionados às
variações naturais nos fluxos fluviais, tendo em vista a proximidade de algumas estações a
desembocadura de pequenos rios situados ao longo das estações de amostragem.
Essas correlações indicam uma associação entre a fração de óxidos e hidróxidos de Fe
e Mn no sedimento com os metais em questão, enfatizando os processos geoquímicos de
coprecipitação conduzidos por esses dois elementos, uma vez que estão presentes em
elevadas concentrações no sedimento. Os óxidos e hidróxidos de Fe e Mn são considerados
como uma das principais matrizes geoquímicas responsáveis pela deposição e acumulação de
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metais em sedimentos marinhos e fluviais (Yucesoy & Ergin, 1992; Summerhayes & Thorpe,
1996).
Em algumas áreas como Canavieiras e Cabrália foram observadas variações nas
concentrações dos metais em até uma ordem de grandeza (Fe, Mn e Cu). Além disso,
observou-se nessas estações elevados teores de areia, para estações onde foram encontrados
as maiores concentrações de metais. Isto pode estar sugerindo a influência dessa fração no
transporte do material, podendo promover alterações na relação entre os metais pesados e a
fração mais fina do sedimento(Goh & Chou, 1997), tendo em vista que a região é caracterizada
pela presença de pequenos rios(Melo et. al. 1975). As estações 10 e 16 foram as que
apresentaram menores valores de concentrações de metais pesados.
Segundo Summerhayes & Thorpe, 1996 a medida que se afasta da costa ocorre a
predominância da fração silto-argilosa no sedimento, embora as áreas costeiras propriamente
ditas sejam caracterizadas por ambientes extremamente variados em relação a granulometria
do sedimentos, demonstrando a proximidade de fontes e de processos dinâmicos de transporte
que ocorrem em águas rasas e de regiões costeiras e da plataforma. Isto possivelmente deve
explicar a distribuição de metais e granulometria no perfil da estação 4.
Segundo Hunt & Kelly (1988) os metais podem ser remobilizados pela presença de
matéria orgânica e organismos bentônicos, alterando sua forma iônica. Newmann et. al.(1997)
observaram que após a deposição de metais no sedimento, estes são influenciados não só pela
matéria orgânica, mas também pela formação de sulfetos, o que restringe a sua migração,
possibilitando concentrar-se em camadas mais profundas no sedimento.
Estes resultados mostraram possíveis influências na distribuição das concentrações de
metais pesados devido a alterações granulométricas, presença de substratos como carbono,
tendo sido em geral observada correlações negativas significativas (p <0,05) entre carbono e
metais pesados, e positiva significativa (p <0,05) de metais para frações granulométricas mais
finas.
4.CONCLUSÃO
Os metais apresentaram correlação com ferro e manganês, indicando associação a
processos litológicos e a formação de óxidos e hidróxidos.
No geral pode ser observada a diminuição e/ou diluição de concentração de metais
pesados em direção ao oceano, e em regiões de menor aporte continental, em função
possivelmente da perda da capacidade de transporte dos rios ao longo da costa, além do efeito
de diluição de sedimento marinho e de origem biogênica.
A distribuição granulométrica e de carbono total apresentou correlação com a
distribuição dos metais e com a distância da costa, corroborando com observações feitas por
outros autores.
Os metais apresentaram comportamento mais homogêneo ao afastar-se da costa, em
área de menor energia, pois estão mais sujeitos a físico-química do ambiente em regiões mais
próximas, sofrendo maior influência de aporte continental, onde a região é mais dinâmica,
sendo visíveis a sazonalidade na distribuição de concentrações de metais nos perfis.
No perfil de sedimento houve diminuição da concentração de metais em relação a
superfície do sedimento possivelmente devido ao aporte destes metais.
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Figura 1 – Localização das estações de amostragem
Tabela 1 – Características gerais das áreas de coleta, distribuição granulométrica e carbono
total.
Estações

4
5
10
16
24

Distância Prof. de Prof. do
da Costa) coleta
perfil
(km)
(m)
(cm)
31
989
22
10
15
32
27
48
25
32
24
22
2
12
41

Argila

Silte

39 - 51
20 –29
2 – 10
2 – 12
6 – 33

37 - 46
66 – 74
14 – 64
33 – 43
57 – 81

Areia Pedregulho Carbono Total
(%)
11 - 18
3,1 - 3,9
3-7
0,84 – 1,4
28 – 65
6 – 13
0,95 – 10
38 – 57
2 – 16
10,5 – 11,1
7 – 76
0–2
1,2 – 3,1
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Figura 2 : Metais Pesados (µg.g ) em perfis sedimentares nas diferentes estações de coleta.
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METAIS PESADOS EM TECIDO MUSCULAR DE TRAÍRA (Hoplias malabaricus), RIO
PARAÍBA DO SUL, RJ.
Cristina Maria Magalhães de Souza; Maria Cristina Souza; Marcelo Gomes de Almeida &
Michele Toniato. Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Centro de Biociências e
Biotecnologia (CBB), Laboratório de Ciências Ambientais (LCA), Av Alberto Lamego, N 0 2000,
Horto, Campos, RJ, CEP: 28015-620. E-mail: cristal@uenf.br; cmms@rol.com.br
ABSTRACT
Fe, Zn, Ni and Cd were measured in edible parts of 30 samples of carnivorous fish specie
(Hoplias malabaricus), in lower portion of Paraiba do Sul river, RJ, Brazil. The samples were
obtained from local markets and or directly from local fishermen. In general all metals showed
lower concentrations values than that permissible in Brazilian legislation.
INTRODUÇÃO
A determinação de metais pesados em organismos aquáticos tem possibilitado avaliar e
monitorar a qualidade do pescado de uma determinada região, principalmente em relação à
concentração daquelas espécies químicas reconhecidamente de elevada toxicidade, como o
cádmio (Förstner & Wittmann, 1984 ). Elementos considerados essenciais,apresentam
importantes funções bioquímicas no organismo, participando como ligantes em complexos
enzimáticos (Peraza et al., 1998). Considerando que seu enriquecimento no ambiente não
exceda o nível permissível de forma que o sistema enzimático funcione sem interferência, isto
significa que as concentrações dos elementos traços essenciais são, geralmente, maiores nos
organismos que na água. Por outro lado, se a concentração de metais pesados no sistema
aquático em questão ultrapassa em magnitude os limites permissíveis, os mecanismos
homeostáticos são impedidos de funcionar normalmente, possibilitando a ocorrência de vias
metabólicas alternativas, cujos resultados implicam em processos de bioacumulação, e em
última análise, intoxicação crônica (Moore, 1992; Regoli et al., 1998)
Dentro desse panorama, espécies piscívoras vêm sendo indicadas na literatura como os
melhores bioindicadores da qualidade ambiental, não só por representar consumidores finais da
cadeia alimentar, como também, através de seus mecanismos reguladores fisiológicos
reconhecidamente mais complexos, serem capazes de expressar através de órgãos vitais como
o fígado, mecanismos importantes relativos à processos de detoxificação (Playle, 1998;
Maracine, & Segner, 1998).
O Rio Paraíba do Sul, caracterizado na sua porção inferior por áreas com atividade
essencialmente agrícola, apresenta um potencial armazenador em função da associação de
metais pesados aos defensivos agrícolas utilizados na região (Hg, Cd, As, etc), ao esgoto
doméstico e pequenas indústrias situadas em tributários da região
MATERIAL E MÉTODOS
Os peixes foram comprados mensalmente (ao longo de seis meses) através de contatos
prévios com pescadores da região, em lugarejos situados na periferia da cidade de Campos, no
estado do Rio de Janeiro (210 45’23” S, 410 19’49” W). A cada mês foram comprados 5
exemplares da espécie Hoplias malabaricus, levando-se em conta pesos e tamanhos distintos.
O processo de digestão utilizado para a determinação de metais foi baseado em Krause et
al., (1995), considerando-se 1g0,001g de amostra úmida. Ã cada alíquota foram adicionados
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15 mL de HNO3 concentrado em tubos de vidro e aquecidos em bloco digestor por 12h; metade
do volume foi evaporado e a solução final aferida à 20mL com HNO 3 0,5M.
Todas as extrações foram feitas em triplicata e acompanhadas por brancos analíticos e as
determinações realizadas em ICP-AES (Liberty Series II, Varian).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta os intervalos de concentração obtidos para todos os metais
considerados neste estudo. Os intervalos obtidos para todos os elementos foram: Fe = 0,6 – 23
mg.kg-1 ; Cd = < LD – 0,2 mg.kg-1 ; Zn = 0,9 – 10,0 mg.kg-1 ; Ni = <LD – 1,4.
Os resultados obtidos para Cd e Zn encontram-se abaixo das concentrações máximas
permitidas pela Legislação Brasileira (Ministério da Saúde, 1975), indicando uma baixa
disponibilidade dos metais em questão nos compartimentos ambientais (água e sedimento),
inviabilizando uma incorporação mais efetiva, portanto, ao longo da cadeia trófica.
Em estudo realizado por Azcue (1987) na porção média do Rio Paraíba do Sul, o autor
relata concentrações superiores de Fe (8,0 – 77 mg.kg-1) e Zn (11 – 21 mg.kg-1 ), tendo em vista
que nesta região encontra-se fontes industriais de contaminação provenientes de metalúrgicas
e indústrias químicas, ao contrário da sua porção inferior, cuja atividade essencialmente
agrícola, caracteriza-se por fontes difusas e intermitentes de metais pesados associados a
agroquímicos.
Tendo em vista o vasto recurso pesqueiro da região e a espécie em questão ser
considerada como um item bastante comercializado e portanto relevante na dieta alimentar da
população local, os resultados obtidos para Cd, Zn, Fe e Ni não mostraram um risco potencial
no consumo desse pescado. No entanto, estudos sistemáticos e com uma gama maior de
abrangência devem ser realizados, de forma que a qualidade dessa fonte protéica seja
mantida.
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Tabela 1: Metais Pesados (mg.kg
Paraíba do Sul

–1

) em Hoplias malabaricus (n=30) na Porção Inferior do Rio

Metais pesados (mg.kg -1 )
Cd
Zn
Ni
Este Estudo (n=30)
< LD – 0,2
0,9 – 10,0
<LD – 1,4
Azcue, 1987
<LD – 0,11
11 - 21
0,06 – 0,67
CMP
1
100
---CMP = concentração máxima permitida (Ministério da Saúde, 1975)
LD = Limite de detecção
Referências

Fe
0,6 - 23
8,0 - 77
----
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ANÁLISE DO ÍNDICE QUÍMICO (CIA) COM UNIDADES E COBERTURAS DE
ALTERAÇÃO INTEMPÉRICA NA CARACTERIZAÇÃO PEDOGENÉTICA DA REGIÃO
LESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tomoyuki Ohara - INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Caixa Postal 515, 12201-970, São José dos Campos, SP, ohara@ltid.inpe.br

Jairo Roberto Jiménez Rueda - IGCE/UNESP de Rio Claro
Juércio Tavares de Mattos - FEG/UNESP de Guaratinguetá

ABSTRACT
This paper presents the relations between the chemical index of
alteration (CIA), units and covers of weathering alteration (UAI and CAI) and the
morphostructural anomalies, with the purpose of a complemental pedogenetic characterization,
in the high-medium Paraíba do Sul region, São Paulo state, Brazil. The chemical index of
alteration (CIA) was obtained from Nesbitt and Young (1982), for to estimate the range of
rocks alteration, through the rate between Al and Al+Ca+Na+K, in moles%, multiple for 100.
The data from the high-medium Paraíba do Sul region for acquisition the CIA values, were
obtained through geochemical analysis in colected samples along weathering alteration
profiles, including the underlying rocks. The informations of weathering alteration units (UAI)
and weathering alteration covers (CAI), were connected with the interation of exogenous and
endogenous processes of weathering alteration in the soils development. In conclusion, the
correlative analysis of geochemical data with the informations of units and covers of
weathering alterations and morphostructural anomalies for the pedogenetic characterization,
as complementary alternative, is interesting, respecting observed oneself importants relations
of the morphostructural anomalies with the conditionament on the development of the
weathering alteration units (UAI) and weathering alteration covers (CAI).

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta as relações entre os dados de índice químico de
alteração intempérica CIA (Fig. 1) e as unidades e coberturas de alteração intempérica (UAI
e CAI), com a finalidade de uma caracterização pedogenética alternativa, na região leste do
estado de São Paulo.
A área de estudos perfaz uma superfície aproximada de 9.000 km2, e abrange partes das
serras da Mantiqueira e do Mar, da região do litoral norte e da bacia do alto-médio rio Paraíba
do Sul.

SISTEMÁTICA UTILIZADA O índice químico de alteração intempérica CIA analisado é
aquele obtido por Nesbitt e Young (1982), para avaliar a extensão de alteração das rochas,
através da razão entre Al e Al. + Ca + Na + K, em moles %, multiplicado por 100. Os dados
aqui analisados para a obtenção dos valores CIA, foram obtidos através de análises
geoquímicas em amostras coletadas ao longo de perfis de alteração intempérica, incluindo as
rochas subjacentes.
As informações de unidades de alteração intempérica (UAI) e de coberturas de alteração
intempéricas (CAI), estão relacionadas com a interação de processos exógenos e
endógenos de alteração intempérica na formação de solos (Ohara, 1995).

Os fatores exógenos estão relacionados com o clima, organismos, rochas, relevo, tempo e
tectônica; os fatores endógenos correspondem aos ganhos, perdas, transformações e
translocações de elementos químicos, ocorridos durante os processos de alteração
intempérica.
As informações de anomalias morfoestruturais foram obtidas através da interpretação de
feições fortemente estruturadas de formas assimétricas, radiais e anelares de drenagem,
incluindo feições lineares fortemente alinhadas. A conformação dessas formas estruturadas
resultou no delineamento de linhas de formas virtuais (Ohara, 1995).
A sistemática de análise correlativa de dados geoquímicos com as anomalias
morfoestruturais, para a caracterização pedogenética, foi baseada nos estudos realizados
por Jiménez-Rueda (1980), Mattos e Jiménez-Rueda (1990), Ohara (1995), Ohara et alii.,
1997).

RESULTADOS
A região nordeste da área estudada apresentou índice químico de
alteração intempérica CIA (Chemical Index of Alteration de Nesbitt e Young, 1982), com
valores variáveis entre 91 e 99, o que caracteriza a presença de coberturas de alteração
intempérica (CAI) latossolizantes, as quais podem apresentar evoluções pedogenéticas que
definem as classes dos latossolos, como dominantes, podzólicos distróficos e cambissolos
álicos, caracterizando com isto as unidades de alteração intempérica (UAI)
monossialíticas/alíticas, com indicações de hidrólises forte a muito forte, onde geralmente
dominam as anomalias com os altos estruturais.
Ainda nessa região nordeste, também foram encontrados valores de CIA variáveis entre 85 e
90, o que vem caracterizar uma retroevolução pedogenética em materiais profundamente
alterados, com a presença de cambissolos álicos, inclusive com a ocorrência em coberturas
de alteração intempérica (CAI) latossolizantes, de processos de evolução cambissolizados.
Na região sudoeste da área estudada observou-se o domínio das coberturas de alteração
intempérica (CAI) latossolizantes, relacionadas com os baixos e altos estruturais, onde temse o desenvolvimento, respectivamente, das classes de Podzólicos álicos, Cambissolos
álicos e Latossolos Vermelho Amarelos, com valores de CIA entre 96 e 100, definindo com
isto as unidades de alteração intempérica (UAI) monossialíticas/alíticas.
Assim como na região nordeste da área estudada, observou-se valores de CIA variáveis
entre 85 e 90, em baixos estruturais, especialmente onde foram desenvolvidas as coberturas
de alteração intempérica (CAI) podzolizantes, e as unidades de alteração intempérica (UAI)
monossialíticas/bissialíticas.
Na região do Vale do Paraíba observou-se dois distintos comportamentos, um na região
compreendida desde Pindamonhangaba até os limites nodeste da área estudada, e o outro de
Taubaté até os limites sudoeste da área.
A primeira região tem o domínio de altos estruturais, com as coberturas de alteração
intempérica (CAI) latossólicas, dominadas por unidades de alteração intempérica (UAI)
alíticas, o que vem a demonstrar que estes altos estruturais são intempericamente, mais
evoluídos, do que aqueles que ocorrem na segunda região (sudoeste de Taubaté).
Nessa segunda região, as anomalias de altos e baixos estruturais apresentam coberturas de
alteração intempérica (CAI) latossolizantes, dominadas por unidades de alteração
intempérica (UAI) monossialíticas, com indicações de um menor tempo geológico evolutivo
das alterações intempéricas.
Na região da Serra da Mantiqueira (nordeste da área estudada), os valores de CIA
apresentaram-se muito altos (99), o que determinaram a predominância de coberturas de
alteração intempérica (CAI) latossolizantes. Na porção noroeste da serra da Mantiqueira tem-
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se CAI podzolizantes, e nas partes mais elevadas da serra, CAI cambissolizantes, dominadas
por melanização intensa na atualidade. As unidades de alteração intempérica (UAI) são
alíticas/monossialíticas.

CONCLUSÕES
A análise correlativa de dados geoquímicos com as informações
morfoestruturais para a caracterização pedogenética, como alternativa complementar, é
interessante, visto que observaram-se importantes relações entre a presença das anomalias
de morfoestruturas e o condicionamento da interação dos fatores e processos
pedogenéticos, inclusive com o condionamento do desenvolvimento das coberturas de
alteração intempérica (CAI) e das unidades de alteração intempérica (UAI).
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Figura 1 – Distribuição dos valores do índice de alteração intempérica CIA, obtida através do
uso da análise de tendência.
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ABSTRACT
Avaliation of the pedogenetic development of weathering profiles
through pedogeochemical indices in granite-gneiss of the eastern border of São
Paulo State, Brazil. This paper reports the relationship between weathering potential
index (IPA) and product index (IPR), SiO2 : R2O3 (KII index) and bases : R2O3
ratios (CALC5 index), Parker’s weathering index, and molecular percentages of
water, obtained from the pedogeochemical analysis in several samples of weathering
profiles. The pedogenetic development of weathering profiles, was studied based on
the behaviour of the curves using weathering indices of Reiche (1943, 1950), Jenny
(1941) and Parker (1970). The pedogeochemical data utilized were obtained in
chemical analysis by X-ray fluorescence in granite-gneiss samples.
INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta a análise conjunta dos principais índices
de alteração intempérica [KII (ou Kr), CALC5, de Parker e a porcentagem molecular
de H2O+], através de gráficos bidimensionais relativadas à profundidade do perfil, e
também entre dois diferentes índices [IPA (ou WPI) x IPR (ou PI)].
Essa análise procura subsidiar na caracterização pedogenética alternativa dos perfis
de alteração intempérica em áreas constituídas por biotita gnaisses granitóides (bgx)
e granitóides a duas micas (ydm1, ydm2, ydm3), distribuídas na região leste do
estado de São Paulo.
Essas duas unidades litológicas constituem parte da região fisiográfica denominada
por Ohara (1995) de planalto Paraitinga-Paraibuna, incluindo o alto curso do rio
Paraíba do Sul e as bacias hidrográficas dos rios Paraitinga e Paraibuna.
SISTEMÁTICA UTILIZADA
Os dados laboratoriais de determinações químicas,
físicas e mineralógicas foram obtidos nos laboratórios do IGCE/UNESP de Rio Claro,
seguindo as normas ABNT e métodos analíticos relacionados com a quantificação
de elementos trocáveis e totais, além de análises por fluorescência de raios-X e
análise térmica diferencial.
As informações de unidades homogêneas do meio físico foram obtidas através da
análise e interpretação de imagens TM/Landsat, e conjugadas com dados coletados
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em campo do trabalho de zoneamento geoambiental da região do alto-médio
Paraíba do Sul, efetuado por Ohara (1995).
A análise integrada de dados pedogeoquímicos de alteração intempérica com as
informações do meio físico, pode fornecer informações técnicas para o entendimento
do desenvolvimento pedogenético em perfis de alteração intempérica relacionados
com as rochas subjacentes [Jiménez-Rueda et alii (1989, 1993), Mattos et alii (1982,
1990), Ohara (1996), Ohara et alii (1996a, 1996b)].
Os índices de alteração intempérica aqui considerados foram:
1. KII (ou Kr) = SiO2 : R2O3 (Jenny, 1941)
2. KII normalizado (Jenny, 1941)
3. CALC5 normalizado = bases : R2O3 (Jenny, 1941)
4. de Parker = 100 (K/0,25 + Na/0,35 + Ca/0,70 + Mg/0,90) {Parker (1970)
5. porcentagem molecular de H2O
6. IPA=100(bases - H2O) / (bases + SiO2 + R2O3)
7. IPR=100(SiO2) / (SiO2 + R2O3),
onde:

bases = Mg + Ca + Na + K, e
R2O3 = Al2O3 + Fe2O3 + TiO2. (Reiche, 1943; 1950)

As informações de anomalias morfoestruturais foram obtidas através da
interpretação de feições fortemente estruturadas de formas assimétricas, radiais e
anelares de drenagem, incluindo feições lineares fortemente alinhadas. A
conformação dessas formas estruturadas resultou no delineamento de linhas de
formas virtuais (Ohara, 1995).
RESULTADOS
Os resultados foram obtidos em função das análises por
fluorescência de raios-X, para estabelecer os diversos índices de intemperismo e em
especial, avaliar e evidenciar diferentes níveis de alteração intempérica, entre dois
litotipos de maior importância para a região em estudo, que são os granitóides a
duas micas (ydm) e os biotita gnaisses granitóides (bgx).
O litotipo biotita gnaisses granitóides (bgx) encontra-se representado por três (3)
perfis de alteração intempérica, e o granitóide a duas micas (ydm) por sete (7) perfis
(Figs. 1, 2, 3, 4, 5 e Tabela 1).
Índices KII e CALC5
Os índices KII (ou Kr) [SiO2 : somatório de R2O3] e CALC5
[somatório de Bases : somatório de R 2O3] indicam respectivamente, a mobilidade de
SiO2 e de Bases em relação a R2O3 (Figs. 1 e 2), a qual geralmente é considerada
estável (Loughnan, 1969, p.52).
O índice KII varia sistematicamente com a idade do perfil amostrado (“deposits
sampled”). Salvo raras exceções, o índice KII decresce regularmente, no sentido da
rocha inalterada para o topo do perfil analisado (Colman, 1982).
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No entanto, analisando-se os dados do gráfico desse índice (Fig. 1), observa-se que
os perfis de alteração 76PB, 77PB e 90PB apresentam -se com valores crescentes,
no sentido da rocha inalterada para o topo do perfil analisado, portanto com
comportamento contrário do afirmado por Colman (1982).
O índice CALC5 tem um comportamento similar ao índice KII, no entanto a redução
de Bases relativada a R2O3 é maior do que de SiO2.
Geralmente o índice CALC5 decresce com a idade do perfil amostrado (“deposits
sampled”). À semelhança do índice KII, salvo raras exceçoes, o índice CALC5,
também decresce regularmente, no sentido da rocha inalterada para o topo do perfil
analisado.
Essa redução indica que as Bases são “perdidas” (ou lixiviadas) relativamente
rápidas no processo de alteração intempérica, se comparadas com a taxa de “perda”
(ou de lixiviação) de outros elementos.
Segundo Colman (1982), em amostras obtidas em perfis amostrados (“deposits
sampled”) com idade superior a 100.000 anos, o valor do índice CALC5 decresce
comumente até 30-50% do valor da rocha inalterada.
Índice de Parker (IAP) O índice de alteração de Parker (1970) tambem é outro
índice que mede a perda de Bases durante a evolução da alteração intempérica
(Fig. 3).
Este índice IAP não é relativada a R2O3 ou a algum outro constituinte mineral
estável, por isso diferentes amostras (de composições iniciais diferentes) não são
diretamente comparáveis.
Entretanto, o índice varia rapidamente com a perda de Bases, sendo por isso um
importante indicador dos estágios iniciais de alteração.
O índice de Parker mostra um regular decréscimo, tanto com a idade do perfil
amostrado, como no sentido do topo do perfil estudado.
Índices IPA e IPR
Reiche (1943; 1950) elaborou dois índices que
incorporam quase todos os principais elementos envolvidos em alteração. Esses
índices são baseados em porcentagens moleculares e são chamados de índice
potencial de alteração IPA (ou WPI) e de índice de produto IPR (ou PI), os quais são
definidos através das seguintes equações:
IPA = 100(bases – H2O) / (bases + SiO2 + R2O3)
IPR = 100(SiO2) / (SiO2 + R2O3)
Em rochas ígneas inalteradas, esses índices tem altos valores; com o progresso da
alteração, o índice IPA decresce rapidamente com a perda de Bases e com o ganho
da água, e o índice IPR decresce mais lentamente com a perda da sílica. R 2O3
funcionam como uma referência nesses índices.
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A relação dos índices IPA x IPR (Fig. 5), os quais combinam os principais elementos
envolvidos com a alteração intempérica (bases, sílica, R2O3, e água), são
provavelmente as melhores representações bidimensionais de alteração química.
A desvantagem está em não mostrar as mudanças nos elementos individuais.
Entretanto a relação entre os índices IPA e IPR mostra toda mudança (ou
transformação) ocorrida ao longo do tempo de formação dos perfis de alteração, e
que essas mudanças (ou transformações) são sempre sitemáticas.
O índice de alteração potencial (IPA) nas abcissas e o índice do produto de
alteração (IPR) nas ordenadas, permitem avaliar a evolução pedogênica desses
materiais em condições do Planalto Atlântico Brasileiro no estado de São Paulo.
Os perfis de alteração desenvolvidos a partir dos litotipos (bgx) mostram duas
tendências cronopedológicas. Uma de solos mais jovens como o Podzólico
Vermelho Amarelo (Tb, A moderado), onde a formação de um volume de alteração
intempérica (VAI) representado pelo horizonte Bt (argílico) está presente (perfil
58GT).
Este perfil 58GT mostra durante o seu desenvolvimento, variações no seu
desenvolvimento pedogênico, como pode ser observado na Fig. 5, onde observa-se
uma crescente alteração potencial (IPA) de  60%, acompanhada por incrementos
de 25% no produto de alteração (IPR), com referência ao material original. Isto
também demonstra a homogeneidade existente entre os elementos bandeados
deste litotipo.
De outro lado, observa-se o incremento de intemperismo (IPA) para  65%, e com
relação ao material de origem, um produto de alteração (IPR) de  30%, com efeitos
de retrogênese por enriquecimento superficial e/ou reorganizações plásmicas no
(VAI) horizonte Ap.
Entretanto a mineralogia está de acordo com a situação deste perfil em alto
estrutural fraturado, no qual é evidente esperar-se unidades de alteração
intempérica (UAI) do tipo monossialítico-alítico (KI = 0,79 e paragênese de gibbsita).
Esta aparente retrogênese, também pode estar relacionada com a mudança na
mineralogia do bandeamento típico destes litotipos.
Os outros dois perfis de alteração intempérica (85JC e 93PB) apresentam -se com
características morfogenéticas de Latossolos (Oxissolos), o que vem a demonstrar
pelo comportamento da tendência de seus gráficos (Fig. 1), que o material de origem
é verdadeiramente bandeado e, que os produtos de alteração que deram origem aos
volumes e unidades de alteração intempérica (VAI e UAI) típicos de Latossolos
(Oxissolos) são essencialmente alíticos-monossialíticos.
Esta afirmação pode ser confirmada tanto pela mineralogia de argilas como também
pelo índice CIA de 94 (VAI Bo – Tabela 1) destes solos, o que demonstra o
avançado estado intempérico dos perfis em concordância com a diagênese ocorrida
em área de alto estrutural e alto
Os perfis de alteração intempérica relacionados ao litotipo de granitóides a duas
micas, correspondem com os pedons de solos Podzólicos muito evoluídos (em
ordem cronológica 77PB, 45NS, 47SL e 84JC). Esses perfis apresentam índices de
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intemperismo total CIA que variam desde 99 a 90, e encontram -se associados a
altos estruturais com fraturamento.
Entretanto, observou-se em todos esses perfis um comportamento de retrogênese
marcante, inclusive com ganhos de sílica associados a elementos alcalinos/alcalino
terrosos que geraram uma reorganização plásmica, evidenciada por vestígios de
gibbsitas que estão sendo substituídas por montmorilonita na atualidade. Em outras
palavras, isto significa que as unidades alíticas estão sendo substituídas por
bissialíticas/monossialíticas, devido ao abatimento das estruturas que anteriormente
tinham sofrido uma latossolização/alitização intensa, comprovado pelos índices CIA
tão elevados.
Os perfis 76PB e 77PB apresentaram-se com comportamentos semelhantes,
inclusive em algumas características físicas, representadas pela fisiografia de
planalto baixo, fracamente dissecado e com feições texturais/estruturais orientadas
(Pbfdo) e com altitude de 740 metros.
Algumas das características interessantes do perfil 77PB são referentes à quase
total ausência de elementos solúveis e o mais alto valor do índice CIA (99,77), o qual
caracteriza a presença de coberturas de alteração intempérica (CAI) latossólicas e
unidades de alteração intempérica (UAI) monossialíticas a bissialíticas.
As variações no gráfico da Fig. 1 do perfil 83JC, representado pelo solo Podzólico
Vermelho Amarelo (Tb, A fraco) relativamente jovem, dominado por unidades
bissialíticas e índice CIA de 88, estão relacionadas com as características de
bandeamento do material de origem.
O perfil de alteração 90 PB representa uma evolução intempérica muito intensa e
encontra-se situado num alto estrutural e alto topográfico. O índice CIA de 98 é
correlacionado com as unidades alíticas/monossialíticas.
Observando-se esse perfil 90PB no gráfico da Fig. 1, verifica-se que o material é
relativamente homogêneo e que seu grau de intemperismo é muito forte, quando
comparado aos demais perfis de alteração, já que sua alteração inicia-se em + 25%
e mostra incrementos total de alteração intempérica de  95%, sem quase nenhuma
perda dos componentes iniciais, como pode ser observado no índice IPR. Já do
VAIs Bo para Ap, verifica-se uma ação de retrogênese, devido possivelmente a
movimentos mais recentes sofridas pelo alto estrutural e alto topográfico, e/ou
fraturamentos que recondicionam o comportamento e a intensidade de fluxos nas
soluções de alteração, com a geração de uma reorganização plásmica, como é
evidenciado pelos índices IPA/IPR.
A quantidade de água incorporada nos
Porcentagem molecular de H2O+
diferentes horizontes do perfil de alteração pode indicar uma outra variável no
estudo da evolução intempérica.
A porcentagem molecular de água (Fig. 4) foi obtida através da análise de água livre
a 110oC (H2O+) e da diferença da porcentagem total em peso de 100% na análise
fluorescência de raios X.
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A água é rapidamente incorporada nos horizontes com o progresso da alteração
intempérica, e em materiais fortemente alterados a porcentagem molecular de água
excede 50%.
Horizontes de depósitos com mais de 100.000 anos comumente contém 20-40% de
água molecular.
A quantidade de água contida aumenta com o aumento da idade dos depósitos, e
também aumenta regularmente da rocha inalterada para horizontes superficiais
alterados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se com essa avaliação a possibilidade de
estudos complementares através da análise da relação de índices pedogeoquímicos
com a profundidade de perfis de alteração intempérica, podendo-se, inclusive,
caracterizar a presença de retroevolução pedogenética em antigas regiões
profundamente alteradas.
A análise integrada entre os diversos índices pedogeoquímicos com informações de
anomalias morfoestruturais e de unidades e coberturas de alteração intempérica,
apresenta-se bastante promissor, visto que foi possível observar importantes
relações entre a presença de anomalias morfoestruturais e o condicionamento da
interação de fatores e processos de evolução pedogenética, inclusive com o
condicionamento do desenvolvimento das coberturas e das unidades de alteração
intempérica.
A relação de índices IPA x IPR de Reiche (1943; 1950) parece ser a mais útil, por
causa da inclusão de todos os principais elementos envolvidos no processo de
alteração intempérica.
No geral, todos os índices mostram uma tendência de acréscimo de alteração com o
acréscimo da idade do perfil de alteração intempérica, e uma tendência de aumento
de alteração no sentido da rocha analterada para os horizontes superficiais.
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Figura 1 - Relação entre os índices KII (a esquerda) e KII [SiO 2 / somatório de R2O3]
normalizado (a direita) e a profundidade superficial (o valor zero corresponde à
superfície do terreno), relacionados com biotita gnaisses granitóides (bgx) e
granitóides a duas micas (ydm1, ydm2, ydm3). Dados provenientes da Tabela 1. A
profundidade superficial foi obtida pela média entre os intervalos considerados.
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Figura 2 - Relação entre os índices CALC5 (a esquerda) e CALC5 [somatório de
Bases/somatório de R2O3] normalizado (a direita) e a profundidade superficial (o
valor zero corresponde à superfície do terreno), relacionados com biotita gnaisses
granitóides (bgx) e granitóides a duas micas (ydm1, ydm2, ydm3). Dados
provenientes da Tabela 1. A profundidade superficial foi obtida pela média entre os
intervalos considerados.
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Figura 3 - Relação entre os índices IAP (a esquerda) e IAP [índice de Parker]
normalizado (em %) e a profundidade superficial (o valor zero corresponde à
superfície do terreno), relacionados com biotita gnaisses granitóides (bgx) e
granitóides a duas micas (ydm1, ydm2, ydm3). Dados provenientes da Tabela 1. A
profundidade superficial foi obtida pela média entre os intervalos considerados.
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Tabela 1: Valores dos índices pedogeoquímicos de perfis de alteração intempérica,
relacionados com biotita gnaisses granitóides (bgx) e granitóides a duas micas (ydm).
Perfil-

Espes.

Cor de

Leg.

DReal

IPA

IPR

IAP

IAP

KII

KII Nm

CALC5

CALC5

KI

KIS/KI
R

BASES

CIA

Horizonte

(cm)

Munsell

Litol.

gr/cm3

(%)

(%)

(%)

Nm (%)

(%)

(%)

(%)

Nm (%)

(%)

(%)

(%)

(%)

58GT-Ap
58GT-Bt
58GT-Cr
93PB-R

10
160
330
360

10YR5/4
2,5YR5/6
7,5YR5/8

bgx
bgx
bgx
bgx

2,25 -10,58
2,41 -36,07
2,68 -30,97
2,78 23,84

48,23
42,43
48,00
68,52

41,98
26,01
11,62
80,19

0,52
0,32
0,14
1,00

0,93
0,74
0,92
2,18

0,43
0,34
0,42
1,00

0,32
0,16
0,06
0,81

0,40
0,20
0,07
1,00

1,07
0,79
0,97
2,49

0,43
0,32
0,39
1,00

0,37
0,17
0,07
0,93

74,05
86,29
94,74
54,76

85JC-Ap
85JC-Bo
85JC-Cr
93PB-R

15
115
240
360

10YR4/3
10R4/6
mosquea

bgx
bgx
bgx
bgx

2,56 -9,27
2,54 -30,57
2,61 -58,89
2,78 23,84

59,09
69,40
73,37
68,52

9,90
7,29
17,74
80,19

0,12
0,09
0,22
1,00

1,44
2,27
2,76
2,18

0,66
1,04
1,27
1,00

0,07
0,06
0,27
0,81

0,09
0,07
0,33
1,00

1,69
2,72
3,34
2,49

0,68
1,09
1,34
1,00

0,09
0,07
0,32
0,93

94,59
94,08
87,73
54,76

93PB-Ap
93PB-Bo
93PB-Cr
93PB-R

15
140
275
360

5YR5/3
2,5YR3/6
mosquea

bgx
bgx
bgx
bgx

2,37 -9,68
2,25 -32,31
2,25 -19,48
2,78 23,84

62,63
71,85
76,95
68,52

18,21
7,34
8,09
80,19

0,23
0,09
0,10
1,00

1,68
2,55
3,34
2,18

0,77
1,17
1,53
1,00

0,14
0,07
0,09
0,81

0,17
0,09
0,11
1,00

1,93
2,94
3,74
2,49

0,78
1,18
1,50
1,00

0,16
0,08
0,10
0,93

89,31
94,38
93,18
54,76

45NS-Ap
45NS-Bt
45NS-BC
45NS-Cr
77PB-R

10
75
175
240
260

7,5YR3/2
5YR5/8
10YR6/4
5YR6/6

ydm1
ydm1
ydm1
ydm1
ydm1

2,57
2,25
2,71
2,66
2,77

-32,67
-41,00
-20,66
-19,91
25,62

79,20
70,21
29,12
79,68
63,24

8,40
7,87
34,07
15,13
85,68

0,10
0,09
0,40
0,18
1,00

3,81
2,36
0,41
3,92
1,72

2,22
1,37
0,24
2,28
1,00

0,14
0,11
0,24
0,27
0,94

0,15
0,12
0,26
0,29
1,00

4,20
2,57
0,45
4,29
2,20

1,91
1,17
0,20
1,95
1,00

0,16
0,12
0,27
0,30
1,21

93,30
95,89
90,70
90,33
52,61

77PB-Ap
77PB-Bt
77PB-R

10
110
260

10YR4/4 ydm1
2,5YR5/6 ydm1
ydm1

2,56 -33,25
2,25 -49,51
2,77 25,62

73,03
66,08
63,24

1,07
0,28
85,68

0,01
0,00
1,00

2,71
1,95
1,72

1,58
1,13
1,00

0,02
0,00
0,94

0,02
0,00
1,00

3,27
2,34
2,20

1,49
1,06
1,00

0,02
0,00
1,21

98,95
99,77
52,61

90PB-Ap
90PB-Bo
77PB-R

20
120
260

10YR4/2
5YR5/6

ydm1
ydm1
ydm1

2,58 -7,43
2,25 -70,04
2,77 25,62

75,55
70,15
63,24

0,97
1,78
85,68

0,01
0,02
1,00

3,09
2,35
1,72

1,80
1,37
1,00

0,01
0,02
0,94

0,01
0,02
1,00

3,66
2,77
2,20

1,66
1,26
1,00

0,02
0,02
1,21

98,91
98,12
52,61

47SL-Ap
47SL-Bt
47SL-BC
47SL-Cr
76PB-R

15
75
185
300
325

5YR4/3
5YR5/8
10YR8/4
10YR8/6

ydm2
ydm2
ydm2
ydm2
ydm2

2,37
2,68
2,67
2,55
2,82

-15,10
-31,26
-22,79
-11,47
2,19

83,75
47,67
55,70
61,88
74,94

10,86
19,16
29,76
40,11
39,64

0,27
0,48
0,75
1,01
1,00

5,16
0,91
1,26
1,62
2,99

1,73
0,30
0,42
0,54
1,00

0,15
0,10
0,17
0,25
0,50

0,30
0,20
0,34
0,50
1,00

5,94
0,99
1,34
1,69
3,66

1,62
0,27
0,37
0,46
1,00

0,17
0,11
0,18
0,26
0,61

87,34
91,47
85,98
79,70
73,98

76PB-Ap
76PB-Bt
76PB-R

15
140
325

10YR4/3 ydm2
2,5YR5/8 ydm2
ydm2

2,56 -13,62
2,25 -26,08
2,82
2,19

89,74
83,47
74,94

11,16
8,45
39,64

0,28
0,21
1,00

8,75
5,05
2,99

2,93
1,69
1,00

0,27
0,12
0,50

0,54
0,24
1,00

12,67
7,61
3,66

3,46
2,08
1,00

0,39
0,17
0,61

76,79
87,33
73,98

83JC-Ap
83JC-Bt
83JC-BC
83JC-Cr
84JC-R

15
55
165
375
425

5YR4/3
5YR4/3
5YR4/4
mosquea

ydm3
ydm3
ydm3
ydm3
ydm3

2,57 -8,65
2,58 -11,20
2,55 -35,81
2,60 -4,16
2,65
8,64

57,50
82,99
69,96
78,70
88,68

26,76
10,53
6,58
28,68
38,72

0,77
0,27
0,17
0,74
1,00

1,35
4,88
2,33
3,69
7,83

0,17
0,62
0,30
0,47
1,00

0,20
0,14
0,07
0,38
0,77

0,26
0,18
0,09
0,49
1,00

1,60
5,67
2,73
4,16
8,44

0,19
0,67
0,32
0,49
1,00

0,24
0,16
0,08
0,43
0,83

86,35
88,47
94,76
78,24
55,78

84JC-Ap
84JC-Bt
84JC-Cr
84JC-R

15
90
180
425

10YR6/2 ydm3
5YR4/4 ydm3
mosquea ydm3
ydm3

2,37 -3,58
2,25 -25,91
2,67 -10,25
2,65
8,64

67,89
74,49
79,36
88,68

28,81
12,24
21,22
38,72

0,74
0,32
0,55
1,00

2,11
2,92
3,85
7,83

0,27
0,37
0,49
1,00

0,22
0,12
0,23
0,77

0,29
0,16
0,30
1,00

2,25
3,15
4,13
8,44

0,27
0,37
0,49
1,00

0,23
0,13
0,25
0,83

82,99
90,57
82,69
55,78
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AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS ANALÍTICAS COM FONTE DE PLASMA –ICP/AES E ICP/MS
PARA DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS-TRAÇO EM AMOSTRAS DE ÁGUA
GERALDO RESENDE BOAVENTURA - Universidade de Brasília – IG-GRM – grbunb@iunb.br
ROBERTO VENTURA SANTOS - Universidade de Brasília – IG-GRM – rventura@unb.br
RESUMO
A utilização da Espectrometria de Emissão Atômica com fonte de plasma (ICP/AES) e
Espectrometria de Massa com fonte de plasma (ICP/MS) na determinação de elementos-traço
em diferentes tipos de amostra tem sido uma das principais ferramentas da geoquímica
analítica. Entre as vantagens dessas técnicas destaca-se a possibilidade de determinações
multielementares, a rapidez e os baixos limites de detecção, principalmente na ICP/MS que
chegar a limites inferiores a pg mL -1. As análises foram realizadas no ICP/AES,
SPECTOFLAME, modelo FVM03, e ICP/MS, marca Finnigam MAT, modelo ELEMENT. Foram
determinados os elementos Cd, La, Mo, Sr, Y, Ni, Zr, Cu, Cr, Ba, Co e Zn usando as duas
técnicas e Pb, Ga, Ge, As, Se, In, Ta, W, Sm, Gd, Eu, Er, Lu, Yb, Sc, Li e Bi , usando ICP/MS.
Os resultados mostraram que o ICP/AES possui limites de ng mL -1 (ppb) e no ICP/MS limites
sempre inferiores, pg mL-1(ppt), comprovando a diferença entre as duas técnicas. O elemento
Sr foi o único em que o limite do ICP/AES foi ligeiramente inferior ao do ICP/MS (20 contra 23
ppt). Resultados de Cu, Cr, Ba e Zn possuem alguma equivalência e nos demais s empre o
ICP/MS foi mais adequado. Os resultados mostraram as diferenças entre as técnicas e as
possibilidades de aplicação em estudos geoquímicos.

ABSTRACT
Atomic emission spectroscopy (ICP-AES) and mass spectrometry (ICP-MS)
determination of trace elements have been widely used as a geochemical analytical tool. These
techniques allow fast and reliable multi-element determinations with low detection limits. For
instance, ICP-MS detection limit can be as low as pg mL -1. We present trace-element
determinations of Cd, La, Mo, Sr, Y, Ni, Zr, Cu, Cr, Ba, Co e Zn using ICP/AES,
SPECTOFLAME, model FVM03, and a Finnigan MAT ICP/MS, model ELEMENT. Moreover, the
elements Pb, Ga, Ge, As, Se, In, Ta, W, Sm, Gd, Eu, Er, Lu, Yb, Sc, Li e Bi , were determined
by ICP/MS.
The results show that detection limits of ng mL -1 (ppb) for the ICP-AES and of pg mL-1(ppt) for
the ICP-MS. Sr was the only the element in which the detection limit was lower for the ICP-AES.
The results for Cu, Cr, Ba and Zn show the same detection limits for the two techniques. The
detection limit for the other elements were lower for the ICP-MS. Finally, the differences between
the two techniques are discussed in terms of geochemical applications.

1 - INTRODUÇÃO
A Espectrometria de Massa com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICPMS) se desenvolveu como uma nova técnica para determinação de elmentos-traços a partir dos
estudos de GRAY (1975) e HOUK et al. (1980), baseada no uso da fonte de plasma
indutivamente acoplado (ICP), para geração de íons e medição em um espectrômetro de massa
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quadrupolo. Os trabalhos sobre esta técnica e suas aplicações se desenvolveram ao longo da
década de 80, onde se destacaram os estudos de DATE & GRAY (1983) e DOUGLAS & HOUK
(1986). Mesmo em outros trabalhos, como os de BOUMANS (1987), MONTASER &
GOLIGHTLY (1987), THOMPSON & WALSH (1989) e MOORE (1989), pelos menos um
capítulo foi dedicado especialmente à ICP-MS. RIDDLE et al (1988), fizeram uma revisão sobre
as aplicações do ICP-MS em análises de rochas mostrando que esta técnica apresenta alta
precisão, sensibilidade e exatidão, representando um grande avanço em instrumentação para
uso em análises de rochas, ressaltando as aplicações em rotina para determinações na faixa de
ng/g (ppb), única técnica que proporciona limites de detecção suficientemente baixos para
muitos estudos em geociências.
Entre as vantagens do uso do ICP-MS para análises de amostras de material
geológico pode ser destacada a possibilidade de determinações multielementares para mais de
90% dos elementos da tabela periódica, incluindo constituintes maiores, menores, traços e
ultra-traços, com limites de detecção na faixa de 0,001-1 ppb para muitos elementos, curvas
analíticas lineares até à sexta ordem, baixo nível de interferências e precisão entre 2 e 5%.
Uma característica que distingue esta técnica das demais se refere à excelente performance
para determinação de Th, U, W, Mo, Ta, Nb, Pb, Cr, As, Se, Cd, Hg, Hf, Zr, ETR, EGP, etc,
elementos difíceis de serem determinados por outras técnicas e de grande importância para
áreas das geociências relacionadas a estudos petrogenéticos, ambientais e prospecção.
A Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado ICP/AES, vem sendo utilizada na análise dos mais diversos tipos de amostras, principalmente a
partir da segunda metade da década de 70. Isto se deve a uma série de fatores como a alta
capacidade do plasma (ICP) como fonte de excitação de átomos, a simplicidade da maioria das
curvas analíticas, a fácil aplicação para muitas amostras, a simplicidade, as poucas
interferências, quase exclusivamente espectrais, a boa sensibilidade e a possibilidade de
realização de determinações multielementares.
O uso da ICP/AES para análise de amostras de material geológico, solos,
sedimentos, água, plantas e outros materiais vem ganhando importância a cada ano. Esta
técnica permite determinações rápidas de muitos elementos simultaneamente a um custo
relativamente baixo, constituindo uma grande vantagem para análises de amostras de material
geológico, que na maioria das situações exige grande número de dados químicos. Diversos
trabalhos sobre as aplicações já foram desenvolvidos podendo-se destacar alguns como:
THOMPSON & WALSH (1989), escreveram um texto detalhado sobre a ICP/AES, dedicando
em seu conteúdo grande destaque para as análises dos mais diversos tipos de material
geológico. JARVIS & JARVIS (1992), fizeram um amplo estudo sobre as aplicações da
espectrometria por plasma nas ciências da terra, onde destacaram a ICP/AES e a
Espectrometria de Massa com Plasma indutivamente Acoplado (ICP/MS). Em outros trabalhos
como os de BOUMANS (1987); MONTASER & GOLIGHTLY (1987), e MOORE (1989), pelos
menos um capítulo foi dedicado especialmente para as aplicações em geociências. Além dos
trabalhos específicos sobre a técnica apresentados acima, um grande número de publicações
sobre aplicações da ICP/AES estão na literatura facilitando o seu uso nas mais variadas áreas
do conhecimento.
2 – INSTRUMENTAÇÃO
2.1 – FONTE DE ICP
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O plasma é gerado por meio de radio-freqüência , através da colisão de íons de um
gás, em geral argônio, em um campo magnético produzindo temperaturas superiores a 6000°K.
O plasma mais utilizado é sem dúvida o de argônio, (Inductively Coupled Plasma -ICP). Outros
tipos conhecidos são o plasma de corrente direta (Direct Current Plasma -DCP); plasma de
microondas induzido (Microwave Induced Plasma-MIP), que juntamente com o plasma de
microondas capacitivamente acoplado (Capacitively Coupled Microwave Plasma-CMP), são
pouco usados principalmente pelos limites de detecção, que nem sempre são bons, e pela
baixa tolerância a concentrações de sais, restringindo o seu uso em muitos tipos de amostras.
As tochas para geração do plasma são construídas de tubos concêntricos de
quartzo. Existem vários modelos de tochas, as mais comuns são as de DICKINSON & FASSEL
(1969) e SCOTT et al. (1974). A tocha é desenhada de tal forma que suporte um plasma estável
no topo, de modo a permitir que a amostra seja injetada. O consumo de gás varia de 10 a 18 L
min-1. de acordo com o modelo. A temperatura no plasma varia em função da posição,
atingindo de 6000°K a 10000°K. Em aplicações analíticas a altura de observação pode indicar a
temperatura para excitação dos átomos. A Fig. 01 mostra um modelo de tocha para plasma
(ICP) e as diferentes faixas de temperaturas do plasma em posições distintas.
2.2 - ESPECTRÔMETRO DE EMISSÃO
As leituras das amostras foram feitas em um espectrômetro de plasma marca
SPECTRO, modelo SPECTROFLAME FVM03, com distância focal de 75 cm, equipado com
policromadores e monocromadores, permitindo a seleção de condições ideais para vários
elementos, evitando-se interferências. O instrumento foi ajustado em 1,2 kW, nebulizador
meinhard com pressão de 38 psi, fluxo de argônio de 1 L min-1 , consumo de amostra 1 mL min1
, fluxo de gás para resfriamento 13 L min-1 e auxiliar 0,5 L min-1. Os comprimentos de onda
utilizados para determinação de cada um dos elementos estão na TABELA 01. Para seleção
dos comprimentos de onda foi observado tanto a sensibilidade como a possibilidade de
interferências significativas, considerando-se apenas as linhas analíticas selecionadas pelos
programas de operação do instrumento utilizado.
2.3 – ESPECTRÔMETRO DE MASSA
As análises foram realizadas usando o espectrômetro de massa marca FINNIGAN.MAT,
modelo ELEMENT de ALTA RESOLUÇÃO, equipado com sistema de ablação por laser. O
instrumento foi ajustado seguindo os dados técnicos do fabricante e nebulizador meinhard. As
massas foram selecionadas em função da abundância do isótopo e as interferências. Todas as
leituras foram feita em baixa resolução com parâmetros de operação do instrumento
estabelecido pelo fabricante.
3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
A avaliação das técnicas analíticas com fonte de plasma (ICP/AEES e ICP/MS) mostrou
o potencial de cada uma na determinação de diferente elementos químicos em água. Os testes
foram feitos através da determinação dos elementos Cd, La, Mo, Sr, Y, Ni, Zr, Cu, Cr, Ba, Co
e Zn usando as duas técnicas e Pb, Ga, Ge, As, Se, In, Ta, W, Sm, Gd, Eu, Er, Lu, Yb, Sc, Li
e Bi , usando ICP/MS. Os resultados, tabela 01, mostraram que o ICP/AES possui limites de ng
mL-1 (ppb) e no ICP/MS os limites sempre foram inferiores, pg mL -1(ppt), comprovando a
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diferença entre as duas técnicas na determinação de elementos-traço. O elemento Sr foi o
único em que o limite de detecção no ICP/AES foi ligeiramente inferior ao do ICP/MS (20 contra
23 ppt). Resultados de Cu, Cr, Ba e Zn possuem alguma equivalência e nos demais
sempre o ICP/MS foi mais adequado. Os resultados mostraram as diferenças entre as técnicas
e as possibilidades de aplicação em estudos geoquímicos de água.
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TABELA 01 – Limites de Detecção obtidos em ICP/AES, marca SPECTRO ANALYTICAL
INSTRUMENTS, modelo SPECTROFLAME-FVM03 e ICP/MS marca FINNIGAN MAT, modelo
ELEMET
ELEMENT
O

Cd
B
La
Mo
Ce
Sr
Y
V
Ni
Zr
Cu
Be
Al
Cr
Ba
Co
Zn
Pb
P
Ga
Ge
As
Se
In
Ta
W
Sm
Gd
Eu
Er
Lu
Yb
Sc
Li
Bi

LIMITE DETECÇÃO
ICP/MS
ng mL-1
ppb
0,0056
0.203
0,00017
0,0068

pg mL-1
ppt
5,64
203
0,17
6,80

0,023
0,00059

23
0,59

0,35
0,0069
0,21

350
6,90
210

0,33
0,14
0,0057
0,21
0,002

330
140
5,70
210
20

0,022
0,012
0,006
0,11
0,0009
0,0027
0,0027
0,0028
0,0006
0,0003
0,0004
0,0001
0,0004
0,070
0,060
0,003

22
12
6
110
0,9
2,7
2,7
2,8
0,6
0,3
0,4
0,1
0,4
70
60
3

LIMITE DETECÇÃO
ICP/AES
g mL-1
ppm
0,00052

ngmL-1
ppb
0,520

0,00182
0,00788
0,01157
0,00002
0,00015
0,00086
0,00386
0,00071
0,00066
0,00004
0,00841
0,00095
0,00040
0,00186
0,00046

1,820
7,880
11,57
0,020
0,150
0,860
3,860
0,710
0,660
0,040
8,410
0,950
0,400
1,860
0,460

0,00922

9,220
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ABSTRACT
Supracrustal sequences from Curionópolis-Parauapebas lie on metagranitoids (2851
Ma) of the basement assemblage and are crosscut by the syntectonic alkaline Estrela
Granite Complex (2763 Ma). The metavolcano-sedimentary series are composed mainly of
metabasalts and associated metagabbros, irestones, and subordinates quartzites,
metapelites, ultramafic schists and calci-silicatic rocks. Metamorphic history of the
supracrustal rocks involve a phase of static oceanic metamorphism (M 0 - greenschist
conditions), followed by the development of local deformation zones (M 1 – greenschist
facies). Tectono-thermal effects (M2 – hornblende to clinopyroxene hornfels) are produced
around the Estrela massif.
Chemically the metabasalts are distinguished by high FeO (8.10 to 16.42%) and
moderate MgO (4.85 to 7.90%) contents, and moderate to high K 2O (0.54 to 1,87%)
concentrations. Earth-rare elements values are 20 to 30 times those of condrites. In general
low to moderate fractionating [(La/Yb) N 1.36 to 20.14] gives rise to rather flat earth-rare
patterns. Chemical signature of the metabasalts is similar to that of the iron-rich tholeites,
that are relatively common in other Archean domains. Earth-rare patterns are comparable to
those of the TH2 tholeites.
INTRODUÇÃO
Estudos geoquímicos foram realizados por diversos autores sobre rochas máficas
arqueanas da região de Carajás, sobretudo nos domínios da Serra dos Carajás e do alvo
Salobo. Inicialmente, seqüências supracrustais de médio grau metamórfico (grupos Igarapé
Salobo e Igarapé Pojuca) foram consideradas mais antigas que as seqüências de baixo grau
(Grupo Grão-Pará) (Beisiegel et al. 1973). As rochas metavulcano-sedimentares situadas
mais a leste, nas proximidades da Serra Pelada, foram denomi nadas de Grupo Rio Novo,
também consideradas mais antigas que as rochas de baixo grau (Docegeo 1988).
Posteriormente, esta separação com base no grau metamórfico foi questionada por
Hutchinson (1979), Lindenmayer & Fyfe (1992) e, mais recentemente, por Barros & Barbey
(1998). Na região de Curionópolis e Parauapebas muitos autores têm englobado as rochas
metavulcano-sedimentares ao conjunto de rochas do embasamento, muito provavelmente
pela deformação relativamente forte provocada pelo Complexo Granítico Estrela (ver
discussão abaixo). Barros (1997) mostrou que estas rochas passam lateralmente para
domínios de menor grau metamórfico, de modo similar ao observado por Lindenmayer et al.
(1994b) no alvo Salobo.
Estudo geoquímicos prévios de rochas máficas arqueanas da região de Carajás têm
apontado a presença de associações bimodais de natureza toleítica continental (Gibbs et al.
1986, Lindenmayer & Fyfe 1992) e composições shoshoníticas de arco magmático
(Dardenne et al. 1987). Rivalenti et al. (1992) discriminou basaltos toleíticos e basaltos
andesíticos no alvo Salobo, basaltos transicionais em diques, e latibasaltos e basaltos
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andesíticos cálcio-alcalinos no Grupo Grão-Pará. Barros et al. al. (1994) identificaram
soleiras de gabros metamorfisados com afinidades toleíticas nos domínios do alvo Águas
Claras.
Este trabalho discute de modo preliminar as caraterísticas geoquímicas das rochas
metabásicas do domínio situado entre os municípios de Curionópolis e Parauapebas com
base em dados de elementos maiores e traço.
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
As rochas metavulcano-sedimentares de Curionópolis-Parauapebas repousam sobre
metagranitóides de (2851 Ma, Machado et al. 1991) e são cortadas pelo Complexo Granítico
Estrela (2763 Ma, Barros et al. neste simpósio), por granitóides tardi-arquenos de 2,56 Ga
(Old Salobo, Lindenmayer et al. 1994a, Machado et al. 1991) e por granitos pós -tectônicos
paleoproterozóicos de 1,88 Ga (Wirth et al. 1986, Machado et al. op. cit., Dall’Agnol et al.
1997).
Datações realizadas pelo método U-Pb em cristais de zircão forneceram idades de
2,76 Ga para rochas anfibolíticas dos grupos Igarapé Pojuca e Igarapé Salobo (Machado et
al. op. cit.) e para os riolitos do Grupo Grão-Pará (Wirth et al. 1986).
LITOLOGIA, METAMORFISMO E ESTRUTURA
Em termos de litologia estas seqüências supracrustais são representadas de maneira
predominante por metabasaltos, aos quais se associam metagabros, formações ferríferas,
quartzitos, metapelitos, xistos ultramáficos e rochas cálcio-silicáticas.
A evolução metamórfica destas rochas supracrustais é marcada por uma fase (M 0) de
metamorfismo submarino (fácies xisto verde), seguida do desenvolvimento de zonas de
deformação centimétricas (S1 - M1) (fácies xisto verde). A colocação sintectônica do
Complexo Granítico Estrela provocou a formação de auréolas tectono-termais (S2 - M2) em
condições de fácies hornblenda a clinopiroxênio hornfels (Barros & Barbey 1998). O
paralelismo entre as superfícies S1 e S2 sugere que as fases M1 e M2 são contemporâneas.
ELEMENTOS MAIORES E –TRAÇO
Os teores de SiO2 das rochas estudadas variam de 46,30 a 52,10% e se situam no
campo das rochas basálticas no diagrama de Le Maitre (1984), com exceção de um
anfibolito rico em granada que apresenta 54,19% de sílica e é classificada como um basalto
anfibolítico. Segundo a divisão de Irvine & Baragar (1971), estas rochas possuem
características subalcalinas toleíticas.
Dois grupos de rochas podem ser distinguidos, sobretudo com base nos teores de
K2O, CaO e TiO2. Um grupo possui teores médios de K2O (0,41 – 0,65%) e o outro grupo
apresenta concentrações mais importantes de potássio (0,98 a 1,87%). As rochas mais ricas
em potássio apresentam biotita como um mineral importante. As rochas do grupo com
maiores valores de potássio possuem concentrações de CaO algo menores (4,46 a 10,80%)
do que aqueles (10,31 a 12,47%) das rochas mais pobres em potássio.
Os valores de FeOt (12,08 – 16,42%) são altos comparativamente aos teores de MgO
(4,63 - 6.59%), entretanto rochas com teores de ferro (6,30 a 8,10%) algo menores são
verificadas de modo subordinado. Estes altos teores de Feo permitem comparar estas
rochas com os basaltos toleíticos enriquecidos em ferro dos greenstones de Munro
Township (Canadá) (Arndt et al. 1977). Esta tendência é confirmada quando se adota o
diagrama (Fe+Ti) - Al – Mg de Jensen (1976). Uma tendência toleítica de arco de ilha é
verificada para estas rochas quando se aplica o diagrama TiO 2 – (10 MnO) – (10 P2O5) de
Mullen (1983).
Nisbet et al. (1977) e Blais (1989) distinguiram toleítos de associações komatiíticas
comparamdo os teores de MgO e de alguns elementos-traço (Ni, Cr, Co, V, Zr e Y),
considerados pouco móveis. Nas rochas estudadas as baixas concentrações Ni (65.4 - 177),
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Cr (94 - 357) e Co (26 – 49,6), e altos conteúdos V (158 - 339) e Zr (23 - 186) e leves a altos
de Y (3 - 37) permitem igualmente compará-las às rochas toleíticas. No diagrama (Ti/100) –
Zr - Y (Pearce & Cann 1973), os metabasaltos de Curionópolis – Parauapebas se
enquadram, respectivamente, nos campos de basaltos pobres em potásssio de fundo
oceânico ao passo que no diagrama (2 Nb) - (Zr/4) - Y (Meshede 1986), estas rochas se
agrupam aos basaltos de intraplaca e aos toleítos pobres em potássio.
No que diz respeito aos teores de elementos terras raras observam-se concentrações
20 a 30 vezes àquelas dos condritos. O fracionamento de terras raras muito pequeno
[(La/Yb)N = 1,36 – 13,8] na maioria das amostras dá origem a padrões horizontalizados.
Este comportamento também é verificado em toleítos ricos em ferro (Cattel & Taylor 1990) e
nos toleítos enriquecidos (TH2) de Condie (1980, 1994).
CONCLUSÕES
As rochas metabásicas dos domínios de Curionópolis - Parauapebas têm
características químicas similares àquelas de basaltos toleíticos ricos em ferro, descritos em
outros terrenos arqueanos. Há algumas semelhanças entre as rochas estudadas e os
metabasaltos do alvo Salobo estudados por Lindenmayer et al. (1994b). Isto sugere que as
rochas estudadas sejam um continuação para leste das seqüências supracrustais Igarapé
Salobo, Igarapé Pojuca e Grão-Pará.
O fato de serem encontradas rochas máficas com características geoquímicas
diferentes demonstra que certamente houve mais de um tipo de manifestação de
magmatismo máfico durante a evolução arqueana da Região de Carajás.
Vale lembrar que no caso das rochas estudadas, embora muitos diagramas apontem
ambiente de arco de ilha, ambientes diferentes são discriminados por outros diagramas,
fazendo com que seja necessária cautela quando da utilização destes diagramas químicos
na tentativa de se definir ambientes tectônicos. Isto se agrava ainda mais se considerarmos
as possíveis modificações das concentrações de alguns elementos durante as diferentes
fases de metamorfismo pelo qual passaram estas rochas supracrustais.
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do Centro de Geociências da UFPA. 4) Grupo de Pesquisa Petrologia de Granitóides.

ABSTRACT
The Estrela Granite Complex is a syntectonic alkaline (A-type) massif located to the east
of the Carajás range, southeastern Amazonian Craton. Evaporation zircon analysis yielded an
age of 2763 ± 7 Ma to its emplacement, as well as permit to precise the age of an important
shortening event during the Archean tectono-thermal evolution of the Carajás Metalogenetic
Province. The short time interval between the Estrela Granite Complex and the mafic-ultramafic
(Luanga Complex) and Planalto and Plaquê granites shows that a granite magmatic episode
took place at 2.76-2.75 Ga in the northern part of the Carajás Metalogenetic Province.
INTRODUÇÃO
A importância das relações entre plutonismo, metamorfismo e deformação (Delor et al.
1991, Bloem et al. 1991, Bouhallier et al. 1993, entre outros) tem sido demonstrada sobretudo
em terrenos arqueanos. O estudo estrutural e geocronológico de granitos sintectônicos é uma
ferramenta . O papel dos granitos neo-arqueanos na evolução tectono-termal na região de
Carajás é discutido por diversos autores (Lindenmayer et al. 1994, Barros & Barbey 1998, Huhn
et al. 1999), levou Barros & Barbey (2000) a propor a presença de um cinturão plutonometamórfico delineado pela coalescência de auréolas tectono-metamórficas em séries
metavulcano-sedimentares afetadas por granitos sintectônicos. Neste trabalho é apresentada a
idade obtida pelo método de evaporação de zircão do Complexo Granítico Estrela e são
discutidas as implicações tectônicas e petrológicas na evolução de Carajás.
GEOLOGIA REGIONAL
A geologia da região de Carajás é constituída em sua maioria de rochas arqueanas.
O Complexo Pium aflora a sul da Serra dos Carajás em corpos de granulitos máficos (UPb zircão 3002  14 Ma (Pidgeon et al. 2000).
No Supergrupo Andorinhas são encontrados basaltos, talco xistos, metatufos,
metacherts, formações ferríferas, metapelitos e meta-riodacitos (Docegeo 1988). Rochas
vulcânicas félsicas com idade (U-Pb em zircão) de 2979 ± 5 Ma são cortadas por granitóides
cálcio-alcalinos sintectônicos cujas idades variam de 2,96 Ga a 2,87 Ga (Dall’Agnol et al. 1997,
Macambira & Lafon 1995, Pimentel & Machado 1994).
Granitóides fortemente deformados, atribuídos ao Complexo Xingu, afloram próximo ao
alvo Salobo e no km 16 da PA 275. Idades (U-Pb em zircão) de 2851 Ma (Machado et al. 1991)
têm sido obtidas para estas rochas.
O Grupo Rio Novo (Docegeo 1988) aflora nos domínios da Serra Pelada e engloba
xistos ultramáficos, rochas félsicas, metacherts e formações ferríferas bandadas. O
Supergrupo Itacaiúnas engloba rochas metavulcano-sedimentares (Docegeo 1988). Riolitos
do Grupo Grão Pará e rochas metabásicas dos grupos Igarapé Salobo e Igarapé Pojuca têm
idades (U-Pb em zircão) de 2758 ± 39 Ma e 2761 ± 3 Ma (Wirth et al. 1986, Machado et al.
1
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1991). Rochas máficas acamadadas de Complexo Luanga afloram próximo da Serra Pelada
(Docegeo 1988) e possuem idades (U-Pb em zircão) de 2763 ± 6 Ma (Machado et al. 1991).
Segundo esses autores, as rochas do Complexo Luanga cortam as rochas do Grupo Rio Novo.
O Complexo Granítico Estrela, situado a leste da Serra dos Carajás, é constituído
monzogranitos alcalinos e metaluminosos (Barros 1997), semelhantes aos granitos do tipo-A
(cf. Whalen et al. 1987). Os dados geocronológicos disponíveis para o Complexo Granítico
Estrela se limitavam a uma idade de 2527 ± 34 Ma ( 87Sr/86Sr = 0,7018 ± 0,00197) obtida pelo
método Rb-Sr em rocha total (Barros et al. 1992).
O Granito Planalto, situado próximo à Serra do Rabo, apresenta tendência alcalina e
idades (evaporação de zircão) de 2747 ± 2 Ma (Huhn et al. 1999). Os granitos peraluminosos
(evaporação de zircão, 2727 ± 29 Ma) da Suíte Plaquê ocorrem como corpos alongados na
direção E-O (Avelar 1996, Macambira et al. 1996).
A Formação Águas Claras engloba arenitos litorâneos a fluviais (Nogueira et al. 1995),
os quais são cortados por soleiras de gabros e cujas idades (U-Pb e evaporação de zircão) são
de 2645 ± 12 Ma e 2708 ± 37 Ma (Dias et al. 1996, Mougeot et al. 1996).
O Granito Old Salobo (2573 ± 3 Ma, U-Pb zircão; Machado et al. 1991) aflora a sul do
alvo Salobo, é deformado e possui tendência alcalina (Tipo-A) (Lindenmayer et al. 1994).
Os granitos paleoproterozóicos são isotrópicos, alcalinos metaluminosos (Dall’Agnol et
al. 1997). Suas idades (U-Pb zircão) são de 1,88 Ga (Machado et al. 1991, Wirth et al. 1986).
METODOLOGIA E RESULTADOS ANALÍTICOS
Os zircões selecionados são castanhos, prismáticos alongados, moderadamente
fraturados e têm zoneamento oscilatório. Foram desartados os cristais com feições de
metamictização (opacidade e cor leitosa). O zircão é colocado em um filamento de rênio e
submetido à evaporação nas temperaturas de 1450°C, 1500°C e 1550°C (Kober 1987). O Pb
liberado é fixado no filamento de ionização. Após novo aquecimento, as emissões dos isótopos
de Pb são medidas no espectrômetro Finnigan Mat 262. A apresentação dos resultados
considera os desvios de 2, e as correções do Pb comum se baseiam no modelo de evolução
do Pb em estágio duplo (Stacey & Kramers 1975), empregando-se a razão 204Pb/206 Pb. A idade
calculada de 2763 ± 7 Ma (2) (tabela 1) é considerada como a idade de cristalização dos
cristais de zircão do Complexo Granítico Estrela.
Tabela 1. Resultados analíticos de isótopos de Pb de zircões do Complexo Granítico Estrela.
Zircão
CRN-8/2
CRN-8/5
CRN-8/8
CRN-8/9

Temperatura de
Evaporação °C
1500
1500
1450
1500
1550
1450
1500

Nº de
Razões
90
80
82
82
52
52
90
528

204

Pb/296Pb
±2
0.000000±0
0.000003±2
0.000000±0
0.000002±1
0.000000±0
0.000002±2
0.000000±0

207

Pb/206Pb
±2
0.19187±25
0.19171±33
0.19403±57
0.19333±27
0.19397±44
0.19138±49
0.19101±35

(207Pb /206
Pb)c ±2
0.19187±25
0.19169±34
0.19403±57
0.19332±27
0.19397±44
0.19134±49
0.19101±35

Idade
(Ma) ±2
2759±2
2757±3
2777±5
2771±2
2776±4
2754±4
2751±3

2763±7

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Implicações Tectônicas
Os seguintes critérios permitiram estabelecer a natureza sintectônica do Complexo
Granítico Estrela (Barros 1997, Barros & Barbey 1998): a forma alongada do corpo,
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concordante com as estruturas de escala regional (Paterson et al. 1991); a história de
deformação progressiva em regime de temperatura decrescente (cf. Gapais 1989); o
paralelismo entre tramas magmáticas (estágio não totalmente consolidado) e xistosidade do
estado sólido (cf. Hutton 1988); o paralelismo das foliações presentes no granito e nas rochas
encaixantes, a presença de porfiroblastos sintectônicos em rochas encaixantes da auréola
interna (cf. Paterson et al. 1991); e a coexistência de veios pegmatóides precoces, foliados e
dobrados com veios tardios, pouco deformados (cf. Gower 1993).
A idade de 2763 ± 7 Ma marca uma fase de deformação compressiva na história
arqueana da Província Mineral de Carajás. Outros granitos com idades semelhantes, como a
Suíte Plaquê e o Granito Planalto sugerem que o magmatismo sintectônico atuou como fonte
termal, responsável por modificações tectono-metamórficas em séries supracrustais do
Supergrupo Itacaiúnas.
Implicações Petrológicas
A assinatura química do Complexo Granítico Estrela juntamente à sua baixa razão inicial
87
Sr/86Sr poderia ser o resultado de ao menos dois processos magmáticos: fusão parcial de rochas
granulíticas (Landenberger & Collins 1996), e extremo fracionamento de magmas basálticos (Turner
et al. 1992). A ausência de encraves (autólitos) máficos no interior do Complexo Granítico Estrela, a
sua semelhança geoquímica com granitos do tipo A2, derivados da fusão de crosta continental (Eby
1992), foram critérios usados por Barros et al. (1997) para adotar o primeiro modelo petrogenético.
Independente do modelo petrogenético a ser adotado, é importante destacar que a razão inicial
87
Sr/86Sr das rochas do Complexo Granítico Estrela deve ser ainda menor do que aquela obtida na
datação Rb-Sr rocha total. Granitóides do Tipo-A gerados durante a atuação de esforços
compressivos são preferencialmente associados à fusão de rochas da crosta continental (Sylvester
1989).
A semelhança das idades do Complexo Granítico Estrela com as idades das rochas máficas ultramáficas do Complexo Luanga poderia, por outro lado, sugerir a uma origem ligada ao modelo de
fracionamento de magmas máficos. Futuros dados isotópicos (Sm-Nd) poderão fornecer subsídios
para a compreensão das fontes e dos processos envolvidos na origem do Complexo Granítico
Estrela.
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Veio pegmatóide quartzo-feldspático com megacristais de anfibólio cortando hornblenda
sienogranito, do qual foram datados os cristais de zircão.
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abstract
Recents studies have shown that the water geochemistry in salty lakes of the Nhecolândia,
mainly arise from a present concentration process from the fresh waters that supply each
year this area of the Pantanal wetland. Along the evaporation process occurs the
precipitation of calcite and magnesian silicates. Calcium and Magnesium are strongly
controlled and the waters evolves in an sodic alkaline way. Sodium contents in the water
concentrates with evaporation, whereas carbonate alkalinity increases but is slightly
controled by calcite precipitation. This study highlights that if the concentration process is
sufficient to explain the chemical behaviour of some minor elements (Ba, Sr, B, AS, Mo...) it
appears unsufficient to explain that of others one, and principally metallic elements, and
REE. The system appears more complex than a simple evaporation with associated
precipitations. Various chemical mechanisms, like oxydes and organic matter dynamics and
redox variability, are probably involved and are responsible for the chemical variability of the
environment.
Introdução
Um estudo recente mostrou que a geoquímica dos elementos maiores, nas lagoas salinas
do Pantanal, resulta principalmente de um processo atual de concentração das águas sob a
influência da evaporação (Barbiero et al., 2000). Durante a concentração, o cálcio e o
magnésio são controlados respectivamente pela formação da calcita e de silicatos
magnesianos, que são processos clássicos de evolução em via alcalina (Cheverry, 1972,
Gac et al., 1977, Droubi et al., 1980). O sódio evolui como um traçador da concentração até
o equilíbrio com os carbonatos de sódio. A alcalinidade entretanto, controlada pelo equilíbrio
com a calcita, continua a aumentar durante a concentração.
Se a concentração das soluções, sob a influência da evaporação, permite explicar o
essencial da variabilidade química entre os ions maiores (Barbiero et al., 2001), suspeita-se,
contudo, de uma influência não desprezivel dos processos de oxido-redução e da atividade
bio-geoquímica, já detectadas a partir da evolução dos teores em cloretos, sulfatos e
potássio. O objetivo desta pesquisa é o de verificar se apenas a concentração das águas
permite explicar o comportamento de certos elementos menores e dos traços ou se é
necessário fazer intervir outros processos, para explicar a variabilidade química desse
ambiente.
Material e método
Este estudo foi realizado na fazenda Nhumirím da EMBRAPA, uma área representativa da
região do Pantanal da Nhecolândia. As amostras de água foram coletados na Salina do
Meio ao norte, no lençol circunvizinho (piezômetros e coletores de lençol) e numa lagoa não
salina ao sul da zona de coleta : Esta corresponde à uma seqüência de 600 metros
apresentando amplas gamas de pH (5.2-9.6) e de condutividade elétrica (10 – 4800 µS/cm).
As soluções foram coletadas em frascos opacos de polietileno, conservadas sob
refrigeração (4C), filtradas e acidificadas no laboratório. As análises foram realizadas por
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ICPMS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry) no Laboratório dos Mecanismos
de Transferências em Geologia (LMTG) de Toulouse (França). No presente trabalho,
apresentaremos os seguintes elementos: Li, B, Al, Si, V, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ge, As, Se, Rb,
Sr, Mo, Pd, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Yb, Lu.
O comportamento desses elementos será apresentado em função da condutividade elétrica
das soluções, indicadora de suas concentrações. Contudo, é necessário lembrar que a CE
não evolui proporcionalmente ao fator de concentração das soluções, pois certos elementos
deixam a solução para elaborar as fases sólidas. Trata-se, portanto, de uma sub-estimação
do efeito da evaporação. Os perfis de Terras Raras são apresentados após uma
normalização NASC dos teores.
Resultados e discussões
A relação entre a condutividade elétrica e o pH é apresentada na figura 1. Observa-se um
aumento do pH em conformidade com a simulação da evaporação num contexto alc alino
sódico. Entretanto, as variabilidades que aparecem devem ser atribuidas a processos
diferentes daqueles resultantes da simples concentração por evaporação. Provavelmente,
isto é conseqüência da variabilidade ou das condições de aeração (teores em CO 2
dissolvido), ou das condições redox, ou mesmo do papel não desprezível da alcalinidade
orgânica para os fortes fatores de concentração.
Na gama de condutividade elétrica dessa amostragem, o comportamento do alumínio (fig. 2)
poderia ser interpretado como um comportamento anfótero clássico, mas, nesse caso, o
aumento dos teores de Al para soluções diluidas ocorre em pH vizinhos de 6. Portanto,
parece mais provavel tratar-se de um processo relacionado às condições redox. O
comportamento da sílica (fig. 2) é típico de um ambiente em equilíbrio com a sílica amorfa,
com um início de dissociação do ion H 3SiO4- para pH mais elevados (>9). Isto indica a
possibilidade de movimentos importantes de sílica, em conformidade com as primeiras
observações efetuadas no campo.
O comportamento do estrôncio (fig. 3) é, classicamente, similar ao comportamento do cálcio.
Ele se concentra proporcionalmente ao fator de concentração sendo, em seguida,
brutalmente controlado nas soluções mais concentradas. A ruptura corresponde ao estado
de equilíbrio com a estrôncianita (SrCO 3), sendo provavel portanto, que este mineral
participe do controle do Sr. O mesmo fenômeno pode ser descrito para o bário (Ba), com
provável intervenção da barita (BaCO 3).
Apesar de uma certa dispersão da nuvem de pontos, observa-se que o arsênico mostra um
comportamento conservador, provavelmente porque ele está sob a forma de arsenato
soluvel. Isto já foi observado em meios evaporatórios salinos mas fracamente alcalinos do
México (Gonzalez Barrios, 1992). Nota-se um comportamento similar do molibdênio e do
bório. Eventualmente, tais elementos podem ser utilizados como traçadores químicos da
concentração de águas.
O rubídio (fig. 4) apresenta uma evolução regular durante a concentração, apesar da
inclinação da nuvem de pontos permanecer inferior ao fator de concentração para as
concentrações fracas. Comportamento similar é observado com um grande número de
elementos menores, tais como o B, o Li, o V e, de maneira menos nítida, com certos metais
(fig. 5). Este comportamento, diferente de um controle por precipitação salina, poderia
traduzir um controle progressivo, durante a concentração das soluções, por processos de
troca iônica de fraca intensidade. Isto é observado para o rubídio que é um ion de grande
tamanho e dificilmente adsorvido pelas argilas, processo este mais marcado para o lítio de
tamanho menor e de adsorção mais fácil. Esta é uma hipótese que precisará ser verificada.
Contudo, face à evolução dos teores em Al, Zn, Pb, V, Cr, Ti..., é provavel que na cordilheira
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e na baía, um processo independente da simples concentração por evaporação provoque o
aumento dos teores desses elementos.
A interpretação do comportamento dos metais é bem mais delicada e hipotética, pois faltam,
no momento, de um lado, as medidas das condições redox no campo e de outro lado, as
medidas de carbôno orgânico dissolvido (COD) para esta série analisada. A dispersão das
nuvens de pontos é grande e a organização não segue o eixo de concentração das águas
por evaporação.
A má relação entre a soma das terras raras e o pH ou a condutividade elétrica (Fig. 6),
confirma que a dinâmica desses elementos não se resume à simples concentração/diluição
das soluções. Paralelamente, o esquema « concentração  aumento du pH  diminuição
da solubilidade das terras raras (REE) » não é verificado nessa área estudada. Varios
fatores como, a dinâmica dos oxidos, a variabilidade das condições redox, o papel da
matéria organica e dos carbonatos, devem estar envolvidos na dinâmica das terras raras
nessa área.
As proporções de Cêrio (Ce) permitem distinguir dois grupos. As amostras com baixos
teores em REE apresentam uma anomalia negativa em Ce, com uma relação Ce/La < 1
compreendida entre 0.38 e 0.66. Ao contrário, as soluções com teores mais altos em REE
apresentam uma anomalia positiva em Ce, com relação Ce/La>1 compreendida entre 1.97 e
4.47. Esse comportamento diferente do Ce traduz, provavelmente, uma diferença de
intensidade dos processos de óxido-redução de um ponto ao outro, assim como uma
alternância, durante o ano, dessas condições redox. Nota-se entretanto, que a anomalia
negativa do Ce ocorre nas soluções menos ricas em REE, amostradas nos piezômetros
localizados nas duas extremidades da seqüência. Nessas posições, os movimentos do
lençol são mais rápidos e com maior amplitude (Queiroz Neto et al., 2000).
A anomalia positiva em Ce é observada nas amostras de todos os coletores, bem como nas
dos piezômetros situados no centro da cordilheira, ou seja, em locais dentro de condições, a
priori, reduzidas ao longo do ano, ou onde é mínima a oscilação do lençol freático.
Conclusão
Os resultados mostram que, apesar do processo de concentração sob a influência da
evaporação e das precipitações salinas associadas serem suficientes para explicar cêr ca de
92 % da variança química entre os ions maiores (Barbiero et al., 2001), bem como do
comportamento do estrôncio, bário, arsênio, molibdênio, bório, etc..., eles não são, contudo,
suficientes, para explicar o comportamento de certos elementos menores. Em particular, a
dinâmica dos metais parece indicar um papel importante de processos independentes da
concentração das soluções. O entendimentos da dinâmica desses elementos passa pela
aquisição de dados das condições redox durante o ano, dos teores em M.O. soluveis, etc...
O aumento da alcalinidade durante a concentração e o aumento do pH parecem
responsaveis por um aumento da solubilização do alumínio com aparecimento do
monomero Al(OH)4- ou de formas polimeras (Al13O28....) precursores de gels de alumínio,
que tem um grande papel na síntese de filossilicatos, assim como na dissociação da sílica e
do aparecimento de H 3SiO4-.
Estes resultados ressaltam que a geoquímica dessa região do Pantanal é muito complexa,
pois ocorrem interações entre três grandes grupos de processos, isto é, os processos de
concentração por evaporação, os processos de óxido-redução e, provavelmente, os
processos de dissolução da matéria orgânica. A variabilidade espacial e a organização do
primeiro grupo são, hoje, relativamente bem conhecidos nessa área de estudo. A
solubilização da matéria orgânica ocorre principalmente nos dois pólos (ácido et alcalino)
desse primeiro eixo, estando, portanto, provavelmento relacionado com a organização do
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fator de concentração das soluções. Porém, os processos redox seguem toda uma outra
organização, provavelmente independente do fator de concentração das águas. A
caracterização dessas condiçoes de oxido-redução e suas organizações dentro da
paisagem parece, hoje, uma das maiores prioridades.
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Abstract
The use of radon in environmental and geochemical studies in general is
discussed, as are the mechanisms by which radon arrives at the soil surface. An example is
presented, of the use of radon flux and concentration profile in soil for determining effective
diffusivity, and hence soil permeability.
A emissão de radônio pelo solo 222Rn é um gás inerte, radioativo, de meia vida de 3,83
dias, produzido pelo decaimento de Ra, rádio, nas rochas e no solo, oriundo da série natural
de decaimento radioativo do 238U. Outros isótopos radioativos de radônio também ocorrem
naturalmente, o “thorônio”, 220Rn da série oriunda do 232Th, e 219Rn, oriundo da série do 235U.
O Ra, sendo um elemento do grupo II da tabela periódica, substitui o Mg e o Ca, e ocorre
em pequenas concentrações na maioria de rochas e solos.
O rádio decai por emissão de partícula  : 232Ra ------> 222Rn +  , e o recuo desta
emissão pode deslocar o átomo de Rn, no mineral onde é formado, em aproximadamente
20 a 70 nM. Assim, a emanação de Rn somente pode ocorrer com decaimento de átomos
de Ra que sejam localizados a menos de 70nM das superfícies de grãos minerais. Estimase que 45 – 99% do Rn permanece em grãos minerais, dependendo do tipo de rocha ou
solo no qual é gerado. Aquele que escapa pode ir para o gás intersticial ou a água, ou outro
líquido, intersticial.
O Rn nos fluidos intersticiais poderá escapar para a superfície e a atmosfera por
vários mecanismos. O mais simples é do Rn produzido no solo, que sofre difusão na fase
gasosa até a superfície.
A difusividade na fase aquosa é muito menor. Portanto, o deslocamento difusivo
possível neste meio, dentro dos três dias de vida média do Rn, não contribui ao fluxo de
emissão na superfície. Outro mecanismo teoricamente possível seria por convecção em
fluidos subterrâneas. Entretanto, com a exceção de água em vazios karsticos e em fraturas,
o deslocamento de fluidos em solos e em rochas porosas perto da superfície é geralmente
muito lento. Por outro lado, a grande solubilidade de Rn em água pode causar o arraste para
baixo do elemento por água pluvial infiltrando em solos.
É necessário postular ainda outro mecanismo para explicar ocorrências observadas,
de anomalias de emissão de Rn acima de jazidas de urânio, as quais se encontram a
profundidades de até 100 metros. Nestes casos, mesmo na fase gasosa, o Rn não
alcançaria a superfície por difusão, antes do seu decaimento nuclear. Uma possibilidade
seria que o Rn emitido reflita uma anomalia segundária de Ra no solo. Entretanto, Malmqvist
e Kristiansson (1984,1985) propuseram outra explicação. Águas subterrâneas são
frequentemente sujeitos a variações de pressão e, na presença de gases arrastados da
atmosfera ou gerados por reações geoquímicas, podem se tornar supersaturados. Sob
condições de supersaturação de gases dissolvidos, reações nucleares tais como a geração
de Rn, a partir do Ra, e o decaimento do Rn, agem como nucleadores de bolhas de gás na
água, fenômeno este que foi empregado em câmaras de bolhas nas pesquisas nucleares.
Uma vez formadas, estas bolhas, contendo combinações de N 2 , CH4 , CO2 , He (também de
origem nuclear, ) e traços de Rn, sobem na água subterrânea, e têm tendência de tornar
mais estáveis e crescer de tamanho, e consequentemente velocidade de subida, com a
diminuição de pressão hidrostática que sofrem durante a subida. A velocidade de subida é
suficiente para levar o Rn até o topo do lençol freático antes de ocorrer seu decaimento
completo.
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Morin (1992) citou, como evidência a favor do modelo de Malmqvist e Kristiansson,
que, enquanto a emissão difusiva de Rn gerado em solos diminui quando o solo está
molhado, a emissão associada a jazidas subterrâneas aumenta depois de estações
chuvosas, devido à elevação do nível do topo do lençol freático. o transporte em bolhas é
muito mais rápido, portanto com menos perda de Rn, que o transporte difusivo, o qual é o
único processo de transporte entre a superfície do lençol e a superfície do solo.
Detecção e Medida de Rn Há vários métodos para detectar e medir concentrações de Rn,
todos por medidas de radioatividade, e a maioria relativamente sensíveis, simples e de baixo
custo. Utilizamos cintilometria com garrafas de Lucas. O 222Rn decai para 218Po, o qual tem
meia vida de apenas 3 minutos, decaindo para 214Pb, com emissão de  com energia
suficiente para produzir cintilação de ZnS, ativado por dosagem com Ag. A amostra de ar,
ou do gás do solo, é aspirada para uma garrafa de Lucas, originalmente sob vacuo. A
garrafa de lucas é projetada para ter o maior volume compatível com o percurso médio de
partículas , em ar a pressão atmosférica, as quais devem atingir o ZnS na parede da
garrafa, para serem detectadas.
Usos
(1) Detecção de jazidas de U.
Como descrito acima, anomalias de emissão de Rn pelo solo podem indicar a
presença de jazidas de urânio.
(2) Detecção de falhas geológicas.
Assim como jazidas de U, há ocorrências de anomalias de emissão de Rn acima de
falhas geológicas ocultadas por depósitos e solos sobrejacentes. Acredita-se que estas
anomalias sejam devido a deposição, na superfície da rocha falhada, de Ra, por fluidos que
tenham percorridos nas falhas.
(3) Previsão de movimentos tectónicos, (de falhas), terremotos e erupções vulcânicas.
Há observações de variações temporais nas concentrações de Rn nos solos acima
de falhas, associadas com, e geralmente precedendo, eventos tectónicos. Tanto aumentos
quanto diminuições de Rn têm sido observados em estações de monitoramento continuo,
especialmente no San Andreas, California, e em Japão. Novamente, acredita-se que
variações nas concentrações e fluxos de Rn na superfície sejam associadas com
fenómenos ocorrendo com águas subterráneas nestes casos.
(4) Hidrogeologia.
Quando ocorre infiltração de águas fluviais (com teores nulos de Rn) em sedimentos,
estas águas vêm ganhando Rn, gerado nos próprios sedimentos. A curta meia vida de 222Rn
possibilita a estimativa do tempo de residência da água no sedimento e assim, a taxa de
infiltração.
(5) Permeabilidade de Solos.
Comparação do fluxo de emissão de Rn com o gradiente vertical de sua
concentração no solo permite, pela aplicação da equação de Fick, F=-D.dc/dz, a
determinação da difusividade efetiva do Rn no solo e, então, a permeabilidade.
Medida da difusividade de Rn em solo da Mata Atlântica, RJ Como exemplo, apresentase aqui os resultados da medida da difusividade de Rn em solo da Mata Atlântica, situada
nas encostas da Serra do Mar, no Estado de Rio de Janeiro. Figure 1 mostra o perfil de
concentração de Rn no gás do solo e figura 2 a acumulação do Rn numa câmara colocada
em cima do solo para medir o fluxo de emissão. As regressões lineares, usados para
estimar a taxa de aumento de concentração com profundidade, d[Rn]/dz, e a taxa de
aumento de concentração na câmara, d[Rn]/dt ( F), também são mostradas nas figuras.
Usando estas, a difusividade efetiva de Rn neste solo é calculado em 0,0043 m2h.
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Figura 1. Perfil Rn 25/01/99
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A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE COLORIMETRIA SELETIVA PARA
DETERMINAÇÃO DO QUIMISMO DE ROCHAS CALCÁRIAS
Rossano Bill Lopes de Siqueira *
Sandra Boeira Guimarães *
José Manoel dos Reis Neto **

Abstract
The mineralogical characteristics of calcareous rocks from Açungui Group, especially of the
Area of Morro Grande, define great homogeneity as for the granulation, the texture and the
structure, which forces the use on large scale of chemical analysis in the determination of CaO,
MgO and insoluble. The application of the Technique of Selective Colorimetry for Alizarine
(TCSA) of the carbonates in thin sections, was used and developed through the integration of
mineralogical and chemical studies. This technique allows to determine the calcite and dolomite
concentration, because Alizarine in acid solution results in red coloration for the calcite, not
affecting the dolomite. The results allowed the determination of the percentage of these minerals
using softwares for the image treatment and automatic counting. The verification of the
applicability of TCSA was accomplished through the comparison of the results obtained with the
chemical results in specific areas, showing that the use of this technique is viable for the
determination of the quimism of calcareous rocks, because of their easy application and low
cost.

Introdução
No Paraná, as rochas calcárias de idade proterozóica existentes na região metropolitana
de Curitiba são as mais importantes em distribuição geográfica quanto ao aproveitamento
econômico.
Tradicionalmente a análise química é utilizada em grande escala pelas empresas de
mineração na determinação de CaO, MgO e insolúveis devido principalmente a sua eficiência.
No entanto, a aplicação deste método torna-se oneroso a algumas mineradoras, em função do
grande número de análises que estas necessitam.
Desta forma, optou-se pela utilização da Técnica de Colorimetria Seletiva por Alizarina
dos carbonatos em seções delgadas sem lamínula, especialmente nas rochas calcárias da
região de Morro Grande e Morro Azul, respectivamente nos municípios de Colombo e Almirante
Tamandaré no Estado do Paraná. Estas regiões estão inseridas na Formação Capiru - Grupo
Açungui e apresentam grande homogeneidade quanto à granulação, textura e estrutura.
Esta técnica, desenvolvida através de estudos mineralógicos e litogeoquímicos permite
determinar os teores de calcita e dolomita utilizando softwares para o tratamento de imagem e
contagem automática e, desta forma, auxiliar na análise química ou até mesmo substitui-la.

*Pós-Graduação em Geologia Exploratória, UFPR, C.P.19001, CEP 81531-990 - Curitiba, Pr-Brasil - rossano@geologia.ufpr.br e sandrag@
geologia.ufpr.br
** Departamento de Geologia, UFPR, C.P.19001, CEP 81531-990 - Curitiba, Pr-Brasil - jmreis@geologia.ufpr.br
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Aplicação da Técnica de Colorimetria Seletiva em Rochas Calcárias
Inicialmente elaborou-se seções colunares litoestratigráficas nas pedreiras mais
significativas em termos de tamanho e volume de material explotado, utilização de análise
petrográfica e da técnica da colorimetria, a qual tem por objetivo determinar o teor de minerais
de calcita e dolomita nas amostras.
Em campo, os litotipos foram individualizadas pela geometria, variação da granulação,
associações litológicas, texturas e estruturas primárias.
A seguir, foram coletadas amostras para confecção de lâminas delgadas efetuando
estudos petrográficos nas rochas carbonáticas, com a finalidade de caracterizar as diferentes
litofácies.
Na etapa seguinte, foi utilizada a técnica de coloração seletiva de carbonatos
(colorimetria), efetuada em amostras de lâminas delgadas sem lamínulas, com o objetivo de
auxiliar os estudos petrográficos. Desta forma foi possível visualizar as proporções de calcita e
dolomita, segundo os métodos descritos por Friedman (1959), Warne (1962) e Dickson (1966).
Para isto, foi aplicado o método de coloração com Alizarina Vermelha.
O procedimento adotado consistiu em três etapas (Guimarães, 2001):
 pré tratamento: ataque com ácido clorídrico diluído a 1,5% por 10 a 15 segundos;
 coloração com alizarina (Alizarin Red-S) e ferrocianeto de potássio: neste estágio as seções
são coloridas simultaneamente com a mistura das duas soluções na seguinte proporção:
solução de alizarina e solução de ferrocianeto de potássio (3:2) por 30 a 40 segundos. A
solução de alizarina foi preparada pela adição de 0,2g de alizarina em 100 ml de HCl a 1,5% e
a solução de Ferrocianeto de Potássio pela adição de 0,2g desse produto em 100ml de HCl a
1,5%;
 coloração apenas preparada com solução de Alizarina: visando intensificar a cor, aplica-se
durante 10 a 15 segundos. Após esta etapa lava-se com água destilada para retirar excessos.
A alizarina e o ferrocianeto de potássio, apesar de misturados reagem independentes,
possibilitando a distinção entre os tipos de carbonatos. A Alizarina em solução ácida resulta na
coloração vermelha para aragonita, calcita, witherita e cerussita. O ferrocianeto de potássio
produz um precipitado azul na presença de ferro ferroso em calcita e dolomita (imagem
micrográfica 1). O resultado em precipitado amarelo a marrom, caracteriza a presença de Zn,
Cd, Mn, Cu, Ni e Co.
Imagem micrográfica 1
Imagem micrográfica de uma
seção
delgada de rocha
calcária onde pode-se observar
a região em que foi aplicado o
método da colorimetria (área
submetida ao ataque).
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A contagem dos cristais de calcita e dolomita foi realizada com o auxílio do programa de
computador Image Pro Plus 2.0 que realiza esta tarefa com um erro considerado desprezível
(2,31 %) para a finalidade a que se destina.
Depois de obtida a contagem parcial e total, os resultados dos minerais de dolomita
foram corrigidos através de sua composição química. Na dolomita comum, a proporção do
CaCO3 para o MgCO3 é 1:1. Todavia, o magnésio pode substituir o cálcio. Assim, na dolomita,
a relação do cálcio para o magnésio oscila entre 58:42 e 47,5:52,5. Desta forma, depois de
determinada a razão Ca:Mg das amostras submetidas a colorimetria, elaborou-se um gráfico de
dispersão por estatística, onde se observou a variação desta razão Ca:Mg (gráfico 1). Neste
mesmo gráfico colocou-se o resultado obtido da razão Ca:Mg em análises químicas,
percebendo-se que estes resultados permanecem dentro de um trend de variação esperado.
Isto vem a corroborar a eficiência do método colorimétrico.

Reultado Razão Ca/Mg por Colorimetria(Máximo e Mínimo) e Análise Química
1,75
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1,65
1,6
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RZ MAX 1,5144 1,6993 1,6262 1,5544 1,5264 1,4901 1,5175 1,4921 1,4865 1,5561 1,5264 1,5849 1,6606 1,6018 1,5903 1,5028 1,6056 1,4958 1,506 1,5791 1,5162 1,6103 1,4924 1,5313
RZ MIN

1,2239 1,3874 1,3227 1,2593 1,2345 1,2024 1,2266 1,2041 1,1992 1,2608 1,2345 1,2862 1,3531 1,3012 1,291 1,2136 1,3045 1,2074 1,2165 1,2811 1,2255 1,3087 1,2044 1,2388

RZ AQ

1,4548 1,4603 1,1709 1,4551 1,454 1,4828 1,4699 1,4907 1,4611 1,4792 1,4612 1,4771

1,46

1,4696 1,4618 1,4596 1,457

1,473 1,4672 1,4817 1,4546 1,4526 1,4611 1,4548

Amostras

Gráfico 1 - Resultado da razão Ca:Mg realizado pelos métodos de colorimetria e análises
químicas de rochas calcárias.
Para comparar-se os resultados da colorimetria com os resultados percentuais da
análise química, fez-se um ajuste tomando-se por base o resultado da análise de minerais de
dolomita e calcita de rocha metacalcária (Deer, 1981).
Neste resultado, os minerais de calcita apresentam 55,2% de CaO e 44% de CO2 e nos
de dolomita 31,24% de CaO 21,12% de MgO e 47% de CO2. Através dos resultados da
colorimetria recalculou-se a comparação química teórica das mesmas amostras analisadas
quimicamente. Os resultados são apresentados no gráfico 2.
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Porcentagens
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Gráfico 2 - Gráfico comparativo dos resultados de análises químicas (AQ) e os resultados
ajustados da colorimetria, corroborando a eficiência do método colorimétrico para a
determinação da composição química aproximada da rocha.

Conclusões
Os resultados permitiram a determinação da porcentagem dos minerais de calcita e
dolomita utilizando o programa de computação Image Pro Plus 2.0 que realiza esta tarefa com
um erro percentual muito baixo (2,31 %).
Analisando o gráfico 2, nota-se que o resultado da colorimetria acompanha o resultado
da análise química, com exceção verificada na amostra 20C, nos óxidos de cálcio e magnésio.
Observou-se que o resultado desta amostra é o único que apresenta uma inversão no teor
destes óxidos, ou seja, quando houve uma diminuição de óxido de cálcio, houve um aumento
no teor de magnésio na análise química, já nos resultados colorimétricos para estes óxidos os
dados mantêm-se uniformes.
Desta maneira, pode-se concluir que o emprego desta técnica torna-se viável para a
caracterização do quimismo de rochas calcárias, em função da facilidade de aplicação do
método e baixo custo.
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Variações composicionais em Mg-clorita e anfibólios de metaultramafitos de
domínios tectono-estruturais distintos do Complexo Campos Gerais, sudoeste de
Minas Gerais.
1
1

Szabó, G.A.J.; 1,2 Moya, F.A.
2

( Instituto de Geociências – USP - Bolsista de Iniciação Científica FAPESP)

Abstract: Electron Microprobe analyses for Mg-chlorite, Ca-Mg amphiboles and Mgorthoamphiboles from metaultramafic rocks show distinct composititional variation trends for
samples from the Northern (ND) and Southern (SD) Domains of the Campos Gerais Complex,
at the southernmost margin of the São Francisco Craton, SW Minas Gerais State, Brazil.
These variations result from cationic substitutions as a response to the changing metamorphic
conditions to which the rocks were submitted. In the ND, Mg-Chlorite exhibits a continuous
enrichment in Altotal due essentially to tschermakitic substitutions (SiMg=AlIVAlVI) to the limit of
4,8 Altotal p.f.u. (for 28 equivalent O), whilst in the SD the Al enrichment is enhanced, due to
additional sudoitic substitutions (3Mg=VI+2AlVI). Anthophyllite in the SD is also more Al-rich,
specially in fibro-radiated chlorite-anthophyllite rocks. The distinct compositional variation
patterns for these minerals in metaultramafic rocks from these two domains reinforces the
interpretation that we are dealing with two tectonically juxtaposed terranes, each with a distinct
tectono-metamorphic history.
Introdução: O Complexo Campos Gerais (CCG), situado na margem meridional do Cráton
do São Francisco (CSF), foi definido originalmente como uma unidade heterogênea, com
grande variedade de constituintes litológicos e marcada compartimentação tectônica
(Cavalcante et al 1979). Dentre seus constituintes, as rochas metaultramáficas, que
ocorrem na forma de corpos lenticulares de dimensões variáveis tectônicamente intercaladas
a gnaisses e migmatitos cisalhados com intensidade variável ao longo da Zona de
Cisalhamento Campo do Meio (ZCCM), foram incorporadas à Seqüência VulcanoSedimentar Morro do Ferro (SVSMF - Teixeira e Danni 1979), sendo identificadas como de
filiação komatiítica. Estudos posteriores (e.g. Szabó et al 1993, Roig 1993, Zanardo et al
1996) sugerem que o CCG é constituído por dois domínios tectono-estratigráficos distintos: o
Domínio Norte (DN) corresponderia a terrenos granito-greenstone belt da borda meridional
do CSF, autóctones, intensamente reorganizados ao longo de zonas de cisalhamento de alto
ângulo de direção geral NW / WNW da ZCCM, enquanto o Domínio Sul (DS) compreenderia
um conjunto alóctone de biotita e/ou anfibólio gnaisses, metassedimentos psamíticos-pelíticos
(quartzitos, st-ky-grt micaxistos), rochas metabásicas e metaultramáficas com formações
ferríferas-manganesíferas bandadas associadas, separado dos terrenos a norte por uma
extensa zona de cisalhamento direcional, de baixo-médio ângulo. Rochas metaultramáficas
ocorrem em ambos os domínios, todas tendo sido originalmente agrupadas na SVSMF. As do
DN, originárias de uma suite de tipo ADK (Aluminium Depleted Komatiites), foram submetidas
a metamorfismo e deformação heterogêneos ao longo da ZCCM, com texturas spinifex
pseudomórficas e porções maciças composicionalmente menos modificadas em núcleos
lenticulares preservados em meio à foliação de cisalhamento anastomosada (e.g. Szabó
1996). Padrões de variação composicional nos constituintes principais destas rochas (CaAmp e Mg-Chl + Ath), combinados com as feições texturais, permitem modelar sua evolução
tectono-metamórfica progressiva (Szabó 1996, Szabó et al 1999). No DS, a reorganização
tectono-metamórfica foi mais pervasiva, e informações sobre os protolitos das rochas
metaultramáficas são praticamente inexistentes. Adicionalmente, as paragêneses que se
desenvolvem nestas rochas indicam intensa modificação composicional, evoluindo para
assembléias mineralógicas ricas em antofilita e talco, que sugerem alta atividade de sílica nos
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fluidos metamórficos, sob condições de fácies anfibolito. Apesar destas diferenças, porém, a
paragênese fundamental, a partir da qual se processam as modificações metamórficas
subseqüentes, é semelhante para ambos domínios: Mg-Chl – Ca-Amp (tremolita, hornblenda).
Neste trabalho, apresentamos os resultados de análises composicionais em Mg-clorita e
anfibólios cálcico-magnesianos e magnesianos de amostras metaultramáficas do CCG,
incluindo análises já disponíveis para o DN e análises novas obtidas para ambos domínios,
com o intuito de comparar as tendências de variação composicional para estes minerais
entre os dois domínios tectono-estratigráficos.
Metodologia Analítica: As amostras são provenientes de uma área-teste no CCG,
localizada no sudoeste do Estado de Minas Gerais, a sul da cidade de Alpinópolis e nas
cercanias da vila de Petúnia (município de Nova Resende), e englobam as principais
variedades petrográficas metaultramáficas de cada domínio. As análises foram realizadas em
Mg-Chl, Ca-Amp (tremolita a hornblenda magnesiana) e Ath, no Laboratório de Microssonda
Eletrônica do Departamento de Mineralogia e Geotectônica do IGc-USP, com uma
Microssonda JEOL JXA-8600, equipada com 5 espectrômetros, utilizando sistema de análise
automatizada WDS Voyager 4.1 da Termo-Noran, com voltagem de aceleração de 15 kV,
corrente de feixe de 20.1+0.1 nA, diâmetro de feixe de 5 μm, com correções quantitativas
através do programa PRZ Termo-Noran, com um erro analítico estimado de + 3% para
elementos maiores. O acervo total obtido soma 730 análises puntuais válidas. Os resultados
das análises foram processados através do programa MINPET for Windows 2.02, incluindo
cálculos de fórmula estrutural (23 O-equivalentes para anfibólios, 28 para clorita) e projeção
em gráficos para avaliar as variações composicionais, tanto em amostras individuais como
para os conjuntos de amostras dos dois domínios. A seleção dos pontos analisados levou em
conta a variedade textural dos minerais em estudo, incluindo análises borda-núcleo e perfis
composicionais em indivíduos maiores.
Apresentação dos Resultados: No DN, as variedades petrográficas analisadas incluem
Mg-Chl – Ca-Amp xistos e fels ora com texturas spinifex pseudomórficas, ora lepidonematoblásticos, freqüentemente com microporfiroblastos de Ath e profiroblastos
serpentinizados de olivina (Ol), e Ol + ortopiroxênio (Opx) - Ca-Amp xistos e fels
porfiroblásticos com espinélio verde (Spl) e com Mg-Chl como microporfiroblastos tardios,
randômicos ou em palhetas discretas intersticiais ao Ca-Amp. A evolução metamórfica desta
suite é modelada com base no enriquecimento progressivo de Al na Mg-Chl, com a
concomitante blastese de microporfiroblastos de Ath de 1a geração e porfiroblastos de Ol,
culminando na quebra final da Mg-Chl quando seu conteúdo de Altotal alcança 4,8 a.p.f.u. (para
28 O-equivalentes). Neste processo, surgem os porfiroblastos de Opx + Ol, acompanhados
de Spl. No DS, a variação se dá entre Mg-Chl – Ca-Amp xistos lepido-nematoblásticos finos,
homogêneos, com microporfiroblastos de Ath freqüentemente discordantes da foliação de
cisalhamento e Ath-talco (Tlc) xistos grossos, fibro-radiados, que ocorrem alternados com os
xistos mais finos. Termos intermediários são representados por Mg-Chl – Ath xistos fibroradiados com Ca-Amp variável. As relações de campo e feições texturais sugerem uma
modificação composicional nesta suite intensa e pervasivamente cisalhada sob condições de
fácies anfibolito, através da perda de Ca e enriquecimento relativo em Mg e Si, em direção a
termos progressivamente mais ricos em Ath e Tlc. É curioso notar que a serpentinização é
virtualmente ausente nestas rochas, prevalecendo a talcificação nos estádios tardios do
metamorfismo, enquanto no DN a serpentinização se manifesta, em grau variado, em
praticamente todas as amostras estudadas, ocasionalmente seguida de talcificação
incipiente.
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Comparando-se as variações composicionais de Ca-Amp, Ath e Mg-Chl entre os
conjuntos de amostras dos dois domínios (figuras 1 a 6), nota-se o seguinte:
a) para Ca-Amp do DS, a tendência de variação composicional em Altotal equipara-se em
extensão à do Ca-Amp do DN, porém com uma variação em Mg/(Mg+Fe) mais contínua,
linear; no DN, a razão Mg/(Mg+Fe) é mais variada, refletindo a composição em rocha total
também mais variável (figuras 1 e 2);
b) em Mg-Chl do DS, o conteúdo em Altotal excede 4,8 a.p.f.u. que define o limite de
estabilidade máxima deste mineral no metamorfismo progressivo do DN; a proporção
característica das substituições tschermakíticas (SiMg = AlIVAlVI) também é excedido: isto
implica substituições adicionais sudoíticas (3Mg = VI+2AlVI) (figuras 5 e 6);
c) Ath apresenta variação composicional fortemente controlada por substituições edeníticas
(Si = NaAlIV) para os microporfiroblastos de 1 a geração do DN (triângulos) e mais
tschermakítica, além de mais extensa em Al para o DS, onde Ath dos Mg-Chl – Ath xistos
fibro-radiados é sistematicamente mais rica em Al (figuras 3 e 4);
d) Mg-Chl e Ath do DS têm razões Mg/(Mg+Fe) mais elevadas e alcançam composições
significativamente mais ricas em Al que as do DN, principalmente nas amostras de Mg-Chl –
Ath xistos fibro-radiados (figuras 4 e 6);
e) tanto em anfibólios como em Mg-Chl, a razão Mg/(Mg+Fe) diminui com aumento de Al,
indicando substituição preferencial do Mg pelo Al nas posições octaédricas destes minerais
(figuras 2, 4 e 6).
Conclusões: Os resultados revelam tendências de variação composicional diferentes para
Mg-Chl, Ca-Amp e Ath das rochas metaultramáficas dos dois domínios tectono-estratigráficos
do CCG, corroborando a sugestão de que se trata de dois terrenos distintos, com história
tectono-metamórfica própria em cada caso. As tendências de variação composicional dos
minerais principais, as texturas e paragêneses observadas nas rochas metaultramáficas de
cada domínio sugerem um padrão metamórfico mais heterogêneo, mais segmentado para o
DN, onde a variedade composicional do conjunto de amostras analisado imprime sua marca
nas tendências de variação composicional dos minerais, enquanto o DS exibe um
comportamento mais homogêneo, com variações mais lineares, sugerindo reequilíbrio
metamórfico e composicional mais pervasivo da suite metaultramáfica na foliação de
cisalhamento que caracteriza este domínio. O enriquecimento mais acentuado em Al em MgChl e Ath do DS, além inclusive do limite máximo observado em Mg-Chl do DN (4,8 Altotal
p.f.u.), sugere um ambiente físico-químico de metamorfismo peculiar, controlado por pressões
mais altas e/ou alta atividade de Al nos fluidos metamórficos percolantes, “forçando” as
substituições sudoíticas na Mg-Chl.
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CARACTERISTICAS QUÍMICAS DOS XENOTÍMIOS DO PITINGA: DADOS
PRELIMINARES
Adriana Maria Coimbra Horbe 1 e Hilton Túlio Costi 2
1- Fundação Universidade do Amazonas (ahorbe@fua.br); 2- Museu Emílio Goeldi
INTRODUÇÃO
O xenotímio é um mineral raro encontrado em rochas graníticas, pegmatitos,
migmatitos e rochas metamórficas de baixo grau (Forster, 1998) caracterizando-se pelo
seu alto teor em elementos terras raras (ETR) que substituem o Y em sua estrutura.
Pode, ainda, conter Th, U, Zr, Sn, Si (Bétekhtine, 1968). É do sistema tetragonal formando
cristais prismáticos em combinação com bipirâmides cuja fórmula mínima é MO 8 e
estequiometricamente contém 61,4% de Y2O3 e 38,6% de P2O5 (Duda & Reji, 1991).
MATERIAIS E MÉTODOS
Os cristais de xenotímio foram aglutinados com resina epóxi, sofrendo polimento e
metalização com carbono. A quantificação dos elementos foi realizada por microssonda
eletrônica ARL-SEMQ na Universidade de Modena (Itália) com voltagem de 20KV e
contagem de 10 segundos para cada elemento analisado (Y2O3, P2O5, Yb2O3, Er2O3,
Dy2O3, Lu2O3, Ho2O3, Tm 2O3 e Gd 2O3, SiO2, CaO, UO2, FeO, ThO2, PbO e BaO).
BREVE RESUMO DA GEOLOGIA DA ÁREA
O minério primário do granito Madeira é um corpo de albita-granito,
compreendendo duas variedades faciológicas denominadas de fácies de núcleo (albitagranito de núcleo-ABGN) e fácies de borda (albita-granito de borda-ABGB), sendo os
contatos entre ambas gradacionais. O albita-granito de núcleo é marcado por rochas de
coloração acinzentada, textura porfirítica e mineralogicamente constituídas por albita,
quartzo e K-feldspato, contendo criolita ( 6%), siderofilita, zinwaldita/lepidolita e
riebeckita/arfvedsonita como fases varietais, e tendo como minerais acessórios zircão
(malacon), cassiterita, columbita/tantalita, torita e minerais do grupo do pirocloro, entre
outros. O albita-granito de borda é marcado por litotipos de coloração avermelhada,
textura similar a da fácies de núcleo mostrando, porém, uma assembléia mineralógica,
varietal e acessória mais restrita do que a exibida pelo ABGN e formada por fluorita,
cassiterita, zircão, xenotímio, hematita, torita e opacos. A transição entre o ABGN e o
ABGB é caracterizada pela substituição da criolita por fluorita e dos anfibólios e micas por
hematita. Uma descrição detalhada da geologia da área é apresentada por Costi et al
(2000).
RESULTADOS
O xenotímio selecionado para estudo é proveniente do aluvião formado a partir do
intemperismo e transporte da zona de greisens que ocorre na borda leste do albita granito
de borda e de raros exemplares disseminados nesse fácies e obtidos a partir de moagem.
As amostras fora da zona de greisens apresentam-se, excepcionalmente friáveis, o que
dificultou a obtenção de exemplares apropriados para polimento.
O xenotímio tem hábito quadrático com a extremidade bipiramidal ausente de modo
que os cristais apresentam forma de pequenos cubos. Apresenta coloração vermelha,
rosada e branca podendo ocorrer em monocristais ou intercrescido com cassiterita, torita,
plumbogumita, pirocloro, zircão, monazita, bastenesita, cerusita, topázio, barita, quartzo,
muscovita e ortoclásio.

A composição química média dos xenotímios, segundo a sua cor, são
apresentados na tabela 1. Os xenotímios brancos e rosados apresentam composição
química similar predominando, em média, o P2O5 (31,87% e 32,36%) sobre o Y2O3
(25,97% e 27,65%). Os ETR analisados, que somam em média 41,11% no xenotímio
branco e 40,06% na rosada mostram predomínio do Yb 2O3 (18,44% e 17,32%), Er 2O3
(10,19% e 9,61%) e Dy2O3 (6,079% e 5,89%), enquanto Lu2O3, Ho2O3, Gd2O3 e Tm 2O3
apresentam teores inferiores a 3% com destaque para o Gd 2O3 com a menor
concentração (entre 0,40% e 0,38%, respectivamente). O xenotímio vermelho apresenta
teores entre 36,40% e 45,34% de Y2O3 e 34,13% e 36,68% de P 2O5. Dentre os ETR
analisados nesse mineral o Yb 2O3 apresenta os maiores teores, entre 5,13% e 12,77%,
seguido do Er2O3 entre 2,22% e 7,14%, além do Dy2O3 entre 4,13% e 7,02%. Lu2O3,
Ho2O3, Gd2O3 e Tm 2O3 tem concentrações menores mas significativas, sendo que este
último é o que apresenta, em média, os menores teores. Nos xenotímios vermelhos e
brancos foram ainda analisados SiO2, CaO, UO2, FeO, ThO2, PbO e BaO todos
apresentando teores inferiores a 1% devendo-se, contudo destacar o ThO2 com até
0,34% e SiO2 com 0,31%. Os teores mais elevados em P 2O5 e Y2O3 e os, em geral, mais
baixos nos ETR do xenotímio vermelho (em média 23,59%) mostram uma tendência
desta ser a variedade mais pura.
Os teores dos xenotímios do Pitinga estão dentro do limites composicionais desse
mineral segundo os dados compilados por Forster (1998) exceto pelos mais elevados de
Yb2O3 e Er2O3 nos xenotímios brancos que, segundo esse autor, variam entre 0,7% e
15,1% e 1,9% e 7,4%, respectivamente. Contudo, teores de até 36% de Yb 2O3 e 9% de
Er2O3 são relatados por Masau et al (2000) em xenotímios provenientes de pegmatitos
graníticos. Os teores de ThO2 mais elevados que os de UO2 nos xenotímios do Pitinga
mostra um padrão geoquímico diferente do normalmente encontrado neste tipo de mineral
onde, segundo Forster (1998), o UO2 predomina. Este fato pode indicar a tendência da
formação de solução sólida entre o Y e Th.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bétekhtine, A. (1968) Manuel de mineralogie descriptive. Mir, Moscou, 736p.
Costi, H.T.; Dall'Agnol, E. & Moura, C.A.V. (2000) Geology and Pb-Pb geochronology of
Paleoproterozoic volcanic and granitic rocks of Pitinga Province, Amazonian craton,
northern Brazil. International Geology Review, 42 (9): 832-849.
Duda, R. & Reji, L. (1991) Mineralien: Handbuch und Fuhrer fur den sammler. Verlang,
520p.
Masau, M.; Cerny, P. & Chapman, R. (2000) Dysprosian xenotime-(Y) from the Annie
Claim #3 granite pegmatite, southeastern Manitoba, Canada: Evidence of the tetrad
Effect? The Canadian Mineral. 38:899-905
Forster, H-J. (1998) The chemical composition of REE-Y-Yh-U-rich acessory minerals in
peraluminous granite of the Erzgebirge-Fichtelgebirge region, Germany. Part II:
Xenotime. Am. Min. 83:1302-1315.

Tabela 1: Composição química média dos xenotímios do Pitinga em % em peso (n.a. =
não analisado).

Y2O3
P2O5
Yb2O3
Er2O3
Dy2O3
Ho2O3
Lu2O3
Tm 2O3
Gd2O3
SiO2
CaO
UO2
FeO
ThO2
Total

Vermelh
o
40,59
35,31
8,76
5,74
4,93

Rosad
o
27,65
32,36
17,32
9,61
5,89

Branco

1,44
1,36
0,66
0,70
0,12
0,10
0,02
0,16
0,11
99,92

2,01
2,80
2,05
0,38
n.a.
n.a
n.a
n.a
n.a
100,09

1,96
2,54
1,50
0,40
0,29
n.a
n.a
n.a
0,11
99,52

25,97
31,87
18,44
10,19
6,08
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CONTRIBUIÇÃO A HIDROQUÍMICA DE DRENAGENS NO MUNICÍPIO DE
MANAUS - AM
Adriana Maria Coimbra Horbe1; Israel Leibnitz Ferreira Gomes 1; Sebastião
Fonseca Miranda2; Maria do Socorro Rocha da Silva 2
1- Departamento de Geociências - Fundação Universidade do Amazonas (ahorbe@fua.br); 2 - Instituto
de Pesquisas da Amazônia

Introdução
O município de Manaus sofre forte impacto ambiental estando os igarapés
que drenam a cidade totalmente degradados pelo aporte de efluentes domésticos
e industriais (Campos, 1994, Silva et al. 1999 entre outros). Visando obter o
padrão da composição química das águas naturais que drenam as rochas na
região de Manaus e detectar indícios de contaminação, além de contribuir na
ampliação das informações sobre os elementos dissolvidos no meio hidrológico,
foi selecionado para estudo o rio Puraquequara, e seu afluente direito, o Água
Branca. Localizam-se na zona rural leste do município de Manaus e lançam suas
águas no rio Amazonas.
O substrato geológico da área é composto por arenitos arcoseanos,
quartzo-arenitos, quartzo-grauvacas e brechas intraformacionais (Formação Alter
do Chão). Essas rochas sofreram intensa lateritização formando extensos perfis
imaturos que estão, geralmente, truncados. Os horizones desses perfis são
constituídos basicamente por caulinita, quartzo, goethita, hematita e, às vezes,
gibbsita.
A cobertura vegetal da região é de floresta tropical quase que totalmente
preservada havendo, contudo, presença de moradores na área, especialmente em
sítios na sua cabeceira, além de banhos ao longo dos cursos dos igarapés. O
clima da região é tropical quente e chuvoso com o período das chuvas se
estendendo de dezembro a junho e o de estiagem no restante do ano.
Resultados e Discussão
A temperatura da água, medida somente no Água Branca, varia entre 26C
e 27C no período mais úmido, em abril de 1998, e 24,9C e 26C na estiagem,
em novembro de 1998, cujo índice pluviométrico nesses meses foi de 377,3 mm e
de 234,4 mm, respectivamente. Na estiagem o pH das águas variaram entre 4,8 e
5,4 tornando-se mais ácidas no período chuvoso. Esses valores são típicos de
águas pretas (Dupré et al. 1996) e compatíveis com outros igarapés próximos,
com as águas de precipitação na região (Campos, 1994 e Neiva & Cunha, 2000) e
com as do rio Negro (Küchler et al., 2000).
As características físico-químicas indicam baixa turbidez, conditividade,
alcalinidade, dureza e DQO típico de águas límpidas e pobres em material
dissolvido. A conditividade, dureza e DQO são maiores no período úmido e a
turbidez e alcalinidade os são no seco. O Puraquequara apresenta, em média, a
menor turbidez e maior condutividade e dureza.

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

134

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

O SiO2 e o Cl- representam pelo menos 95% da carga negativa das águas
do igarapé Água Branca e 88% das do Puraquequara quando comparados com o
NO3-, NO2-, SO42- e PO43-. O SiO2 tem comportamento oposto ao do Cl-, ou seja,
os teores são maiores no Puraquequara e, em geral, no período mais seco
quando comparado ao mais úmido no Água Branca. Os comportamentos do Cl- e
SiO2, sugerem que o primeiro pode ser proveniente de lixiviação superficial das
margens do igarapé que é mais intensa no período chuvoso, enquanto o SiO 2,
mais ligado as rochas que são drenadas por essas águas, não sofre efeito de
diluição concentrando-se preferencialmente, nos igarapés de maior porte. Seus
teores são compatíveis com os de Campos (1994) mas superiores aos das águas
pretas (Küchler et al. 2000). O NO3- apresenta, em média, maior concentração no
período úmido no Água Branca decrescendo para jusante. No ponto 8 do
Puraquequara a concentração de NO3- é anomalamente alta.
Sódio, nitrogênio amoniacal e ferro total são os cátions mais abundantes
nas águas dos igarapés estudados. Os teores de NH 4+ são mais elevados no
período úmido nos pontos 2, 4, 5 e 6, enquanto nos demais predomina no seco
atingindo a maior concentração no ponto 3 (1,1 mg/L) do igarapé Água Branca. Os
teores de NH4+ acima de 0,2 mg/L no igarapé Água Branca são indícios de ação
antrópica, que se acentua para o período mais seco onde alcança 1,10 mg/L mas
se dilui para 0,15 mg/L na confluência com o Puraquequara. Esses teores e os de
NO3- reforçam os indícios de intervenção humana nas águas estudadas.
Os teores de K+ são mais elevados que os de Mg 2+ e este que os de Ca2+
exceto no ponto 6 do igarapé Água Branca no período úmido onde este último é
maior que o anterior sendo, contudo todos superados pelo Na +. Estes cátions,
juntamente com os altos teores de SiO2, sugerem a forte contribuição dos minerais
silicáticos que constituem as rochas da Formação Alter do Chão e dos podzóis e
latossolos gerados a partir do seu intemperismo. Contudo, Neiva & Cunha (2000)
constataram teores de até 0,9 mg/L de Na + nas águas de precipitação na região
de Manaus o que sugere que esta deve ser a principal fonte desse elemento e
justificaria seus teores mais elevados em relação aos demais cátions.
O total de íons dissolvidos (TID) varia no período de estiagem entre 4,0
mg/L e 5,8 mg/L em cada ponto analisado não havendo diferenças marcantes
entre o Água Branca e o Puraquequara na estiagem indicando que estas são,
ainda mais diluídas. Na carga total dissolvida há predominância dos ânions sobre
os cátions. O desbalanceamento na carga química pode ser atribuída a falta de
quantificação dos ânions orgânicos e dos demais cátions.
Observa-se, portanto, a influência tanto do intemperismo das rochas
sedimentares da Formação Alter do Chão que geraram podzóis e latossolos como
da ação da chuva e do homem na composição química das águas do
Puraquequara e Água Branca em consequência da interação desses fatores no
ciclo hidrológico.
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Tabela 1: Composição das águas dos igarapés Água Branca e Puraquequara em mg/L
Igarapé Água Branca
Igarapé Puraquequara
Médias
Período úmido – abril de 1998
Período seco – novembro de 1998
Pontos
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
B
C
Temperatura*1
26,0 27,0 27,0 26,0 26,0 26,5 25,8 25,8 25,5 25,8 26,0 26,1 *
*
*
*
*
26,42 25,83
*
pH
4,1
4,3
3,8
4,0
4,1
4,1 5,1
4,8
5,0
4,8
5,3
4,7
4,8
5,1
5,2
5,1
5,4 4,07 4,95 5,12
Turbidez *2
2,6
2
2,8
17
18
5,1
41
4,3
6,9
3,4
8,4
1,1
3,3
6,7
8,6
4,4
6,6 7,92 10,85 5,92
Condutividade*3 9,09 5,73 7,67 7,16 5,94 5,96 5,98 6,01 5,62 6,21 5,41 7,36 12,9 13,9 13,4 13,3 13,3 6,93 6,10 13,36
Alcalinidade
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 3,66 1,83 3,05 1,83 3,05 1,22 1,22 2,44 2,44 1,22 1,83
2,44 1,83
Dureza
0,62 0,45 0,31 0,36 0,36 0,31 0,27 0,31 0,36 0,22 0,40 0,20 <0,02 0,49 0,62 0,27 0,45 0,40 0,29 0,46
DQO
12,39 18,57 20,44 23,53 27,87 21,85 12,09 11,76 12,42 10,78 10,46 5,88 14,97 18,23 16,27 15,62 16,27 20,78 10,57 16,27
SiO2
1,86 1,66 1,92 1,62 1,71 1,75 2,55 1,98 2,26 2,42 2,16 2,39 2,91 2,64 2,70 2,49 2,72 1,75 2,29 2,69
Cl0,99 0,71 1,21 1,07 0,92 0,99 0,99 1,14 1,14 1,14 1,07 0,92 0,92 1,14 0,92 0,85 0,78 0,98 1,07 0,92
NO30,16 0,07 0,08 0,06 0,06 0,02 0,06 0,01 0,07 0,04 0,03 0,03 0,06 0,51 0,08 0,06 0,06 0,08 0,04 0,15
3PO4
<0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0,005 <0,00 0,007 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Na+
0,9
0,7
0,5
0,7
0,6
0,5 0,9
0,5
0,7
0,6
0,7
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5 0,65 0,65 0,54
NH4+
0,12 0,18 0,16 0,29 0,27 0,19 0,14 0,10 1,10 0,10 0,11 0,10 <0,10 0,11 0,11 0,11 0,15 0,20 0,28 0,12
Fe total
0,10 0,34 0,09 0,21 0,25 0,08 0,39 0,47 0,27 0,08 0,19 0,04 0,48 0,28 0,13 0,14 0,17 0,18 0,24 0,24
K+
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1 0,3
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
0,1
0,3 0,13 0,17 0,24
Mg2+
0,14 0,08 0,07 0,08 0,08 0,03 0,06 0,07 0,08 0,05 0,09 0,02 <0,02 0,11 0,14 0,06 0,03 0,08 0,06 0,09
Ca2+
0,02 0,032 <0,02 <0,02 <0,02 0,064 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
TID
4,49 3,87 5,59 4,22 4,01 3,72 5,38 4,37 5,81 4,62 4,45 4,10 5,07 5,69 4,98 4,31 4,71 4,32 4,78 4,95
Ânions
3,02 2,44 3,21 2,74 2,70 2,76 3,60 3,13 3,46 3,59 3,26 3,34 3,89 4,29 3,70 3,40 3,56 2,81 3,40 3,77
Cátions
1,47 1,43 2,38 1,48 1,31 0,96 1,78 1,24 2,35 1,03 1,19 0,75 1,18 1,40 1,28 0,91 1,15 1,26 1,39 1,18
* não analisado; NO2- e SO42- abaixo do limite de detecção (0,005 mg/L e 1 mg/L respectivamente); dureza em mg/L de CaCO 3; DQO = demanda
2
3
química de oxigênio; TID = total de íons dissolvidos; * 1 = C; * = FTU; * = S/cm; A = média do igarapé Água Branca no período úmido; B
no período seco; C = do igarapé Puraquequara.
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CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DE PALEOSSOLOS DA FORMAÇÃO ALTER
DO CHÃO EM MANAUS-AM.
Lucieth Cruz Vieira1; Adriana Maria Coimbra Horbe 2; Afonso C. Rodrigues
Nogueira2,3; Kenitiro Suguio3
1- Pós-Graduação em Geociências-Universidade do Amazonas; 2-Departamento de Geociências da
Universidade do Amazonas; 3-Instituto de Geociências-USP

Introdução
Níveis de paleossolos, na Formação Alter do Chão, foram identificados por
Nogueira et al. (1999) na cidade de Manaus e Presidente Figueiredo. Dentre vários
pontos de ocorrência dos referidos paleossolos, foram individualizadas cinco
exposições (Fig. 1) com a finalidade de determinar sua composição mineralógica e
química.
Tabela 1. Localização dos perfis estudados e sigla
utilizada para identificação do perfil e das
amostras.
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Figura 1. Mapa de localização

40KM

3  Ponta das Lages – Porto
da Estaman

PL (4 amostras)

4  Praia da Ponta Negra próximo ao Hotel Tropical

PN (8 amostras)

5  Ponta das Pedras, entre o
Cacau Pireira e a Ilha do
Camaleão

PP (6 amostras)

Resultados
Desenvolvidos em arenitos pelíticos, os paleossolos da Formação Alter do Chão
caracterizam-se por sua coloração vermelha intensa e granulometria, geralmente,
menos arenosa que as fácies adjacentes, aspecto mosqueado, abundantes traços
fósseis de raízes e fragmentos de madeira fossilizada, bioturbações, gretas de
dissecação profundas e por franjas de argila branca com 2 a 3 cm de espessura que
os limita superior e inferiormente. São essencialmente areno-argilosos com
espessura de até 1,5 m, apresentam extensa distribuição areal, ocorrendo em
diversas exposições por toda a região de Manaus.
Composição Mineralógica
A interação dos dados obtidos através da difração de raio-x, de análises químicas
e da composição mínima dos minerais definem que os paleossolos são constituídos
basicamente por quartzo, caulinita, hematita, goethita, feldspato potássico, rutilo e
anatásio.
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Nos perfis PN e PL quartzo é o mineral mais abundante, acima de 54% e ocorre
como o segundo mineral mais importante nos demais, onde os teores são bem
variáveis. Contudo, o perfil PN apresenta-se silicificado enquanto os demais são
friáveis, o que permite inferir que parte do SiO 2 deve ocorrer, também como sílica
amorfa. Os menores teores de quartzo para todos os perfis analisados foram
encontrados no perfil BR110, onde variou de 6,5% a 37%.
Os teores de caulinita aumentam proporcionalmente à diminuição dos de quartzo.
Nos perfis PP, BR10 e BR110 a caulinita é o mineral mais abundante
correspondendo a mais de 50% da mineralogia total sendo que neste último esse
mineral atinge seus maiores teores (92%).
A ilita ocorre somente nos perfis PL, onde é o segundo mineral mais abundante,
variando de 26% a 31% e no PN ela ocorre apenas na base do perfil,
correspondendo a 23% do total da mineralogia.
Na maioria das amostras o feldspato potássico ocorre como mineral traço ou está
ausente, e em apenas 6 amostras, distribuídas nos perfis PN e PP, os teores estão
acima de 1%.
A hematita e goethita, embora em baixas proporções, são suficientes para dar aos
perfis coloração vermelha, contudo teores muito baixos desses minerais (<1%),
como os do topo e base do perfil PL, resulta na coloração branca do material. No
perfil BR110 são encontrados os maiores teores de hematita e goethita, embora no
topo do perfil os teores sejam menores que 1%. Ocorrem, ainda, revestindo tubos
produzidos por plantas e animais.
Anatásio e rutilo, ocorrem como acessórios em apenas três de todas as amostras
analisadas, estando ausente nas demais. A ocorrência do rutilo, bem como de
turmalina e zircão foi verificada através da análise de lâminas de minerais pesados.
Composição Química
Os resultados das análises químicas, mostram que SiO2, Al2O3, K2O e Fe2O3 são
os mais abundantes, que somados com PF (perda ao fogo) somam de 98% a 100%.
Observa-se predominância de sílica principalmente nos níveis de paleossolos do
perfil PN, por ser o mais silicificado, em geral com teores acima de 80%. Nos demais
os teores de sílica variam entre 40% e 78%.
O alumínio aparece como o segundo elemento mais abundante. Sua distribuição
é bem uniforme com teores variáveis ao longo dos perfis. O perfil PN é o mais pobre
em alumínio 6% a 11%, em conseqüência dos baixos teores de caulinita, enquanto
nos demais alcança até 39%. Fe 2O3 varia entre 1% e 11% e TiO2 apresenta até 1%.
Dos elementos-traço analisados Sb, Hg, Ag, B, Be, Bi, Sn, W, Co e Li apresentam
valores abaixo do limite de detecção. Dentre estes deve-se destacar o Hg (>50ppb),
pois diferencia estes paleossolos dos solos atuais da região que geralmente
apresentam teores acima de 100ppb (Zeidemann 1998) e corrobora os dados de
Oliveira et al. (1999) que atribui à ação antropogênica valores mais elevados desse
elemento.
No geral Zn, Zr, Ba, Cu, Cr, Ni, Y, V e Sr apresentam concentrações inferiores
aos da média crustal, Pb e Mo são superiores, enquanto, As e Cd variam. Desses
elementos Zr e Y estão associados ao zircão , o B a turmalina, encontrados nas
lâminas de minerais pesados descritas, enquanto, os demais a hematita e goetita
podendo o Cr ocorrer também como cromita.
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Discussões e Considerações Finais
A análise de agrupamento utilizando todos os dados obtidos demonstra que os
perfis têm características que os diferenciam entre si (Fig. 2). O PL é o que
apresenta maior diferenciação em conseqüência altos teores ilita, feldspato
potássico e K2O, os da BR têm mais caulinita e alumínio e o PN é o mais silicificado.
O PP é mineralogicamente semelhante aos da BR, contudo, na análise de
agrupamento estes últimos têm maior afinidade com o PN, talvez devido a relação
inversamente proporcional entre o quartzo e SiO 2 com a caulinita e o Al 2O3 entre
estes últimos.
Com base nos dados analisados pode-se classificar, segundo Nettleton et al.
(2000), os paleossolos encontrados na Formação Alter do Chão como do tipo
paleooxisols (PL, PP, BR10 e BR110) e paleospodosol (PN). Essa classificação
sugere que os primeiros podem estar, dentro da planície de inundação, em uma
porção mais afastada do canal, enquanto, o segundo mais próximo ao fluxo de água.
Tree Diagram for 32 Variables
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Figura 2. Gráfico da análise de agrupamento.
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DISTRIBUIÇÃO DE MERCÚRIO EM ÁGUAS DOS RIOS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA, CEARÁ, NE, BRASIL
R. V. MARINS1, L. D. LACERDA2, S. MOUNIER3 & H.H.M. PARAQUETTI2
1. Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, 60455-970, Fortaleza, CE
2. Departamento de Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, 24020-007, Niteroi RJ
3. Recherche Chimie Marine des Organometallic (RCMO), Université de Toulon, La Garde, France

INTRODUÇÃO
O nível de desenvolvimento de uma dada região está diretamente relacionado à
disponibilidade de recursos hídricos. Esta constatação, em particular no Estado do Ceará,
levou a um intenso programa de monitoramento e racionalização do uso da água.
Entretanto, estas iniciativas têm se voltado para o aspecto quantitativo do recurso hídrico,
sendo ainda incipientes os esforços de monitoramento de sua qualidade.
O recente desenvolvimento urbano e industrial da Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF), uma área de cerca 3.483 km2, incluindo nove municípios e uma população de 2,1
milhões de habitantes (Brandão, 1995), tem levado à degradação de seus recursos hídricos
prejudicando seu uso para abastecimento e recreação e aumentando consideravelmente a
dependência do abastecimento da região da transposição de bacias adjacentes. Além diss o,
a contaminação dos rios da RMF pode potencialmente afetar a qualidade das águas
costeiras adjacentes à seus estuários, incluindo seus recursos pesqueiros.
No presente trabalho são descritas de forma preliminar as principais características
hidroquímicas dos estuários dos Rios Ceará e Pacotí (RMF). O Rio Ceará drena uma bacia
de 556 km2 e se estende por 53 km a partir da nascente na Serra de Maranguape e recebe,
através de seu afluente, o Rio Maranguapinho, crescente carga de efluentes urbanos e
industriais. O Rio Pacotí drena uma extensa bacia de drenagem de 1.260 km2 se estende
por 113 km a partir da nascente na Serra de Baturité drenando regiões de Mata Atlântica e
de Caatinga bem preservadas e uma extensa área de manguezais em sua região estuarina
no município de Aquiraz (SRH, 1996).
Foram determinadas as concentrações de nutrientes envolvidos no processo de
eutrofização, cujas cargas tem aumentado como reflexo da expansão urbana da RMF e as
concentrações de Hg, tem se apresentado como um excelente traçador do impacto da
atividade humana em ambientes estuarinos devido a sua participação ubíqua em diferentes
efluentes urbano-industriais (Marins, 1998). O Hg tem elevada mobilidade no ambiente
estuarino e alta capacidade de incorporação e acumulação na biota estuarina (Marins et al.,
1999), cujos componentes tem grande importância econômica e alimentar para a população
da RMF.
MATERIAL E MÉTODOS
A figura 1 sumariza a localização dos pontos de coleta nos estuários dos Rios Ceará
e Pacotí (RMF). Amostras de água superficial (0,5-1,0 m de profundidade) foram coletadas a
partir da proa de uma embarcação sempre no sentido contrário à corrente, a fim de
minimizar possíveis contaminações oriundas da embarcação, por garrafas (3 L) de Van Dorn
de acrílico-teflon, a fim de evitar contaminação. No campo foram determinados a
temperatura da água, o pH, o teor de oxigênio dissolvido (OD) e a salinidade, usando-se
uma sonda YSI e eletrodos específicos. As amostras foram mantidas em garrafas PET,
previamente rinsadas com a água amostrada, para transporte e armazenagem (Fadini,
2000). No laboratório sub-amostras foram filtradas em filtros Millipore de 0,45  de diâmetro
de poro para a separação do total de sólidos em suspensão (TSS) e determinação das
espécies dissolvidas de nitrogênio (NO3- e nitrogênio orgânico total dissolvido (NOD)) e Hg.
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Para a determinação do carbono orgânico dissolvido (COD) e carbono orgânico particulado
(COP), foram utilizados filtros Whatman Glass Microfiber GF/F de 0,7  de diâmetro de poro,
previamente calcinados a 200 ºC em um forno catalítico (Boat Sampler 183 Dohrman).

Figura 1. Localização dos pontos de coleta e áreas de manguezal nos Rios Ceará e Pacotí,
Região Metropolitana de Fortaleza, CE. ES = estuário superior; EM-s = estuário médio superior;
EM = estuário médio; EM-i = estuário médio inferior; EI = estuário inferior.

A determinação de COD foi feita em uma alíquota de 4,0 mL da amostra filtrada, e a
de COP no próprio filtro de fibra de vidro, em um auto-analisador por oxidação úmida
Dorhman DC 80. As amostras foram acidificadas e purgadas imediatamente antes da
injeção de nitrogênio livre de CO 2, para a remoção do carbono inorgânico. A oxidação total
foi realizada por oxidação catalítica a alta temperatura, através da ação simultânea de
irradiação UV e oxidação por persulfato, em um analisador Shimadzu TOC 5000 (Mounier et
al. 2001). A concentrações de nitrato e NOD foram determinadas por espectrofotometria UVvisível, segundo métodos tradicionais de acordo com Grasshoff et al. (1999).
O Hg total dissolvido foi determinado após oxidação de 50 ml da amostra com 0,2 ml
de cloreto de bromo (BrCl: mistura (1:1 v/v) de bromato de potássio (1% m/v) à HCl (20%
v/v)). Depois da oxidação o excesso de BrCl foi reduzido pela adição de 0,1 ml de solução
de ácido ascórbico (1% m/v). Uma alíquota de 10 ml dessa solução foi reduzida com 1,0 ml
de uma solução de SnCl2 (1% m/v) em HCl (1% v/v), em sistema fechado. O Hg elementar
produzido (Hg0 vapor) foi arrastado em fluxo de Argônio para um detector
espectrofotométrico de fluorescência atômica (AFS) Tekran 2500. O Hg associado ao TSS
foi determinado no extrato da digestão com 20 ml de aqua regia dos filtros Millipore em um
espectrofotômetro de absorção atômica (AAS), Hg-dedicado Bacharah-Colleman. Os limites
de detecção do método usado froam de 0,1 ngHg.L -1 para águas (AFS) e de 1,0 ngHg.g-1
para o material particulado em susapensão (AAS) (Marins et al. 2001).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados obtidos ao longo dos estuários dos dois
rios estudados e confirmam a maior influência antrópica sobre o Rio Ceará em relação ao
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Rio Pacotí. Os principais indicadores desta atividade são o baixo teor de OD no Rio Ceará
(2,7 a 4,9 mg.L-1) sugerindo elevado consumo, no Rio Pacotí os teores de OD variaram de
6,1 a 7,15 mg.L-1. O Rio Ceará apresenta concentrações mais elevadas de COD (3,5 – 8,3
mg.L-1); COP (1,6 – 3,77 mg.L-1); NOD (0,53 – 14,05 mg.L-1), e de nitrato, que atingiu valores
maiores que 80 g.l-1 logo abaixo da confluência com o Rio Maranguapinho, na região
estuarina media superior (Tabela 1). No Rio Pacotí as concentrações dessas variáveis foram
bem menores (COD = 2,4 – 10,2 mg.L-1); (COP = 0,73 – 0,91 mg.L-1); (NOD = <0,5 mg.L-1);
(NO3- = 0,3 – 4,0 µg.L-1). Também a contribuição orgânica no TSS foi maior (2,84% - 4,46%)
no Rio Ceará que no Rio Pacotí (1,29% - 3,22%). Os resultados sugerem que o Rio Ceará
já mostra sinais de um processo de eutrofização causado por efluentes urbanos.
Tabela 1. Principais variáveis hidroquímicas medidas ao longo do estuário do Rio
Ceará, Região Metropolitana de Fortaleza, NE, Brasil.
Variável
Estuário
Estuário
Estuário
Estuário
Superior
Médio
Médio Inferior
Inferior
Superior
Salinidade
0,09 ± 0,04
24,1 ± 0,5
30,3 ± 1,10
32,3 ± 1,2
pH
8,46 ± 0,62
7,31 ± 0,2
7,43 ± 0,20
7,74 ± 0,8
OD (mg.L-1)
4,9 ± 0,3
2,70 ± 0,7
3,90 ± 0,05
4,8 ± 0,4
T (ºC)
32,5 ± 0,35
27,7 ± 0,2
26,2 ± 0,49
26 ± 0,8
COD (mg.L-1)
8,3 ± 0,4
7,50 ± 0,1
4,73 ± 0,16
3,5 ± 0,1
COP (mg.L-1)
1,6 ± 0,2
2,40 ± 0,3
3,77 ± 3,70
2,1 ± 0,4
-1
<0,1
83,6
35,7
64,4
NO3 (g.l )
0,53
14,01
5,91
8,59
NOD (g.l-1)
TSS (mg.L-1)
27,7 ± 9,20
60,3 ± 10,4
197 ± 21
81 ± 3,0
TSS-org (%)
4,34
4,19
4,46
2,84
Hg-diss (ng.L
0,41 ± 0,21
0,32 ± 0,06
2,5 ± 2,4
1,73 ± 1,20
1
)
Hg-part (ng.L2,27 ± 0,74
22,4 ± 6,30
10 ± 2,0
0,37 ± 0,06
1
)
Hg-total (ng.L2,68 ± 2,77
22,8 ± 5,60
12,5 ± 1,6
2,10 ± 0,9
1
)
Hg-TSS (ng.g14,1 ± 2,01
36,2 ± 4,0
8,0 ± 2,3
5,2 ± 0,8
1
)
Outro bom indicador do impacto antropico sobre os rios foi a concentração de Hg.
Como não existem fontes naturais de Hg na geologia da região (Brandão 1995) a principal
fonte de Hg é a entrada de efluentes urbano-industriais. O Hg é encontrado em efluentes
urbanos e de diversos tipos de indústria e apresenta elevadas concentrações na lixívia de
depósitos de rejeitos sólidos urbanos, os “lixões” (Marins et al., 1999; Machado, 2000). A
disposição de resíduos sólidos ao longo do Rio Ceará e nas áreas de urbanização intensa
em sua bacia, é a principal fonte de Hg para este rio.
As concentrações de Hg total no Rio Ceará atingiram até 28,5 ng.L -1 no estuário
médio superior (estação EM-s), localizada abaixo da foz do Rio Maranguapinho (Figura 1),
estando principalmente associadas à fase particulada. Estas concentrações encontram-se
na faixa reportada para ambientes moderadamente contaminados ao longo do litoral
sudeste do Brasil (Lacerda et al., 2001). As concentrações de Hg particulado e dissolvido no
Rio Ceará encontram-se no limite inferior das concentrações em rios moderadamente
contaminados, mas ainda no limite superior das concentrações relatada para rios não
contaminados (Leemakers et al., 1995; Coquery et al., 1997). No Rio Pacotí, ambas as
espécies de Hg encontram-se dentro da faixa esperada para regiões pouco ou nada
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contaminadas (Coquery et al., 1995). As concentrações de Hg TSS foram similares nos dois
rios (12 – 446 ng.g-1 no Ceará e 106 – 332 ng.g-1 no Pacotí). Estas concentrações são, em
geral, baixas quando comparados aos valores relatados para áreas contaminadas e devem
representar o “background” da geologia regional isenta de Hg (Brandão, 1995). O teor de Hg
no TSS encontram-se na faixa inferior dos valores relatados para áreas muito pouco ou
nada contaminadas e menores que as concentrações reportadas para áreas contaminadas,
com excessão dos teores medidos no TSS do estuário médio do Rio Ceará, relativamente
elevados.
Em ambos os rios o comportamento do Hg foi similar. Ocorre um aumento de até 4
vezes na concentração dissolvida de Hg em direção ao mar o que corresponde a um
aumento de 17% a 66% na importância da fração dissolvida ao longo do estuário, sugerindo
um aumento na mobilidade e na biodisponibilidade do Hg em direção ao mar. A oxidação da
matéria orgânica e o aumento da dinâmica hidroquímica na região do estuário inferior
caracterizada pelo rápido aumento na salinidade parecem ser os responsáveis pelo
aumento da mobilidade do Hg ao longo dos estuários.
Tabela 2. Principais variáveis hidroquímicas medidas ao longo do estuário do Rio
Pacotí, Região Metropolitana de Fortaleza, NE, Brasil.
Variável
Estuário
Estuário
Estuário
Superior
Médio
Inferior
Salinidade
5,8 ± 1,2
35,3 ± 0,7
35,5 ± 0,6
pH
7,78 ± 0,8
8,01 ± 0,4
8,04 ± 0,5
OD (mg.L-1)
7,15 ± 0,3
6,4 ± 0,1
6,1 ± 0,3
T (ºC)
28,8 ± 0,1
27,6 ± 0,2
28,1 ± 0,1
COD (mg.L-1)
10,2 ± 0,1
2,4 ± 0,3
2,95 ± 0,3
COP(mg.L-1)
0,89± 0,7
0,73 ± 0,09
0,91 ± 0,12
0,6
4,0
0,3
NO3- (g.l-1)
-1
<
0,5
<0,5
0,2
NOD (g.l )
-1
TSS (mg.L )
20,4 ± 1,7
31,0 ± 3,7
39,0 ± 2,8
TSS-org (%)
3,22
1,29
1,57
Hg-diss (ng.L-1)
0,28 ± 0,02
0,55 ± 0,01
1,07 ± 0,06
Hg-part (ng.L-1)
6,3 ± 0,07
5,8 ± 0,1
4,1 ± 0,06
Hg-total (ng.L-1)
6,6 ± 0,1
6,4 ± 0,12
5,17 ± 0,9
-1
Hg-TSS (ng.g )
32 ± 4,0
19 ± 1,6
11 ± 2,3
A concentração de Hg no material particulado em suspensão diminui do estuário
superior para o estuário inferior, inversamente proporcional à salinidade. Esta diminuição é
devida à mistura conservativa de TSS de origem fluvial mais contaminado por Hg com TSS
de origem marinha menos contaminado. Entretanto, ocorreu simultaneamente à diminuição
do teor de Hg no TSS um aumento da fração de Hg dissolvido em direção ao mar, sugerindo
que além da diluição de TSS de diferentes origens, também uma dessorção do Hg presente
no TSS está ocorrendo, de maneira similar ao verificado para sedimentos de outras áreas
coasteiras (DePaula & Mozeto, 2001). A diminuição do COP e da fração orgânica no TSS
corrobora esta afirmativa.
Os resultados apresentados mostram que a atividade antropogênica tem alterado a
hidroquímica do Rio Ceará, mas não tem ainda efeito significativo sobre o Rio Pacotí. Em
ambos os rios entretanto, e mais particularmente no Rio Ceará, as concentrações de Hg
dissolvido que apresenta elevada biodisponibilidade, aumentam em direção ao mar. Áreas
moderadamente contaminadas por Hg como a Baía de Sepetiba, RJ, com teores similares
aos medidos no Rio Ceará, apresentam teores de Hg em peixes de nível trófico elevado
próximos aos máximos permitidos pela legislação. Portanto, nossos resultados sugerem que
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é possível que recursos biológicos costeiros da Região Metropolitana de Fortaleza possam
já apresentar níveis elevados deste metal, sendo portanto urgente uma avaliação de sua
distribuição em itens de pescado de significativa importância econômica e alimentar para a
população da região.
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ABSTRACT
The calcite deposits and the calcitic marbles hosts occur in Serra do Carumbé, in the Vale
do Ribeira region, Paraná State, were studied in their geochemical and isotopic aspects viewing
the gathering of information about their genesis and economical use.
The calcite deposits are constituted by veins and lenses, being three of them concordant
and one discordant in relation to the S0 from the hosting marbles. In these deposits four main
types of calcite were recognized: rombohedrical, fibrous, banded and microcrystaline. The
calcites reveal themselves having high purity, with CaO concentration above 55.30% and MgO
below 0.42%. The lithogeochemical study of the marbles sequence was conducted in various
suites revealing an uniformity in their composition, with high values of CaO (above 46.92%) in
relation to the MgO values (below 3,37%), what favors their use for cement manufacture, except
in sectors that suffered fault influences, where the marbles are impure (siliceous, magnesian,
ferruginous and aluminous). Regarding their trace elements content, the hosting calcitic marbles
have higher concentrations than the calcites, in the elements Sr, B, Ba and Mg, what makes
evident their different formation environments.
The 13C values from calcites range from –9,02 to –12,24 ‰ , referring to PDB, while the
values 18O range from 24,48 to 25,23 ‰, referring to SMOW; meanwhile, for the calcitic
marbles, the 13C values range from –4,03 to 1,42‰ and of 18O range from 20,71 to 23,00 ‰.
The high 18O values would indicate enrichment referring to the interaction of the calcite’s
generator fluid with the carbonatic host rock. The 13C values indicate origin from hydrothermal
solution for the calcites, although they wouldn’t allow to conclude if their sources would be
superficial or profound. As for the hosting calcitic marbles, the isotopic values indicate genesis
from pre-cambrian marine limestone
INTRODUÇÃO
Neste trabalho são apresentados e discutidos os resultados de um estudo geoquímico e
isotópico executado em quatro depósitos de calcita, localizados na região da Serra do
Carumbé, cerca de 15 Km a sudoeste da cidade de Adrianópolis (Figura 1). Foi efetuada a
caracterização geoquímica dos depósitos de calcita e das seqüências de mármores calcíticos
hospedeiros. A obtenção de dados isotópicos e geoquímicos foi desenvolvida visando-se a
obtenção de informações que possibilitassem a interpretação genética dos depósitos de calcita
e encaixantes. Os dados químicos foram de grande utilidade para a avaliação do
aproveitamento econômico das mineralizações e das rochas encaixantes.
CONTEXTO GEOLÓGICO
O contexto geológico regional é representado por um pacote de rochas
metassedimentares do Grupo Açungui (Proterozóico Superior), no qual ocorrem intrusões de ,
rochas graníticas Brasilianas, além de intrusões de rochas alcalinas, gabros e doleritos de
idade mesozóica. Toda a região foi submetida a esforços tectônicos, gerando grandes falhas de
natureza transcorrente, como as Falhas da Lancinha e Morro Agudo (Fiori,1985), com direção
NE-SW, além de sinclinórios e anticlinórios.
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A geologia local consiste de um pacote de rochas metapsamo-pelíticas (filitos, quartzosericita-clorita xistos e quartzitos) e metacarbonáticas (mármores dominantemente calcíticos) e
intercalações de rochas anfibolíticas. Estas litologias pertencem à Formação Votuverava do
Grupo Açungui. Ocorrem enxames de diques de doleritos. A cerca de 2,5 Km a sudeste da área
de ocorrência dos depósitos de calcita, encontra-se o stock granítico Varginha de idade
brasiliana (Figura 2). A área é cortada em sua porção sudeste pela Falha da Ribeira, e em sua
porção noroeste pela falha Carumbé. Ocorrem dobramentos sinclinais e anticlinais. As
unidades litológicas têm estruturas S0 e S1 com direção predominante NE-SW e mergulhos altos
tanto para SE como NW.
Os quatro depósitos de calcita estudados encontram-se plotados no mapa da Figura 2. Os
depósitos CA-1, CA-3 e CA-4 são concordantes com o acamamento dos mármores calcíticos
enquanto que o depósito CA-2 apresenta-se nitidamente discordante com relação a esta
estrutura da rocha encaixante. O depósito CA-4 encontra-se alojado no nível carbonático
superior, o qual apresenta dimensões mais restritas que o nível inferior hospedeiro dos demais
depósitos como exposto por Venusso (2001).
AMOSTRAGEM E TRATAMENTO LABORATORIAL
As amostras pontuais dos depósitos de calcita foram analisadas no laboratório Geosol
pelos métodos de Fluorescência de Raios-X e Espectrometria de Plasma de Indução. Na
Tabela 1 encontra-se um resumo dos resultados obtidos. Para a seqüência de mármores
encaixantes foi empregado o método de amostragem “chip sample”, com coleta em
afloramentos não intemperizados distribuídos ao longo de toda a área. Foi também efetuada
amostragem em furo de sonda. Para efeito de comparação, foram analisadas amostras
coletadas em diversos sítios, tanto dos depósitos como dos mámores calcíticos encaixante.
Desta maneira, para os depósitos, obteve-se informações do quimismo das mineralizações de
borda e da parte central dos corpos. Nas encaixantes também foi possível obter estas
informações para áreas próximas e afastadas dos depósitos.
As amostras de calcita e uma seleção das de mármore foram também analisadas para
isótopos de carbono e de oxigênio, no laboratório do CENA – USP (Piracicaba-SP), com
extração seletiva de CO2 conforme metodologia descrita por McCrea (1950) e determinação dos
isótopos por espectometria de massa.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS
As calcitas dos depósitos estudados revelaram-se de alta pureza, com teores de CaO
acima de 55,10%, MgO abaixo de 0,42%, SiO 2 abaixo de 0,16%, Fe2O3 abaixo de 0,11% e
Al2O3 abaixo de 0,19% (Tabela 1). Entre as calcitas, as mais magnesianas, silicosas,
ferruginosas e aluminosas são as do depósito CA-4, contendo também concentrações maiores
de B e Ba. Estas diferenças provavelmente deve-se a uma interação maior das soluções que
originaram o depósito CA-4 com as litologias pelíticas que ocorrem na área, as quais são mais
ricas nestes elementos.
A seqüência de mármores revelou uma razoável constância de composição, com teores
médios de CaO variando de 46,92% a 48,78% e MgO variando de 3,37 a 2,57%, representados
pelas suítes Morro do Chapéu, Arroio do Forte e testemunhos de sondagem (Tabela 2). As
amostras localizadas em áreas sob a influência de falhas são mais impuras, com teores médios
de 44,10% de CaO e 3,95% de MgO, além de serem mais silicosas, ferruginosas e aluminosas.
Os mármores situados próximos aos contatos com os depósitos de calcita contêm
concentrações maiores de Sr, B, Ba e Mg em relação às calcitas dos depósitos, indicando
diferentes ambientes de formação. Em algumas áreas de contato, ocorrem pequenos halos de
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alteração hidrotermal, com dolomitização e silicificação das rochas próximas ao contato, sendo
mais expressivo no contato do depósito CA-4.
Os valores 13C das calcitas situam-se no intervalo de –9,02 a –12,24‰, referidos a PDB,
enquanto que os valores 18O situam-se no intervalo de 24,48 a 25,23‰, referidos a SMOW
(Tabela 3). Para os mármores do contato, os valores  13C situam-se no intervalo de –4,03 a
1,42‰, enquanto que os valores 18O situam-se no intervalo de 20,71 a 23,00 ‰ (Tabela 4).
Os valores de 18O são altos em relação ao padrão e ocupam uma faixa relativamente
estreita. Os altos valores  18OSMOW das calcitas dos depósitos podem ser atribuídos à interação
do fluido gerador das calcitas com a rocha carbonática encaixante de acordo com o
estabelecido por Taylor (1974) para depósitos de origem hidrotermal.
No diagrama da Figura 3 foram plotados os valores 13CPDB e 18O SMOW das amostras de
calcita e de mármores calcíticos encaixantes, onde pode ser observado que os valores
isotópicos dos mármores encaixantes situam-se no campo dos carbonatos marinhos précambrianos metamorfizados. Estes dados estão de acordo com os obtidos por Frascá (1992)
em rochas carbonáticas da região do Vale do Ribeira. Já os valores isotópicos das calcitas dos
depósitos se situam fora destes campos, embora se aproximem do campo de carbonatos de
água doce. Os valores 13CPDB das calcitas indicam uma origem por processos hidrotermais de
composição próxima a água doce.
CONCLUSÕES
As calcitas dos depósitos da área da Serra do Carumbé são de alta pureza,,
independentemente de suas características físicas, texturais ou estrutrurais. Esta composição
favorece a aplicação destes minerais para a indústria química, fabricação de borrachas,
inseticidas e vidro. Os mármores da seqüência são calcíticos, com composição química
adequada à fabricação de cimento Portland. Os mármores impuros, ou seja, com quimismo fora
das especificações de uso para cimento, encontram-se em áreas restritas sob a influência de
falhas.
A assinatura isotópica de C e de O obtidas nas calcitas dos depósitos da Serra do
Carumbé indicam gênese por processos hidrotermais. Os mármores calcíticos encaixantes
possuem assinatura isotópica que indicam uma origem a partir de calcários marinhos précambrianos.
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TABELA 1
DADOS DE ANÁLISES QUÍMICAS (% EM PESO DE ÓXIDOS E PERDA AO FOGO) DAS CALCITAS
DOS DEPÓSITOS ESTUDADOS DA SERRA DO CARUMBÉ
Depósito Amostra SiO2

TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O

(%)

(%)

CRB-1 <0,01 0,01
CA-1

(%)

(%)

(%)

(%)

0,06 <0,01 0,01

0,24

55,9

0,18

(%)

(%)

(%)

P2O5

P.F

(%)

(%)

O,01 <0,01 43,37

CRB-2 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,10 56,2 <0,10 <0,01 <0,01 43,31
CRB-4 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 0,20

55,5 <0,10 <0,01 0,015 43,28

CA-3

CRB-8B 0,08 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 0,27 55,60 <0,10 <0,01 <0,01 43,42

CA-4

CRB-10 0,16 <0,01 0,13

0,02 <0,01 0,42 55,10 0,12 <0,01 0,019 43,56

CRB-12 0,12 <0,01 0,19

0,11

0,10

0,27 55,30 <0,10 <0,01 <0,01 43,38

TABELA-2
TEORES MÉDIOS DA SEQÛENCIA DE MÁRMORES
(%EM PESO DE ÓXIDOS, RI E PERDA AO FOGO)

Suíte analisada

SiO2

Al2O3 Fe2O3

MgO

CaO

RI

PF

Alvo Morro do Chapéu

-------

--------

0,87

2,57

46,92

10

-------

Alvo Arroio do Forte

4,73

1,20

0,69

3,37

48,41

-----

41,17

Testemunhos de sondagem

5,51

1,30

0,61

1,54

48,78

-----

40,33

Amostra sob influência de falhas 9,72

1,70

1,30

3,95

44,10

-----

38,00

TABELA 3
DADOS DE ISÓTÓPOS ESTÁVEIS DE CARBONO E DE OXIGÊNIO EM CALCITAS DOS DEPÓSITOS
DA SERRA DO CARUMBÉ (em o/oo)

Amostra

13C (PDB)

18O (SMOW)

CRB-1

-10,70

25,23

CRB-2

-12,24

24,90

CRB-4

-12,20

24,48

CA-2

CRB-7

-10,25

25,01

CA-3

CRB-8B

-9,02

25,02

Média
Desvio
padrão

-10,88
1,37

24,93
0,28

Depósito

CA-1

Descrição da amostra
Calcita branca, de granulação
predominantemente grossa,
romboédrica.
Calcita branca, de granulação
média a grossa, fibrosa
Calcita branca, de granulação
média a grossa, fibrosa
Calcita bege, de granulação
predominantemente fina, bandada.
Calcita branca, de granulação
média a grossa,
predominantemente romboédrica.
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TABELA 4
DADOS DE ISOTÓPOS ESTÁVEIS DE CARBONO E DE OXIGÊNIO EM MÁRMORES CALCÍTICOS
ENCAIXANTES DOS DEPÓSITOS DE CALCITA DA SERRA DO CARUMBÉ (em o/oo)

CRB-3

-3,23

23,00

-1,99

20,71

CRB-6

1,42

20,98

CRB-8A

-4,03

21,67

Média
Desvio
padrão

-1,96
2,40

21,59
1,02

CA-1

Descrição da amostra
Mármore calcítico, cinza-escuro,
maciço, microcristalino.
Mármore cinza-médio a cinza-escuro,
microcristalino, bandado e localmente
brechado, com fragmentos de
mármore de até 1 cm cimentados por
calcita
Mármore calcítico cinza-médio a cinzaescuro, maciço, microcristalino
Mármore calcítico, cinza-médio, com
porções avermelhadas, microcristalino,
apresentando-se um tanto argilizado.
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APLICAÇÃO DA GAMAESPECTROMETRIA (K, eTh, eU) NA CARACTERIZAÇÃO DO
GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ – PR
Silvana Bressan Riffel* (Bolsista PIBIC/CNPq); Francisco José Fonseca Ferreira*
(Orientador); Maximilian Forlin*; Gilson Burigo Guimarães**
* Laboratório de Pesquisas em Geofísica Aplicada LPGA – UFPR
** Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG
Abstract
The present study involves the ground gamma-ray spectrometric mapping of the
uraniferous alkali granite Serra do Carambeí - PR (9,9 ppm U 3O8) placed at the Carambeí,
PR. It was observed a good correlation between the ground gamma-ray spectrometric data,
obtained in the field, and the airborne gamma-ray spectrometric data of the Serra do Mar Sul
project. The field observations corroborated, as well the uranium anomalies of the felsic
dykes. Through thorium element grades, it was possible to delimitate the alkali granite
Serra do Carambeí and distinguish it from the calcio-alkaline host rocks, Cunhaporanga
Granitic Complex.
Introdução
O presente estudo envolve o mapeamento gamaespectrométrico, aéreo e terrestre,
do granito uranífero Serra do Carambeí - PR (com até 9,9 ppm de U 3O8, Pinto-Coelho,
1986). Um dos objetivos do trabalho foi identificar áreas enriquecidas em U, em
correspondência com dados geológicos (Pinto-Coelho, 1986). A pesquisa visou também
demonstrar a potencialidade da gamaespectrometria na discriminação entre granitóides
classificados como alcalinos e cálcio-alcalinos com base em atributos litogeoquímicos.
Contexto geológico
O Granito Serra do Carambeí localiza-se a noroeste de Curitiba, aproximadamente
a 140 km, estando compreendido entre as coordenadas: 25º00' e 24º51' de latitude sul e
50º04' e 49º59' de longitude oeste.
Este corpo ígneo é faciologicamente hololeucocrático, equigranular, de granulação
média a grossa, constituído principalmente por feldspato potássico (microclínio)
micropertitizado, quartzo e traços de biotita (< 5%) sendo classificado como do tipo
alasquítico (Pinto-Coelho, 1986). Pertence ao grupo de granitos ricos em SiO2, altamente
evoluídos, com quimismo alcalino. Os minerais acessórios são: magnetita, hematita, fluorita,
pirita, calcopirita, epidoto, xenotima, zircão, galena, esfalerita, titanita, allanita e ilmenita (?).
Allanita é o principal mineral primário de urânio no granito, sendo altamente alterado e
lixiviado (Pinto-Coelho, 1986).
O stock encontra-se encaixado no Complexo Granítico Cunhaporanga, através de
contatos tectônicos, sendo recoberto a sudoeste pela Formação Furnas. Nas porções
nordeste e sudoeste ocorrem diques “félsicos” (elvans) de pequenas espessuras (máximo
de 25 cm), enriquecidos em urânio (teores médios de 9,9 ppm de U 3O8). O termo elvans é
empregado para designar rochas ácidas altamente evoluídas, diferenciadas a partir do
magma originário do Granito Serra do Carambeí (Pinto-Coelho, 1986).
A cogeneticidade entre os diques félsicos e o granito hospedeiro é confirmada pelo
padrão de distribuição dos elementos terras-raras, cujo espectro é caracterizado por forte
anomalia negativa em Eu, diminuição das terras-raras leves e enriquecimento relativo nos
terras-raras pesados (Pinto-Coelho & Marini, 1986).
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Gamaespectrometria
A gamaespectrometria mede a concentração de radioisótopos naturais (potássio,
urânio e tório) em rochas e materiais intemperizados, através da detecção da radiação gama
emitida pelo decaimento radioativo natural. O decaimento radioativo é um processo
estatístico no qual o número de átomos que se desintegram por unidade de tempo é
proporcional ao número inicial de átomos. Alguns núcleos são radioativos e decaem para
produzir as seguintes séries radioativas: 40K, 238U, 235U e 232Th.
A distribuição de elementos radioativos na crosta é importante para uma rápida
identificação de áreas promissoras para a exploração mineral e para a detecção de estágios
diferenciados da litosfera (Portnov, 1987).
O urânio é um elemento litófilo normalmente concentrado nas porções com
elevados conteúdos de SiO2, zonas mais incompatíveis, acumulando-se em diferenciados
ácidos e alcalinos enriquecidos em Na e K, e saturados em componentes voláteis (Turovskii,
1957; Wedepohl, 1969 apud Pinto-Coelho, 1986). Os principais concentradores de urânio
são zircão, titanita, allanita, apatita, epidoto, monazita, rutilo, anatásio, leucoxênio, fluorita,
ilmenita e magnetita (Berzina et al., 1974 apud Pinto-Coelho & Siedlecki, 1988).
Praticamente todo o urânio existente no Granito Serra do Carambeí e nos diques
“félsicos” estão contidos em minerais alterados (biotita), fases mineralógicas acessórias
(xenotima, zircão, ilenita) e sob a forma de fases intersticiais ou intergranulares (PintoCoelho & Siedlecki, 1988).
Dados gamaespectrométricos utilizados
Os dados aéreos utilizados pertencem ao Projeto Aerogeofísico Serra do Mar Sul
(CPRM, 1978), recentemente transformados de contagens por segundo (cps) para % de K e
ppm de eTh e eU pelo Brazil Airborne Radiometric Mapping Project (BARMP, 1997). Este
projeto também converteu os dados para dose absorvida pelo homem (µR/h).
O levantamento terrestre foi realizado com um gamaespectrômetro portátil de 512
canais (GS-512, fabricado pela Scintrex/Geofyzika), consistindo de 138 pontos distribuídos
ao longo do stock e das encaixantes imediatas. O instrumento foi calibrado no IRD-CNEN,
para proceder leituras em % de K e ppm de eTh e eU, as quais foram transformadas em
dose (µR/h).
O processamento gamaespectrométrico foi realizado pelo pacote Geosoft OASIS
MontajTM (4.3), através do qual os dados foram interpolados pelo método de mínima
curvatura e contornados a partir de células de 500x500 m (Ferreira et al., 2001).
Litogeoquímica
A partir da compilação dos dados disponíveis na bibliografia [28 análises químicas do
Granito Serra do Carambeí de Pinto-Coelho (1986); 10 de Guimarães (2000), sendo 2 do
stock e 8 dos domínios sul e sudeste do Complexo Granítico Cunhaporanga e 3 de Prazeres
Filho (2000), pertencentes à Unidade Santa Rita do mencionado complexo], apresenta-se
um estudo preliminar de litogeoquímica, a fim de auxiliar na interpretação geofísica. Os
diagramas utilizados foram processados no programa “Newpet”.
O Granito Serra do Carambeí encontra-se inserido na Unidade Granítica Santa Rita,
expressa por biotita monzonitos com porfiróides róseos, descrito por Prazeres Filho (2000).
Em Guimarães (2000) o corpo foi estudado separadamente e encontra-se envolvido por
rochas dos Domínios Petrográficos Jotuba-Pitangui e Serra Abaixo-Alagados,
predominantemente anfibólio biotita granodioritos a monzogranitos.
A intrusão Serra do Carambeí é classificada como um álcali-feldspato granito do tipo
hypersolvus com um quimismo predominantemente alcalino, em contraste com a sua
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encaixante álcali-cálcica de alto potássio, em parte com afinidades shoshoníticas (PintoCoelho, 1986; Guimarães, 2000). Tanto evidências geológicas, petrográficas como químicas
(Guimarães, 2000) permitem considerar as rochas alasquíticas do maciço Serra do
Carambeí com uma estreita afinidade com granitos do tipo A da literatura (por ex., Eby,
1990).
O diagrama Y versus Nb de Pearce et al. (1984) demarca a diferenciação entre o
Granito Serra do Carambeí, granito do tipo intraplaca e a sua encaixante o Complexo
Granítico Cunhaporanga, granito arco vulcânico e sincolisionais (Figura 1). Igualmente
observa-se no diagrama Y+Nb versus Rb de Pearce et al. (1984; Figura 2).
A composição mineralógica do Granito Serra do Carambeí é dada praticamente por
quartzo e dois feldspatos, de modo que os resultados das análises concentram-se, na
Figura 3 (diagrama ACNK x ANK de Maniar & Piccoli (1989), próximo ao ponto que
representa a composição dos feldspatos, enquanto a encaixante é metaluminosa
(Guimarães, 2000).
No diagrama ternário K2O x Na2O x CaO (in Newpet, Figura 4), observa-se a
diferenciação entre o corpo enriquecido em álcalis e a encaixante, com maiores teores de
CaO.
Resultados obtidos e discussão
Os mapas gamaespectrométricos, aéreos e terrestres (K, eTh e eU), assim como os
das razões (eU/eTh, eU/eK e eTh/K), indicaram claramente a delimitação do Granito Serra
do Carambeí em relação as suas encaixantes imediatas (Complexo Granítico
Cunhaporanga).
O levantamento terrestre mostrou boa correlação com os dados aéreos, revelando
maiores concentrações de urânio nos extremos NE e SW do corpo, em correspondência
com dados petrográficos e geoquímicos (Figura 6).
Os dados gamaespectrométricos permitiram diagnosticar o constraste alcalino/cálcioalcalino entre o granito Serra do Carambeí e o Complexo Granítico Cunhaporanga,
respectivamente, através dos altos teores de eTh e eU no primeiro corpo. O mencionado
contraste foi verificado nos diagramas litogeoquímicos.
A sobreposição do diagrama ternário R (K), G (eTh) e B (eU) ao modelo digital de
elevação demarcou bem a distribuição dos radionuclídeos na paisagem. A encaixante
ocorre enriquecida em potássio, enquanto que a Serra do Carambeí apresenta elevados
teores de tório, além de anomalias de urânio concentradas nas extremidades NE e SW
(Figura 5 e 6).
As razões também permitiram ressaltar o granito Serra do Carambeí, através dos
altos índices de eTh/K (Figura 7) eU/K (Figura 8). A baixa razão eU/eTh (Figura 9) delineou
sua natureza alcalina-peralcalina em relação à encaixante cálcio-alcalina (metaluminosa),
conforme verificado por Maurice & Charbonneau (1987).
A linhagem cálcio-alcalina da encaixante foi explicitada pela litogeoquímica,
revelando altos teores de potássio e bário e moderados de estrôncio (Guimarães, 2000).
Observou-se forte correlação deste padrão com os elevados teores de K indicado pela
gamaespectrometria.
Os mapas de contagem total apontaram altas dosagens nos extremos NE e SW do
granito Serra do Carambeí, talvez correlacionados aos altos teores de urânio (Figura 10 e
11).
A partir dos dados de contagem total transformados em dose, estima-se que o corpo
não ultrapasse o índice máximo admissível para o ser huma no (300 mR/semana, Telford et
al., 1990).
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Figura 1 – Diagrama Y versus Nb e Pearce et al.
(1984). Amostras em círculo verde de Guimarães
(2000); e em “x” preto de Prazeres Filho (2000)
do Complexo Granítico Cunhaporanga e. em
losangulo preto de Pinto Coelho (1986) do
granito Serra do Carambeí.

Figura 2 – Diagrama de Y+Nb versus Rb de
Pearce et al. (1984). Amostras em círculo
verde de Guimarães (2000); e em “x” preto de
Prazeres Filho (2000) do Complexo Granítico
Cunhaporanga e. em losangulo preto de Pinto
Coelho (1986) do granito Serra do Carambeí.
K2O

Na2O

Al2O3 /(CaO + Na2O + K2O)

Figura 3 - Diagrama ACNK x ANK de Manair &
Piccoli (1989). Amostras em círculo verde de
Guimarães (2000); e em “x” preto de Prazeres Filho
(2000) do Complexo Granítico Cunhaporanga e. em
losangulo preto de Pinto Coelho (1986) do granito
Serra do Carambeí..

CaO

Figura 4 – Diagrama ternário K2O x Na2O x
CaO (in Newpet). Amostras em círculo verde
de Guimarães (2000); e em “x” preto de
Prazeres Filho (2000) do Complexo Granítico
Cunhaporanga e. em losangulo preto de Pinto
Coelho (1986) do granito Serra do Carambeí.
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Figura 5 – Imagem ternário aéreo Red (K), Green Figura 6 – Imagem ternário terrestre Red (K),
(eTh) e Blue (eU) sobreposta ao Modelo Digital de Green (eTh) e Blue (eU) sobreposta ao
Elevação (MDE).
Modelo Digital de Elevação (MDE).

Figura 7 – Mapa de contorno da razão aérea eTh/K, Figura 8 – Mapa de contorno da razão aérea
contato do granito e anomalias radiométricas.
eU/K, contato do granito e linhas de vôo.
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Figura 9 – Mapa de contorno da razão aérea
eU/eTh, contato do granito e anomalias
radiométricas.

Figura 10 – Mapa de contorno aéreo da contagem Figura 11 – Mapa de contorno terrestre da
total do granito Serra do Carambeí e anomalias contagem total do granito Serra do Carambeí
radiométricas.
e anomalias radiométricas.
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VALE DO RIBEIRA, ADRIANÓPOLIS – PR
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Eleonora Maria Gouvêa Vasconcellos 2
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ABSTRACT
The calcite deposits are hosted by calcite marbles from Neoproterozoic Votuverava
Formation, Açungui Group. These deposits have vein forms with thickness ranging from 1
to 6 meters. They are controlled by faults, diaclase zones and layering interfacies. The
hosting calcite marbles presents dark to light gray colors and centimetric banded structure
is common. These rocks are formed by calcite, epidote, quartz and chlorite. The
mineralized calcite bodies presents a texture variation from microcrystalline to coarse
grained, with recrystallization features and frequent rombohedric and prismatic habits.
Calcite mineralization occurs as banded, laminated, concentric and massive forms.
Results of chemical analysis made in calcite samples from the deposits and their host
rocks, in the Geosol laboratory, using the X-ray fluorescence technique, were plotted in
CaO-MgO-Fe2O3 ternary diagrams. The calcite values are in the low MgO and high CaO
field. The calcite marble values are in the high purity calcareous rock field. The CaO
correlation with MgO, Fe2O3 and SiO2 is inverse, while CaO - Al2O3 do not show any
correlation as in calcite deposits as in calcite marble.
1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é, fazendo uso de dados petrográficos, mineralógicos e
geoquímicos, proporcionar a obtenção de parâmetros geológicos que contribuam para
orientar a exploração mineral das mineralizações de calcita, em rochas calcárias do
Grupo Açungui, Formação Votuverava (Proterozóico Superior), aflorantes na região do
vale do Rio Carumbé - Adrianópolis, Estado do Paraná.
Para a pesquisa, foi selecionada uma área de 625 hectares, delimitada pelas
coordenadas UTM 72635000 – 7261000 e 695500 – 698000.
O centro da área localiza-se a 12 km em linha reta a sudoeste da cidade de Adrianópolis,
estando esta na divisa com o Estado de São Paulo. Adrianópolis está a 130 km da cidade
de Curitiba-PR e a 38 km da cidade de Apiaí-SP.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida mediante levantamento geológico de campo, análises
laboratoriais, análises bibliográficas, digitalização de mapas geológicos e cartas
topográficas, interpretação dos dados obtidos..
Foram confeccionadas lâminas delgadas da rocha encaixante (mármore calcítico)
e dos veios de calcita, no Laboratório de Laminação do Departamento de Geologia da
UFPR, as quais foram analisadas no Laboratório de Microscopia mediante microscópico
de luz transmitida.
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As análises químicas para determinação dos elementos maiores das rochas (SiO 2
CaO – Al2O3 - Fe2O3(t) – MgO - P.F.) encaixantes e dos corpos calcíticos foram efetuados
pelo laboratório GEOSOL – Geologia e Sondagens Ltda, através do método de
fluorescência de Raios X. De posse dos dados obtidos foram confeccionados diagramas
de variação de MgO versus SiO 2, Al2O3, Fe2O3 e CaO, e diagramas ternários. Foi
determinada também a fórmula estrutural da calcita com os dados químicos.
3. RESULTADOS
3.1. ANÁLISE PETROGRÁFICA
No estudo petrográfico das rochas carbonáticas utilizou-se, além das amostras de
mão, amostras de seções delgadas e amostras de lâminas bipo lidas.
A mineralogia apresentada pelas rochas carbonáticas pode ser agrupada em dois
conjuntos: (i) essencialmente calcita; (ii) calcita + óxidos de ferro + epídoto + clorita +
quartzo + tremolita.
As rochas apresentam coloração de cinza a cinza avermelha do (quando apresenta
óxido de ferro), com estrutura acamadada ou maciça, e textura granoblástica. Localmente
observam-se zonas cataclásticas, relacionadas a uma deformação rúptil posterior, à qual
estão associadas alguns bolsões de calcita, ver figuras 01 e 02.
3.2. QUÍMICA MINERAL
A calcita possui macroscopicamente coloração de branca a bege, ver figura 03.
Ocorrem como cristais romboédricos bem formados, e apresentam dureza 3 na escala de
Mohs. Microscopicamente é incolor a cinza, uniaxial, opticamente negativa e tem uma
grande birrefrigência, ver figura 04. Apresenta geminação lamelar, dando origem a estrias
paralelas às arestas e à diagonal maior do romboedro.
Foram feitos estudos mineraloquímicos da calcita (veios).
No presente trabalho, foram obtidos análises das amostras de calcita, e o cálculo
da fórmula estrutura química, com base nos dados de Deer et al. 1978, sendo
preenchidos de acordo com a equação abaixo.
A2B2(Si, Al, Fe3+, Mg, Ca)2 (Ca, CO)2
A= Si, Al, Fe3+, Mg, Ca
B= Ca, CO
Quando analisados os resultados em diagramas ternários CaO-MgO-Fe2O3, os
valores das calcitas caem no campo de baixo MgO e alto CaO. E os mármores no campo
dos de alta pureza. Ver figuras 05 e 06.
3.3. GEOQUÍMICA
Para a caracterização geoquímica das rochas carbonáticas da Formação
Votuverava – Serra do Carumbé foram selecionadas 48 análises químicas para análise e
interpretação dos dados, sendo 20 amostras da área Morro do Chapéu e 28 da área
Arroio Forte, conforme Tabela 01. Estas análises foram feitas no Laboratório da Geosol –
Geologia e Sondagens Ltda, pelo método de fluorescência de Raios X.
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Quando analisados em diagramas ternários, os teores dos mármores calcíticos
projetam-se no campo dos calcários de alta pureza. Quando baseados na classificação
clássica de Pettijohn (1949), 28% das amostras coletadas correspondem a mármores
calcíticos, 58% são mármores magnesianos, com 1,1 a 4,3 % de MgO, 14% das amostras
são mármores dolomíticos com 4,3 a 10,5% de MgO. Ver Tabela 02.
A proporção da composição expressa em óxidos é analisada com base na relação
destes com o MgO, através de diagramas que evidenciam a evolução das rochas.
Observa-se que as amostras descrevem trends curvos (figura 07).
Os óxidos de CaO mostram correlação negativa com o MgO, traduzindo a perda
de CaO, quando há um aumento do MgO, evidenciando a contaminação do mármore
calcítico, cristalizando clorita e tremolita.
Tanto SiO2 como Fe2O3, exibem uma dispersão em seus valores, refletindo
variações no conteúdo de quartzo, epídoto, tremolita e clorita.
Não há correlação com o Al2O3, pois os pontos neste diagrama encontram-se
muito dispersos.
DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
A variação mineralógica do depósito tem uma associação bastante comum
próximo a zonas de falhamentos, parecendo que estes locais são favoráveis à
contaminação do depósito.
Ficou evidenciado que os carbonatos situados nas
proximidades de falhas ou fraturas, em áreas onde a tectônica foi mais ativa, são mais
silicosos e magnesianos, além de apresentarem intensas recristalizações diferenciandose daqueles localizados em áreas sem controle tectônico intenso.
Os teores médios de CaO e MgO do mármore o tornam aptos para o consumo na
indústria do cimento.
Uma associação bastante comum é a de falhamentos com bolsões de calcita. As
zonas de falha facilitaram a percolação de soluções mineralizantes.
Fica evidenciado também que os mármores situados nas proximidades de falhas
ou fraturas em áreas em que a tectônica foi mais ativa, são mais silicosos e magnesianos,
além de apresentarem intensas recristalizações. A presença de um corpo granítico de
pequenas dimensões, aflorante na área também teria contribuído com o aumento no teor
de SiO2 no mármore.
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Figura 01 – Lâmina petrográfica
de mármore calcítico (nicóis
cruzados).

Figura 03 – Foto macro de
veio de calcita prismática.

Figura 02 – Lâmina petrográfica
de mármore calcítico cortada
por micro-veio de calcita (nicóis
cruzados).

Figura 04 – Lâmina
petrográfica de calcita (nicóis
cruzados).

Figura 5 – Diagrama ternário de classificação química da calcita.
Os valores caem no campo de baixo MgO e alto CaO.
Figura 06 – Diagrama ternário de classificação química
do mármore calcítico (encaixante). Os valores caem no
campo de rochas carbonatadas de alta pureza.

60

4,5

4
50
3,5

40

3

A l2 O 3

C aO

2,5
30

2

1,5

20

1
10
0,5

0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

9

1

2

3

4

Figura 07 – Diagramas de dispersão de MgO
versus óxidos.

18

1,6

16

1,4

14

6

7

8

9

1,2

12
1

Fe 2O 3

10
S iO 2

O óxido de CaO mostra correlação negativa
com o MgO. Tanto o SiO2 como o Fe2O3
exibem uma dispersão em seus valores,
refletindo variações no conteúdo de quartzo,
epídoto, tremolita e clorita.

5
MgO

MgO

8

0,8

0,6
6

0,4

4

2

0,2

0
0

1

2

3

4

5
MgO

6

7

8

9

0
0

1

2

3

4

5
MgO

Fig 08 - Diagramas de variação de MgO versus óxidos

6

7

8

9

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq
VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

T11-N1
SiO2
Al2 O3
Fe 2 O3 Tot
MgO
CaO
CO 2
Total

T11-N2

CO 2
SiO2
Al2 O3
Fe 2 O3 tot
MgO
CaO
CO 2
Total

CO 2
Total

T11-N5

T11-N6

T11-N7

T11-N8

T11-N9

5,8

2,9

5,4

5

4,4

4,1

3,5

1,3
0,59
1,8
49,9
41,18

1,5
0,82
3,6
47,1
41,02

1,2
0,59
3,6
47,3
41,16

1,4
0,54
3,5
47,3
40,9

0,76
0,37
2,4
50,8
42,45

1,1
0,5
3,7
47,3
41,24

1,3
0,51
1,6
49,7
41,09

0,95
0,39
2,2
49,9
41,9

0,85
0,38
2,4
50
41,72

0,73
0,38
2,2
50,7
42,05

98,77

98,64

99,29

99,44

99,68

99,24

99,2

99,74

99,45

99,56

T11A-N1

T11A-N2

T11A-N3

T11A-N4

T11A-N5

T11A-N6

T11A-N7

T11A-N9

3,8

4

9,6

5,2

7,2

5,1

3,5

7,1

4

1,9
0,61

1,1
0,65

1,3
0,43

1,6
0,59

1,5
0,46

0,96
0,6

1,1
0,77

1,1
0,49

1,6
0,46

1,2
1,1

2,9
3,5
2
3,9
3,1
4,9
4
3,1
3,6
1,9
46,1
48,6
48,6
43,7
45,9
47,2
47,3
50,7
46,2
49,1
38,44
41,94
41,45
39,36
41,22
40,53
41,39
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39,79
41,62
AM02CA AM03CA AM04CA AM06CA AM07CA AM09CA AM10CA AM11CA AM13CA AM14CA
2,9
0,88

3,9
0,76

3,3
1,1

4,9
0,97

16,5
3,9

2,9
1,8

2,7
1,1

3,5
1,8

7,9
2,1

4,5
0,98

0,46
2,2
51,2

0,39
2,3
50,5

0,76
4,2
48,1

0,75
4,1
47,2

1,4
5,5
37

0,59
2,4
50,2

0,38
0,6
53,1

1,4
0,76
51,4

0,86
6,7
41,8

0,49
4,1
47,9

41,87
99,51

41,8
99,65

41,99
99,45

41,18
99,1

35,25
99,55

42,32
100,21

41,94
99,82

41,28
100,14

40,11
99,47

41,42
99,39

AM17CA

AM18CA

AM19CA

AM20CA

AM21CA

AM22CA

AM25CA

AM27CA

AM28CA

4
1,8
0,91

3,6
1
0,76

3,1
0,92
0,35

2,2
0,65
0,46

7,3
0,42
0,45

8,6
1,2
1,2

5,9
1,5
0,74

8,7
1,8
1,3

5,2
1,4
0,69

1,8
0,42
0,17

7,9
43,2
42,27
100,08

4,3
48,1
41,93
99,69

0,71
52,8
41,78
99,66

0,7
53,4
42,58
98,76

3
48,1
40,48
99,99

2,4
47,1
39,08
99,58

2,6
48,5
40,43
99,67

2,8
46
37,49
98,09

1,3
50,6
40,6
99,79

0,69
54
42,8
99,88

AM29CA

AM32CA

AM33CA

AM34CA

AM35CA

AM36CA

AM37CA

AM38CA

3,9

5,7

6,1

3,2

2,2

6,4

2,2

3,4

Al2 O3

1,2

1,3

1,3

1,1

0,53

1,2

0,37

0,77

0,99

0,89

0,91

0,73

0,31

0,67

0,22

0,55

4,4

1,6

3,1

2,3

1,1

5,1

0,9

0,35

MgO

T11A-N8

9,8

SiO2
Fe 2 O3 tot

T11-N10

5,4

AM16CA
SiO2
Al2 O3
Fe 2 O3 tot
MgO
CaO

T11-N4

4,6

T11A-N0
SiO2
Al2 O3
Fe 2 O3 tot
MgO
CaO

T11-N3

4

CaO

47,8

49,8

47,6

50,6

53,3

45,3

53,5

53,7

CO 2

41,59

40,58

40,16

41,91

42,2

40,45

42,02

40,65

Total

99,88

99,87

99,17

99,41

99,64

99,12

99,21

99,42

Tabela 01 – Resultado de análise química dos elementos maiores por
fluorescência de Raios X.

Denominação MgO (% peso) MgO/CaO (% peso)
Mármore
calcítico
Mármore
magnesiano
Mármore
dolomítico
Dolomito
calcítico
Dolomito
Dolomito
calcítico
Dolomito

0,0-1,1

0,00-0,02

1,1-4,3

0,02-0,08

4,3-10,5

0,08-0,25

10,5-19,1

0,25-0,56

19,1-22,0
10,5-19,1

0,56-0,72
0,25-0,56

19,1-22,0

0,56-0,72

Tabela 02 – Classificação química geral dos mármores
Segundo Pettijohn (1949).
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Complexo de Granja, Extremo Noroeste da Província Borborema
(NW do Ceará).
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ABSTRACT
Granja Complex correspond to a set of rocks that form the basement of Médio
Coreaú Domain, extreme northeast of Borborema Province. Two sequences compose this
Complex, one of them formed by orthogneiss, migmatites and anfibolites, and the other,
constitute of granulites, represented by sillimanite – garnet gneiss (khondalites), enderbite
gneiss and mafic granulites. The study of the rare earth elements (REE), distribution
revealed a wide fracionament degree in the enderbites, with ratios (La/Yb) n assuming limits
among 7.869 and 49.106. The Eu annomalies are negatives, and exhibit similarities in the
general behavior of REE, with proterozoic rocks of andesite composition. On the other hand,
the mafic granulites, present a low degree of fracionament, with values of (La/Yb) n among
4.459 and 5.097, presenting negative Eu annomalies from 0.79 to 0.87. There was obtained
 Nd around 1.02, with TDM (Sm/Nd) varring among 2,63 and 2,36 Ga for the enderbites and
mafic granulites. These results of  Nd and TDM indicates the formation of juvenile croust since
2.30 Ga, denoting a common evolution for the protolites, proper of igneous sequence, latter
submited to metamorphic condiotions of granulite facies.
INTRODUÇÃO
Os litótipos que compõem o embasamento do Domínio Médio Coreaú (Domínio NW
do Ceará), reunindo gnaisses, migmatitos, anfibolitos e granulitos, foram agrupados por
Nascimento et al. (1981), em uma unidade litoestratigráfica denominada de “Complexo de
Granja”. Conforme os autores acima, esse conjunto rochoso esta situado ao extremo NW do
Ceará, entre os municípios de Granja (Ce) e Parnaíba (Pi), limitado a sul pela zona de
cisalhamento de Jaguarapi (ZCJ), e a norte pela costa atlântica. Dessa forma, são
consideradas como pertencentes ao Complexo de Granja, as associações granulíticas,
gnaíssico-migmatíticas e anfibolíticas, que afloram em todo o extremo NW do Ceará (Fig.1 e
Fig. 2).
ARCABOUÇO GEOLÓGICO
O Domínio NW do Ceará, exibe uma série de importantes feições geológicas, dentre
as quais, destacamos a presença de um conjunto de rochas granulíticas situado a norte do
município de Granja (Fig.2). Tal conjunto dispõe-se em faixas aproximadamente lineares,
balizadas por expressivas zonas de cisalhamento de direção NE-SW, dentro das quais se
posicionam também rochas de níveis crustais superiores.
São reconhecidas pelo menos três fases deformacionais sucessivas (Dn-1,Dn,Dn+1),
representadas por foliações com direção NE-SW e mergulhos de valores variáveis para SW,
o que sugere um único evento de caráter progressivo (Santos, 1999; Nogueira Neto, 2000).
Essas fases também apresentam lineações de estiramento mineral com direção NE-SW e
caimentos suaves para NE ou SW, indicando o predomínio de regime tectônico direcional.
Por outro lado, dados das atitudes de lineações de estiramento (170° de azimute com
mergulhos de 35° para SE) a norte da zona de cisalhamento de Granja, remetem a uma
tectônica tangencial pretérita (Dn/Dn-1), com movimentação para NNW. Adicionalmente,
diversas dobras fechadas com vergência para NW e transposições de flancos concorrem no
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sentido dessa interpretação. As lineações minerais NE-SW com mergulhos entre 10° e 15°
para NE ou SW estariam ligadas a evento de componentes direcionais preponderantes sob
regime inicialmente dúctil (Dn+1).
O quadro esboçado pelos elementos estruturais, permitem estabelecer, a exemplo
dos modelos propostos por Fossen et al. (1994) e Fossen & Tikoff (1998), deformação
inicialmente contracional plana, segundo NW-SE resultando em importante encurtamento
crustal. O bloqueio dessa compressão levaria a ativação de mecanismos transpressivos,
com movimento de bloco para NW, os quais evoluiriam a transcorrências nos estágios finais
do processo.
A metaestabilidade das fases de elevada temperatura nos granulitos, passando para
condições retromórficas nas quais estão associadas feições decompressionais, sugere
estágio evolutivo simples, finalizando com soerguimento e exumação dos granulitos,
possivelmente durante o Neoproterozóico (Ciclo Brasiliano), de maneira similar à evolução
descrita para os granulitos Pan-Africanos do Benin (Caby et al., 1991).
A Seqüência Granulítica de Granja pode ser caracterizada em dois distintos
conjuntos, considerando a origem de suas associações minerais, como segue: i khondalitos (paraderivados), formados pela associação de quartzo(qtz)-mesopertita(kf) plagioclásio(pl) - granada (gr) - sillimanita(sil) - rutilo(ru) -ilmenita(ilm) ± cianita(cia); e ii)
enderbitos/granulitos máficos (ortoderivados), compostos pelas associações de
plagioclásio(pl) - hiperstênio(opx) - diopsídio(cpx) - quartzo(qtz) ± biotita (bi) ±
hornblenda(hb) ± granada(gr) (enderbitos) e por plagioclásio(pl) - hiperstênio(opx) diopsídio(cpx) ± granada(gr) ± hornblenda(hb) (granulitos máficos). Em campo, as
ortoderivadas exibem relações intrusivas nos khondalitos, entretanto, em regiões fortemente
deformadas, dispõem-se como corpos lenticulares intercaladas às “encaixantes”.
LITOGEOQUÍMICA
Distribuição de ETR - enderbitos e granulitos máficos
Todas as rochas ortoderivadas foram, normalizadas em suas distribuições de ETR,
pelos valores do condrito de Taylor & McLennan (1985).
Os enderbitos possuem amplo grau de fracionamento, cuja a razão (La/Yb)n assume
valores limites entre 7,869 a 49,106. As anomalias de Eu são negativas, à exceção de uma
amostra, com valor levemente positivo (Eu/Eu* = 1,07). As relações Eu/Eu * situam-se entre
0,67 e 0,91 (Fig. 3). O valor diferenciado de Eu/Eu*, referido anteriormente, é compatível ao
de basaltos e komatiitos proterozóicos, enquanto o restante dos litotipos enderbíticos,
mostram similaridade quanto ao grau de fracionamento e anomalia de Eu, com rochas
proterozóicas de composição andesítica (Condie, 1993).
Os granulitos máficos, ao contrário dos enderbitos, demonstram baixo grau de
fracionamento, em que (La/Yb) n corresponde a 4,459 e 5,097, com anomalia negativa de Eu
entre 0,79 e 0,87 (Fig. 4). Exibem portanto, uma assinatura ígnea típica de rochas básicas
pouco diferenciadas.
As rochas granulíticas ortoderivadas do Complexo de Granja têm como
característica comum, anomalias em Eu pequenas e negativas, além de similaridade no
comportamento entre os elementos incompatíveis de raio iônico grande (LILE) (N ogueira
Neto, 2000).
 Nd e Idades Modelo T DM
Enderbitos e granulitos máficos registraram idades modelo T DM que variaram de 2,63
a 2,36 Ga. O calculo de  Nd (2100 Ma), efetuado em uma amostra de granulito máfico, forneceu
valor igual a 1,02. Todos esses dados são compatíveis aos reportados por Fetter (1999) e
convergem no sentido da geração de crosta juvenil a partir de 2,30 Ga.
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CONCLUSÕES
Considerando os dados anteriormente expostos, podemos em síntese, tecer as
seguintes considerações conclusivas : (a) o conjunto das rochas granulíticas ortoderivadas
do Complexo de Granja, exibe comportamento de ETR compatível aos apresentados por
litotipos de composição intermediária a básica, de idade Proterozóica; (b) as anomalias
negativas de Eu, assim como o não empobrecimento significativo em LILE, sugerem que
essas rochas constituem uma seqüência ígnea pretérita, para a qual, processos de fusão
parcial durante o metamorfismo granulítico foram ausentes ou pouco expressivos; (c) os
valores expressos pelo e TDM, concorrem no sentido de uma fonte comum às ortoderivadas,
com geração de crosta juvenil ao redor de 2,3 Ga.
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ABSTRACT
We present a comparison of trace-element determination in carbonate
speleothems using 3 different proceedures: chemical analysis by digestion, electronic
microprobe and LA-ICP-MS. We show that LA-ICP-MS is a very powerfull tool to study
trace-element variations in this kind of material, aiming recover past climatic record.
INTRODUÇÃO
A maior parte do registro paleoclimático do Brasil Central tem sido obtido através de
estudo palinológicos em sedimentos lacustres (Ledru et al., 1996; Salgado - Labouriau,
1997; além de outros). Esses estudos revelaram flutuações climáticas significativas nesta
área no últimos 60ky, que devem ser detalhadas através de registros climáticos de alta
resolução. Neste sentido, o estudo de espeleotemas associado com técnicas de microanálise têm se mostrado como importantes ferramentas para a recuperação dessas
variações climáticas de alta resolução (Robert et al. 1998, 1999, além de outros).
Cavernas existem em todas as zonas bioclimáticas e morfoestruturais do globo e
encontram-se em grande quantidade no Brasil. Essas cavidades são frequentemente
colmatadas, em grau variável, por diversos depósitos detríticos ou/e bioquímicos. Os tipos
de sedimentos encontrados e suas disposições dependem de vários fatores. Contudo, os
estudos multidisciplinares conduzidos em zonas temperadas e em zonas intertropicais
mostraram o papel preponderante do clima no controle desses depósitos: os períodos
frios ou áridos conduzem a colmatagem detríticas, enquanto os períodos temperados ou
úmidos traduzem-se por decolmatagens e o desenvolvimento de concrecionamento
(espeleotemas).
Considerando que as flutuações climáticas podem induzir variações nas condições de
transporte e dissolução de elementos químicos, este trabalho apresenta dados de
variações de elementos-traços em espeleotemas com objetivo de recuperar o registro
paleoclimático continental. As amostra utilizadas são provenientes da caverna de João
Arruda, Bonito –MS, e foram detalhadas em termos petrográficos e mineralógicos por
Bertaux et al. (2001).
Em geral, elementos traços em espeleotemas apresentam concentrações abaixo de 400
ppm, impossibilitando assim a determinações dos mesmos através de microssonda
eletrônica. Neste trabalho, apresentamos determinações de elementos-traços (Mg, Sr,
Mn, Al, Ba, Ti, Th e U) em amostras de estalagmite da caverna de João Arruda (MS)
utilizando-se LA-ICP-MS. Os resultados foram obtidos ao longo de perfis contínuos
perpendiculares às lâminas de crescimento, e posteriormente comparados com
determinações de elementos-traços por via úmida e por microssonda eletrônica.
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Métodos Analíticos
Os elementos-traços do presente estudo foram determinadas através de 3 técnicas
diferentes, visando avaliar os dados obtidos por LA-ICP-MS.
 Determinação de elementos-traços por via úmida: 50 mg de amostra, extraídas com
auxílio de um microamostrador robotizado, foram atacadas com 1 ml 2N HNO 3 e
posteriormente diluída para 25 ml com 2% HNO3. A partir desta solução foram
determinados os elementos Mg, Sr, Si e Fe (ICP-AES) e Al, Mn, Ba, U, Zn (ICP-MS).
 Determinação de elementos traços LA-ICP-MS: Determinou-se os isótopos 25Mg, 27Al,
43
Ca, 55Mn, 88Sr, 137 Ba, 139La, 232Th and 238U em seções polidas com 300µm de
espessura e perpedicularmente às laminações da amostra de espeleotema. Para
essas análise, utilizou-se o 43Ca como padrão interno visando corrigir variações da
eficiência da abrasão e efeitos de matriz. Todos os elementos foram determinados em
baixa resolução e utilizando ESCAN mode.
 Padrões utilizados: as condições do LA-ICP-MS foram maximizadas utilizando vidro
NIST614. Como padrões de calibração utilizou-se dois materiais geológicos de
referência: 1) GSR-6, que é um carbonato do Institute of Geophysical and
Geochemical Prospecting, China; e 2) CAL-S, que é um carbonato do Centre de
Recherches Pétrologiques et Géochimiques, França. A Tabela I apresenta as
composições médias dos materiais de referência utilizados neste estudos.
 Determinação de elementos-traços por microssonda eletrônica: Determinou-se as
concentrações de Sr, Al e Mg em pontos da mesma amostras de seção polida
utilizada para a análises por LA-ICP-MS. Essas determinações foram calibradas
utilizando-se padrões de carbonatos naturais.
Instrumentação
As análises de LA-ICP-MS foram realizadas usando o espectrômetro de massa de
alta resolução marca FINNIGAN.MAT, modelo ELEMENT, equipado com sistema de
ablação por laser (266 nm Merchantek Nd:YAG laser). O laser foi operado com as
seguintes condições: 5Hz, 45% de potência (0.96 mJ) e 200 µm de diâmetro do feixe.
Para as análises de microssonda eletrônica utilizou-se uma CAMECA SX50, com 4
espectrômetros. As análises foram realizadas com as seguintes condições: 15 KV, 25 nA,
feixe de 10 mm de diâmetro e tempo de aquisição de 10s.
Resultados e discussão
A tabela I apresenta os valores de elementos-traços recomendados para os padrões
utilizados. Esta tabela apresenta também a concentrações obtidas para estes mesmos
padrões a partir da curva de calibração, mostrando que os maiores erros analíticos podem
ser bastante variáveis.
A tabela II mostra uma comparação entre as determinações dos elementos-traços por via
úmida e por LA-ICP-MS. Ressalta-se que esta comparação deve ser feita com cautela,
pois enquanto que as amostras utilizadas para determinação por via úmida representam
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um conjunto lâminas da estalagmite (escala de cerca de 5 mm), as determinações por LAICP-MS referem-se a uma escala de cerca de 50micras. De qualquer forma, os dados
apresentado na Tabela II apresentam 2 comportamentos distintos:
1. Elementos cujas determinações por via úmida e LA-ICP-MS são satisfatórias: neste
caso podem ser incluídos os elementos Mg, Sr e U. Com relação ao Mg, as diferenças
observadas foram relacionadas a variações espaciais na concentração deste
elemento, como será mostrado através das análises de microssonda eletrônica.
2. Elementos cujas determinações apresentaram diferenças entre os dois procedimento.
Neste caso situam-se os elementos Al, Mn, e Ba. Apesar das diferenças, chama-se a
atenção para a consistência dos valores determinado, ou seja, observar que as
determinações de Ba por LA-ICP-MS são consistentemente 3 vezes mais baixas que
as determinações por via úmida. No caso do Al e Mn, as baixas concentrações obtidas
por via úmida foram atribuídas à digestão parcial da amostra durante o ataque com 2N
HNO3.
A comparação entre os dados obtidos por LA-ICP-MS e microssonda eletrônica revelaram
uma boa consistência entre os valores de Mg obtidos. Os demais elementos não puderam
ser comparados pois estavam abaixo do limite de detecção da microssonda.
Visando avaliar a reprodutibilidade das determinações de elementos-traços obtidos por
LA-ICP-MS, comparou-se as variações na concentração desses elementos observadas
em perfis paralelos. Uma comparação entre perfis paralelos mostraram a reprodutibilidade
de picos de determinados elementos, principalmente Mg, Al e Sr.
Conclusões
A utilização de técnicas micro-analíticas tem sido cada vez mais importantes para a
recuperação de registros climáticos de alta resolução. Neste trabalho mostramos que as
determinações de elementos-traços por LA-ICP-MS, em amostras de estalagmites
carbonáticas, são comparáveis aos valores obtidos através de outras técnicas analíticas.
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Tabela I: Apresenta os valores recomentados para os padrões utilizado para calibração. Mostra também a reprodução dos valores
de concentração de cada elemento apartir da curva de calibração.
25

GSR-6
Average (ppm)
SD (ppm)
RSD (%)
GSR6 recom. values (ppm)

Mg

27

Al

55

Mn

88

Sr

137

Ba

139

La

232

Th

238

U

31,451
1,308
4,2
31,300

26,854
344
1,3
26,620

420
13,0
3,1
405

887
27,6
3,1
913

113
23,3
20,6
120

11,5
5,4
46,5
14,6

3,9
0,6
14,7
4,1

1,7
0,5
28,2
1,9

3001
51
1,7
2240
34,0

135
2,2
1,6
95
41,5

13,2
0,6
4,4
23
-42,8

269
0,2
0,1
208
29,4

2,4
0,0
0,8
1,1
120,8

0,92
0,01
1,4
0,76
21,2

0,03
0,00
4,3
0,02
28,4

0,68
0,01
1,0
0,74
-8,2

CAL-S
Average (ppm)
SD (ppm)
RSD (%)
CAL-S recom. values (ppm)
Difference with recom. values (%)

Tabela II: Comparação das concentrações dos elementos nos padrões determinados por via úmida e por LA-ICP-MS.
25

GSR-6
Average (ppm)
SD (ppm)
RSD (%)
GSR6 recom. values (ppm)
CAL-S
Average (ppm)
SD (ppm)
RSD (%)
CAL-S recom. values (ppm)
Difference with recom. values (%)

Mg

27

Al

55

Mn

88

Sr

137

Ba

139

La

232

Th

238

U

31,451
1,308
4,2
31,300

26,854
344
1,3
26,620

420
13,0
3,1
405

887
27,6
3,1
913

113
23,3
20,6
120

11,5
5,4
46,5
14,6

3,9
0,6
14,7
4,1

1,7
0,5
28,2
1,9

3001
51
1,7
2240
34,0

135
2,2
1,6
95
41,5

13,2
0,6
4,4
23
-42,8

269
0,2
0,1
208
29,4

2,4
0,0
0,8
1,1
120,8

0,92
0,01
1,4
0,76
21,2

0,03
0,00
4,3
0,02
28,4

0,68
0,01
1,0
0,74
-8,2
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TAXAS DE SEDIMENTAÇÃO NA LAGUNA MAR CHIQUITA, (CÓRDOBA, AR)
PELO MÉTODO DO Pb-210
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1- Departamento de Radioproteção Ambiental – IPEN/SP - Brasil 05508-900,
damatto@net.ipen.br
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ABSTRACT
The Laguna Mar Chiquita, Córdoba, Central Argentina (62°40’ – 30°54’) is one of the
largest saline lakes in the world. Its most remarkable feature is water-level fluctuation,
which defines low level (LLP) and high-level periods (HLP). These variations are
intimately related to climatic changes. Three cores were collected and dated by the
Pb-210 method. One core was obtained at Laguna Del Plata, a small saline lake
connected to the Laguna Mar Chiquita, the other two cores were collected at the
maximum depths in the main water body. The more constrained Laguna Del Plata
system yields a sedimentation rate of 0.72cm.y-1 (level 52cm, year 1923) due to the
fluvial contribution. One core from the Laguna Mar Chiquita yields a sedimentation
rate of 0.49cm.y-1 (level 52cm, year 1900) and the other core yields sedimentation
rate of 0.40cm.y-1 (level 52cm, year 1884). Sedimentation rates and sedimentological
features change according to the water level of the lacustrine system. At the same
time, increasing salinity promotes the growth of microorganisms that increase the
formation of flocs, thus increasing the sedimentation rate and the relative content of
organic matter in bottom sediments.
1 - INTRODUÇÃO
A Laguna Mar Chiquita, Córdoba é o maior sistema lacustre salino da República
Argentina e até o presente o maior lago salino da América do Sul com uma extensão
de 5000km 2. Esta localizada ao NE da Província de Córdoba, a 200km da cidade de
Córdoba, aproximadamente entre os 30°20’ e 31 o00’ LS e os 62°10’ e 63 o10’ LW
(figura 1).
A depressão onde está localizada é o receptáculo final de uma bacia integrada
pelos rios Suquía, Xaneas e Dulce e em forma secundária recebe pequenos tributários
que chegam até a laguna.
Flutuações no ciclo hidrológico fazem que uma das características mais
significativas deste sistema seja a presença de importantes flutuações no nível de
água e superfície, que definem períodos alternantes bem definidos: os períodos de
nível baixo (LLP) e os períodos de nível alto (HLP), figura 2.
Como conseqüência desta característica a área da laguna pode apresentar
variações na sua extensão bem como na profundidade, Em 1997 sua extensão era de
1960km 2 com profundidade de 4,06m e em 1982 de 5772km 2 e profundidade de 8,60m
(Reati et al., 1997). Atualmente a laguna se encontra em um período de acréscimo de
sua superfície, que pode ser igualada aos níveis de 1982.
1
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As características químicas da água variam também entre os dois períodos
distintos, podendo passar de condições hipersalinas durante os períodos de LLP e
outras mais diluídas durante os períodos de HLP. Por exemplo, em 1977, o lago
apresentava uma profundidade de 4m e salinidade de 78gL-1 enquanto que em 1982 a
profundidade era de 9m e a salinidade de 29gL-1(Martinez et al, 1994; Reati et al,
1997). Embora altos níveis continuem até o presente, baixos níveis e alta salinidade
(por exemplo, 360gL-1, valor máximo apresentado em 1911) foram observados durante
o século XX.
Conectada a laguna Mar Chiquita, a laguna Del Plata (62 o51’45 “– 30o54’38”) é uma
pequena laguna satélite que também tem seu nível de água influenciado pelos
períodos de LLP e HLP, podendo ficar desconectada da laguna Mar Chiquita nos
períodos de LLP. O único rio tributário que chega a laguna Del Plata é o rio Súquia
tornando as águas da laguna Del Plata mais diluídas quando comparadas com da
laguna Mar Chiquita.
A região do lago ocupa uma depressão tectônica do Pleistoceno Médio e fornece
assim um sistema ideal para se estudar longas variações climáticas (Kröling & Iriondo,
1999). As condições ambientais das lagunas sofrem importantes mudanças
relacionadas às variações climáticas e da salinidade influindo sobre as condições de
sedimentação, tornando-se um ambiente favorável de estudo com traçadores naturais.
O 210Pb, meia vida de 22,3 anos, é um isótopo radioativo da família radioativa
natural do 238U muito empregado como traçador natural em estudos de eventos
recentes no meio ambiente, pois pode estabelecer escalas cronológicas ou históricas
nos processos biogeoquímicos em lagos e bacias de drenagem, permitindo uma
avaliação do impacto antrópico sob o local de estudo(Appleby & Oldfield, 1978;
Robbins, 1989).
O conhecimento da taxa de acumulação dos radionuclídeos em ambientes lacustres
e marinhos durante os últimos cem anos é de fundamental importância no
entendimento de processos geoquímicos sedimentários e aquáticos. (Robbins
&Edgington, 1975).
Três testemunhos de sedimento foram coletados nas lagunas, dois na laguna Mar
Chiquita e um na laguna Del Plata. As idades obtidas através destes testemunhos
mostram que a taxa de sedimentação varia substancialmente de acordo com o nível
de água do lago. O último nível alto, entre 1976 e 1997, apresentou baixas taxas de
sedimentação, que variou de 0,6 a 1,1cm/a, enquanto que níveis baixos, entre 1973 a
1964 as taxas variaram de 0,8 a 2,2cm/a.
2 – METODOLOGIA
Três testemunhos de 60cm foram coletados em novembro de 1997, usando
amostrador tipo Handcorer Beeker Sampler (Eijkelkamp). Dois foram coletados na
laguna Mar Chiquita a profundidades de 7,5m e um na laguna Del Plata a
profundidade de 3,6m. A taxa de sedimentação e idade dos sedimentos foram
calculadas pelo método do 210Pb usando o modelo CRS, segundo Noller (2000).
Os testemunhos coletados foram seccionados a cada dois centímetros, as amostras
pesadas e secas em estufa a 60 oC. Após a secagem as amostras foram peneiradas

2
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em malha 0,065 mm com água deionizada e depois de secas foram homogeneizadas
em almofariz de vidro.
Uma alíquota de 1,0g de cada amostra, em duplicata, foi submetida à digestão com
ácidos minerais em digestor de microondas. Após a dissolução da amostra, utilizou-se
um procedimento radioquímico seqüencial para a determinação de 226Ra e 210Pb
segundo Oliveira (1993) e Moreira (1993), respectivamente, em cada amostra do
testemunho.
Este procedimento consiste em uma precipitação inicial de Ra e Pb com H 2SO4 3M,
dissolução do precipitado com ácido nitrilo-tri-acético em pH básico, precipitação de
Ba(226Ra)SO4 com sulfato de amônio e precipitação de 210PbCrO4 com cromato de
sódio 30%.
A concentração de 226Ra foi determinada pela contagem alfa total do precipitado de
Ba(226Ra)SO4 e a concentração de 210Pb através de seu produto de decaimento 210Bi,
pela medida da atividade beta total do precipitado de 210PbCrO4. Ambos os
radionuclídeos foram determinados em um detector proporcional de fluxo gasoso de
baixa radiação de fundo, marca Berthold, modelo LB770-2.
3 - RESULTADOS E CONCLUSÕES
As figuras 3 e 4 apresentam as idades obtidas dos sedimentos coletados nas
lagunas. As taxas de sedimentação obtidas mostram que os processos de
sedimentação estão fortemente relacionados com a variação do nível de água dos
lagos.
A laguna Del Plata embora sendo muito menor que a Laguna apresentou a maior
taxa de sedimentação média (TSM), 0,72cm/a. Nos períodos de nível alto a taxa de
sedimentação obtida foi 0,56cm/a e nos períodos de nível baixo 0.77cm/a. Uma
anormalidade aparece no fim do testemunho coletado, devido a um acréscimo da
concentração do Pb-210 que provavelmente deve estar relacionado a uma longa
exposição subaérea do solo da laguna em períodos de seca.
A laguna Mar Chiquita apresentou uma taxa de sedimentação média (TSM), de
0,40cm/a e 0,49cm/a para os testemunhos TMC14 e TMC5 respectivamente. Nos
períodos de nível alto a taxa de sedimentação obtida foi 1,12cm/a e 0.77cm/a para os
testemunhos TMC14 e TMC5 respectivamente e nos períodos de nível baixo 2,17cm/a
e 1,97cm/a para os testemunhos TMC14 e TMC5 respectivamente.
As maiores taxas de sedimentação foram observadas nos períodos baixos na
laguna Mar Chiquita devido a uma concentração da água o que contribui para uma
maior sedimentação. As maiores taxas também podem estar relacionadas ao aumento
da salinidade da laguna quando se encontra em nível baixo de água. Um aumento na
salinidade promove o crescimento de microorganismos que aumenta a formação de
flocos aumentando assim a taxa de sedimentação.
As menores taxas estão relacionadas aos níveis altos de água, provavelmente
devido a uma dispersão fluvial dos sedimentos finos pelo volume de água que chega
no lago.
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Figura 1- Localização da laguna Mar Chiquita e área de estudo(linha pontilhada)
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Figura 3 – Idade dos sedimentos coletados na laguna Mar Chiquita (TMC 5 e TMC14).
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ABSTRACT
Eight quartz aqueous saline fluid inclusion groups are distinguished in granite rocks
and greisens of the Antônio Vicente massif of the Velho Guilherme Intrusive Suite (South
Pará Tin Province - Brazil). They are: two-phase, three-phase and multi-phase aqueous
inclusions, at room temperature, with occasional halite daughter crystals and other solid
phases. Observed ice melting temperatures from the inclusions vary from -2.2oC to -57.0oC,
which clearly demonstrate the presence of diluted and highly saline fluids. The initial
composition of Group 1 (Na+K+Fe+Cl, and Sn) hydrothermal fluid evolves toward Na + K +
Ca + Al  Fe2+ fluid (Groups 2 and 3), Na+Fe 2++Cl  K  Fe3+ (Group 4), Li + K + Ca + Na +
Cl (Groups 5 and 6), Na + K + Ca + Fe 2+ + Cl (Group 7), and Na + K + Ca + Cl  Al (Group
8). Fluorine is always present in all the fluid groups and the suggested fluid evolution is
mainly ascribed to the pervasive late to post-magmatic hydrothermal alteration, and changes
in chemical parameters which have affected the granites. The observed low homogenization
temperatures (Thtotal), varying from 396.6 oC (Group 1) to 95.6 and 123.8 oC (Groups 7 and 8)
reflect, not only the pervasive greisenization alteration process, at one end, but also all the
following phases of alteration culminating with the argilic stage.
The compositional variation and the scattered nature of the Thtotal values ocasionally
observed, might also be due to the mixing processes between saline magmatic fluids and
meteoric or connate waters during the final stages of hydrothermal alteration. Also
modification of the fluid inclusions due to intra-crystalline quartz deformation can not be
discarded at all.
1. INTRODUÇÃO
O Cráton Amazônico foi palco, no Paleoproterozóico, de uma das mais importantes
atividades magmáticas anorogênicas do mundo. Ele encerra um grande volume de rochas
plutônicas máfico-ultramáficas, intermediárias e félsicas e vulcânicas intermediárias e
félsicas (Dall’Agnol et al., 1999a; Bettencourt et al., 1999).
Neste contexto ocorrem diversos maciços portadores de granitos estaníferos, com
greisens associados, pertencentes à Suite Intrusiva Velho Guilherme (CPRM/DNPM, 1997;
Teixeira et al., 1998), de idade em torno de 1.87 Ga, aflorantes na região sul-sudeste do
Estado do Pará (Fig. 1b). Estudos, com diferentes enfoques foram realizados nos diversos
maciços (Dall’Agnol, 1980; Teixeira e Dall’Agnol, 1991; Teixeira e Andrade, 1992; Teixeira et
al., 1998). Neste trabalho são apresentados dados do estudo de inclusões fluidas realizado
em grãos de quartzo, da primeira fase de cristalização (quartzo 1), de granitos do maciço
estanífero Antônio Vicente e de greisen a ele associado.
2. GEOLOGIA DO MACIÇO ANTÔNIO VICENTE
O maciço granítico Antônio Vicente aflora na extremidade oeste da serra dos
Carajás, a 50 km a noroeste da cidade de São Félix do Xingu (Fig. 1). Apresenta forma
amebóide e ocupa uma área de 600 km2. É intrusivo em rochas do Complexo Xingu, dos
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Grupo São Sebastião e Uatumã e do Granito Parauari (Fig. 2). Tem caráter hololeucocrático
a leucocrático, composição sieno a monzogranítica, com termos álcali-feldspato graníticos
subordinados. Foi afetado, em diferentes graus, por alterações tardi a pós-magmáticas e
hospeda mineralizações de Sn. Teixeira (1999) individualizou quatro domínios petrográficos
principais no maciço Antônio Vicente (Fig. 2), tendo sido selecionadas para este estudo
amostras do domínio 1, fácies biotita-anfibólio sieno a monzogranito (BASMG) e do domínio
3, fácies biotita sienogranito (BSG), biotita sienogranito intensamente alterado (BSGIA) e
clorita-siderofilita-muscovita-quartzo greisen (CMSQGs) associado.
3. ESTUDO DE INCLUSÕES FLUIDAS (IFs)
3.1. Procedimentos Analíticos
Os estudos foram efetuados no Laboratório de Microtermometria do Dep. de
Mineralogia e Geotectônica do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Nas
análises microtermométricas utilizou-se a platina CHAIXMECA, modelo MTM-85, visando a
caracterização dos fluidos, dos seus parâmetros físico-químicos e das condições mínimas
de aprisionamento dos mesmos (Roedder 1984, Shepherd et al. 1985). Para o cálculo da
salinidade foi considerado, muitas vezes, o limite mínimo de Tfg = -20,80C, que representa a
temperatura eutética do sistema puro NaCl-H2O utilizado no programa FLINCOR (Brown,
1989) que calcula esse parâmetro, em eqüivalentes à % em peso do NaCl.
3.2. Tipos, distribuição e natureza das inclusões fluidas
O estudo envolveu 257 IFs de 10 amostra de quartzo 1, que foi selecionado devido
sua dimensão e transparência, características óticas das IFs e também por apresentar
feições indicativas de várias etapas de evolução das soluções. Foram investigadas
inclusões de distribuição aleatória, com feições sugestivas de origem primária (Roedder,
1984), mas com indicações de reequilíbrio durante os estágios de alteração que afetaram as
rochas estudadas. São inclusões bifásicas (L+V) e trifásicas a multifásicas (S+L+V), à
temperatura ambiente, compostas por soluções aquosas salinas. Possuem morfologia
variável, desde prismáticas (cristais negativos) até de contornos irregulares, em alguns
casos com feições indicativas de “necking down”, e dimensões desde valores inferiores a
10m até superiores a 30m. Podem estar presentes cristais de saturação do tipo halita
e/ou silvita.
Os dados microtermométricos revelaram oito grupos distintos de inclusões
aquossalinas, com temperaturas eutéticas características, salinidades muito variáveis e
temperaturas de homogeneização às vezes com amplos intervalos de valores (Figura 3).
3.3. Evolução dos fluidos
Os diversos grupos de inclusões fluidas mostram uma gradativa variação
composicional da fase aquosa, traduzida pelos distintos valores de TE, situados, de modo
geral, entre -95,8 a –27,00C. A variação nas TE dos grupos distintos de IFs decorrem de
mudanças composicionais dos fluidos magmáticos originais, devido a reações com os
minerais pré-existentes (Roedder 1984), durante os diversos estágios de alteração
pervasiva que afetaram, em diferentes graus, as rochas estudadas. Houve, assim, a
desestabilização das fases minerais primárias, como o anfibólio (biotitização, cloritização),
biotita (cloritização, muscovitização), feldspato potássico (albitização, muscovitização,
argilização), plagioclásio (sericitização, muscovitização, microclinização, albitização), com
lixiviação do Ca2+, Na+, K+, Al3+, Fe 2+, Cl- e, possivelmente, do Sn 2+ e Sn 4+, entre outros,
não podendo ser descartada a ocorrência do fluor.
Os resultados microtermométricos obtidos neste estudo sugerem que as soluções,
atualmente registradas, refletem apenas os estágios de alteração mais tardios, a partir do
processo de greisenização. A ação das soluções ácidas nos minerais primários dos granitos
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teria causado a cloritização da biotita e a muscovitização/sericitização dos feldspatos
potássicos e plagioclásios, com liberação de Fe 2+, K+, Na+ e Cl-. Os elementos liberados
nesse estágio foram incorporados à fase fluida que, com o decréscimo da temperatura e
aumento da alcalinidade, teria sido responsável pelas demais alterações observadas.
O Al3+ aparece na fase fluida, provavelmente por não ter sido totalmente consumido
nas reações de sericitização e cloritização de plagoclásio e biotita. A existência do ferro
torna-se patente em algumas IFs localizadas.
Os estudos realizados mostraram ausência de Li + nas IFs das amostras que
sofreram mais intensas alterações (BSGIA) e no próprio greisen (CSMQGs), o que poderia
ser explicado pela formação de minerais enriquecidos nesse elemento, que é
particularmente concentrado na muscovita e argilo-minerais filitosos (Tardy et al. 1972). É
digno de nota que as análises químicas de rocha total (Teixeira 1999) mostram um
enriquecimento em lítio a partir das variedades menos evoluídas (BASMG) para as mais
diferenciadas e seus correspondentes mais alterados (BSG, BSGIA), tendo sido
encontrados os maiores valores no greisen. Assim, supõe-se que, nessa mesma seqüência,
o fluido tornou-se empobrecido em lítio, o que foi realmente evidenciado pelos valores de TE
das IFs dos diversos grupos.
A evolução dos fluidos mencionada foi sugerida com base no decréscimo das
maiores Thtotal obtidas, embora, muitas vezes, essas temperaturas apresentem amplas
faixas de variação. As variações de Thtotal e de salinidade das soluções decorreram de
variações na composição dos fluidos salinos durante os estágios de alterações tardi a pós magmáticas de mais baixas temperaturas, pois estudos de isótopos de oxigênio realizados
por Teixeira (1999) em grãos de quartzo, da mesma geração, descartaram a hipótese de
mistura com fluidos externos ao sistema. Uma hipótese alternativa a ser considerada, referese a modificações nas inclusões originais devido a deformações intracristalinas observadas
nos cristais de quartzo estudados. O espalhamento dos valores de Th total e da densidade do
fluido (Tab. 2) também poderia ter sido, em parte, decorrente de modificações das inclusões
originais por deformações intracristalinas (Kerrich 1976, Wilkins e Barkas 1978, Hollister
1990, Bakker 1992, entre outros), uma vez que os grãos de quartzo estudados exibem
extinção ondulante e, localmente, subgrãos. A ausência de correlação entre Thtotal e Tfg
evidenciam a influência dessas modificações nas medidas microtermométricas.
3.4. Controle dos fluidos sobre as mineralizações de Sn
A cassiterita foi observada no material primário apenas na facies BSGIA e,
principalmente, no clorita-siderofilita-muscovita-quartzo greisen (Teixeira, 1999). Os fluidos
residuais ricos em voláteis interagiram com as rochas do maciço, lixiviando diversos tipos de
cátions, entre eles o Sn2+ e Sn4+. Os dados petrográficos, aliados ao estudo
microtermométricos, sugerem que a lixiviação do Sn e a formação de minerais com esse
elemento tenha ocorrido, principalmente, a partir de soluções aquosas representadas pelas
IFs do grupo 1, presentes apenas no CSMQGs (Thtotal máxima de 396,6C), tornando-se
sistematicamente menos intensa na direção dos grupos 2 e 3 de BSGIA, (Th total até 250 e
230C, respectivamente).
Essa hipótese baseia-se nos seguintes argumentos: 1) a presença de cassiterita é
restrita à facies BSGIA e ao CSMQGs; 2) as IFs do grupo 1, com maiores Thtotal, ocorrem
apenas nas amostras do greisen; 3) as IFs dos grupos 2 e 3 ocorrem em amostras da
variedade BSGIA e possuem temperaturas mínimas de aprisionamento (Th total) coerentes
com a formação mais tardia desse mineral. Considerando-se a presença de cassiterita em
BSGIA, bem como a semelhança nas composições das IFs dos grupos 2 e 3, é razoável
supor que a formação desse mineral esteja também vinculada a esses sistemas.
Levando-se em consideração que nos demais grupos de IFs descritos as Thtotal são
inferiores e que nas outras amostras estudadas pertencentes às fácies BASMG e BSG não
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foi identificada a cassiterita, acredita-se que as soluções correspondentes (grupos 4, 5, 6, 7,
8) ou não continham estanho ou, se esse elemento estava presente, as temperaturas não
foram suficientes para a formação daquele mineral.
4. CONCLUSÕES
Os baixos valores de Thtotal obtidos para todos os grupos de IFs, mesmo
representando as temperaturas mínimas de aprisionamento, foram interpretados como
expressões dos estágios de alteração tardi a pós-magmáticas, a partir da greisenização,
uma vez que aquelas relativas ao estágio magmático deveriam ser mais elevadas e, ao que
tudo indica (Teixeira 1999), acima de 600 0C. Isso também é corroborado pelos valores das
temperaturas de greisenização discutidos na literatura, as quais encontram-se
aproximadamente situadas entre 330 e 470 0C. A evolução dos fluidos durante os estágios
de alteração teria sido registrada, nas IFs do quartzo 1, devido à sua percolação e
aprisionamento durante os reequilíbrios sofridos por esse mineral nas etapas relacionadas
às alterações.
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Figura 2. Mapa geológico do maciço granítico Antônio
Vicente mostrando os principais domínios petrográficos.

Figura 1. Mapa geológico da Folha SB-22-Y-B (Folha São Félix
do Xingu) mostrando a área de ocorrência do maciços
graníticos Antônio Vicente, Velho Guilherme e Mocambo
(CPRM/DNPM 1997, modificado).
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Figura 3. Histogramas envolvendo Freqüência vs. TE 0C, Freqüência vs. Tfg 0C e Freqüência
vs Thtotal0C, relativos aos oito grupos de inclusões fluidas estudados.
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ABSTRACT
The isotope study of oxygen, object of this paper, involved analysis of grains of quartz
1, extracted of the Antônio Vicente, Velho Guilherme and Mocambo granitic massifs, of the
Velho Guilherme Intrusive Suite, of the South Pará Tin-Province. Grains of quartz of greisen
associated to the Antônio Vicente massif also were analyzed. The quartz 1 was selected
from petrographic studies and corresponds to first generation in the order of the magmatic
crystallization of the studied granites. In the greisen it represent the inherited quartz 1 of the
greisenized granite. From obtained data, was observed that the values of 18O of quartz 1
proceeding of the Antônio Vicente and Velho Guilherme massifs are very similar and not very
variables, being between +8,0 0/00 and +8,50 /00. In relation to the Mocambo massif, the values
of 18O are not very more elevated, varying between +8.8 0/00 and 9,00/00., fact that is
suggestive of one origin from of one source probably distinct in relation to the granites of the
Antônio Vicente and Velho Guilherme massifs. Besides, the 18O values of the of the Antônio
Vicente and Velho Guilherme rocks suggest that it derived of sources with very similar
oxygen isotopic characteristics, which were not modified significantly.
1. INTRODUÇÃO
O magmatismo anorogênico Proterozóico do Cráton Amazônico é um dos mais
expressivos do mundo. Encerra um grande volume de rochas granitóides, com subordinados
tipos plutônicos máficos, intermediários e félsicos, bem como vulcânicas intermediárias e
félsicas, (Dall’Agnol et al. 1987, Bettencourt & Dall’Agnol 1987, Teixeira et al. 1998,
Dall’Agnol et al. 1999a). Esse magmatismo assemelha-se, em termos de idades,
características geoquímicas e evolução magmática, àqueles ocorrentes na Província
Proterozóica Norte Americana e no Escudo Fenoscandiano (Anderson & Bender 1989,
Emslie 1991, Rämö & Haapala 1995).
Em relação aos granitos Paleoproterozóicos do Cráton Amazônico, vários estudos
têm sido realizados (Dall’Agnol 1980, Bettencourt & Dall’Agnol 1987, Teixeira & Andrade
1992, Dall’Agnol et al. 1993b, Teixeira et al. 1998, Dall’Agnol et al. 1999a). Dentre esses
granitos, ocorre um grande volume com características subalcalinas e alcalinas, que
apresentam diversas semelhanças com os granitóides do tipo “A” (Loiselle & Wones 1979,
Collins et al. 1982) e que detém mineralizações de estanho e outros metais raros (Daoud
1988, Horbe et al. 1991, Dall’Agnol et al. 1993b, Bettencourt et al. 1995).
Na região sul-sudeste do Estado do Pará, no âmbito da Província Mineral Carajás,
ocorrem diversos maciços graníticos e corpos de greisens a eles associados, portadores de
mineralizações de estanho. Tais maciços encontram-se reunidos sob a designação de Suite
Intrusiva Velho Guilherme (CPRM/DNPM 1997), Fig. 1. Nas duas últimas décadas esses
granitos foram objeto de inúmeras investigações, com diferentes enfoques, por diversos
autores (Dall’Agnol 1980, Dall’Agnol et al. 1993b, Dall’Agnol et al. 1999 a, Teixeira & Andrade
1992, Teixeira et al. 1998, Lafon et al. 1995, entre outros). Entretanto, estudos enfocando
isótopos de oxigênio ainda não foram realizados.
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Neste trabalho apresenta-se o resultado do estudo de isótopos de oxigênio em grãos
de quartzo da primeira fase de cristalização (quartzo 1), extraídos de granitos dos maciços
Antônio Vicente, Velho Guilherme e Mocambo, pertencentes a Suite Intrusiva Velho
Guilherme (Figura 1) e de greisen associado ao maciço Antônio Vicente. Trata-se de um
estudo de caráter preliminar e representa um dos primeiros efetuados em granitos e em
fases minerais de sistemas mineralizados da Amazônia Oriental.
2. ASPECTOS ANALÍTICOS
As análises foram efetuadas no Geochron Laboratories Krueger Enterprises
(Cambridge/Massachusetts-USA).Em todos os granitos e no greisen foram estudados grãos
de quartzo 1 puros. A limpeza das impurezas odsorvidas nas superfícies dos mesmos foi
realizada através de banhos em soluções de HCl com diluição 1:1.
O quartzo 1 foi selecionado, a partir de estudos petrográficos realizados por Teixeira
(1999). Ele corresponde a primeira geração de quartzo, na ordem de cristalização
magmática, em todas as facies granitos estudadas. No CSMQGs ele representa o quartzo 1
herdado da facies BSG greisenizada. Apresenta granulação grossa (> 5mm), é,
invariavelmente, anédrico, de aspecto limpo, mostra-se geralmente fraturado, exibe extinção
ondulante moderada a forte e sub-grãos de deformação. Uma descrição detalhada dessa
fase mineral pode ser encontrada em Teixeira (1999).
Os cáculos de 18O(0/00 ) obedeceram a seguinte condição:
18Oamostra (0/00)=[(18O/16Oamostra ÷ 18O/16Opadrão) - 1] x 1000
onde:

18

O/16O padrão é SMOW e

18

O/16O padrão = 0,0039948

No maciço Antônio Vicente foram analisados grãos de quartzo oriundos de biotitaanfibólio sieno a monzograníto (BASMG), biotita-anfibólio sieno a álcali-feldspato granito
(BASAFG) e biotita sienogranito (BSG) e de clorita-siderofilita-muscovita-quartzo greisen
(CSMQGs). Os granitos encontram-se pouco afetados por alterações tardi a pósmagmáticas pervasivas (Taylor & Pollard 1988), enquanto que o CSMQGs (sentido de
Stemprok 1987) representa um extremo dessas alterações. No maciço Velho Guilherme
foram estudados gãos de quartzo pertencentes à facies sienogranito heterogranular (SGH) ,
cujo grau de alteração é mais alevado do que aqueles dos granitos do maciço Antônio
Vicente. No maciço Mocambo foram investigados grãos de quartzo de três amostras
distintas da facies sieno a monzogranito porfirítico (SMGP), as quais encontram-se um
pouco mais alteradas do que aquela do maciço Velho Guilherme.
A Tabela 1 mostra a somatória das quantidades modais das principais fases minerais
de alteração dos granitos estudados e do greisen, bem como os valores de 18O(0/00 )
obtidos nos mesmos.
3. ESTUDO DE ISÓTOPOS DE OXIGÊNIO: DISCUSSOES E CONCLUSÕES
Nas últimas décadas um número elevado de análises de isótopos de oxigênio tem
sido realizado em granitóides envolvendo rocha total e minerais separados (Clayton et al.
1972, Bottinga & Javoy 1973, O’Neil et al. 1977, Forester & Taylor Jr. 1980, Möller et al.
1985, Cheang et al. 1986, Kerrich & Beckinsale 1988, Taylor Jr. 1988). Esses trabalhos tem
fornecido importantes informações sobre a origem e evolução de granitos, tipos de protólitos
e condições de formação, bem como acerca dos processos que afetaram os corpos
graníticos durante e após as suas colocações.
De acordo com Clayton et al. (1972) o fracionamento isotópico de oxigênio entre o
quartzo e a água é grande e depende fortemente da temperatura. Como resultado, a
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composição isotópica do quartzo formado ou recristalizado em sistemas aquosos é
governada mais pela temperatura de formação do que pela composição isotópica da água.
Sabe-se, entretanto, que o quartzo é altamente resistente à troca isotópica de
oxigênio com fluidos hidrotermais a temperaturas menores ou iguais a 300 0C (Clayton et al.
1972, Forester & Taylor 1980, Kerrich & Beckinsale 1988), enquanto que os feldspatos são
susceptíveis a trocas até cerca de 150 0C. De acordo com esses autores, essa diferença na
cinética das reações de troca de isótopos ocorre devido à uniformidade dos valores de 18O
do quartzo em contraste com a grande dispersão dos valores de 18O do feldspato.
Em relação aos granitos estudados apenas o quartzo foi analisado. Em razão disso,
não é possível estabelecer uma comparação entre os dados aqui apresentados e aqueles
apresentados pelos estudos acima mencionados.
Na Tabela 1 verifica-se que os valores de 18O de quartzo provenientes dos maciços
Antônio Vicente e Velho Guilherme são muito semelhantes e pouco variáveis, estando
compreendidos entre +8,00/00 (facies BSG) e +8,50/00 (facies BASAFG). Em relação ao
maciço Mocambo, os valores de 18O tornam-se um pouco mais elevados e situam-se ente
+8.80/00 e 9,00/00, o que é sugestivo de uma fonte provavelmente distinta daquela dos
granitos dos dois outros maciços ora comentados (Fig. 2).
Essas observações reforçam, em parte, as considerações apresentadas pelos
autores supracitados, de que o quartzo é resistente à troca isotópica de oxigênio com fluidos
hidrotermais coexistentes, uma vez que os granitos estudados mostram-se afetados por
fluidos tardios, em diferentes intensidades, e os valores de 18O mostram-se muito pouco
variáveis internamente a cada maciço.
Esse fato se torna mais claro em relação ao CSMQGs, associado ao maciço Anônio
Vicente, que embora represente um extremo de alteração pervasiva da facies BSG, mostra
um valor de 18O semelhante ao deste granito (+8,4 0/00), embora um pouco mais elevado
(Tabela 1).
Além disso, os valores de 18O das rochas dos maciços Antônio Vicente e Velho
Guilherme sugerem que as mesmas derivaram de fontes com características isotópicas de
oxigênio muito semelhantes, as quais não foram modificadas de modo significante. O granito
do maciço Mocambo devido exibir valor de 18O um pouco mais elevado, deve ter sido
derivado de uma fonte diferente ou teve seu valor original de 18O modificado devido aos
fluidos de alterações tardi a pós-magmáticas. Esta última hipótese não parece ser
verdadeira, visto que não explica o fato do CSMQGs, associado ao maciço granítico Antônio
Vicente, mostrar valor muito semelhante àquele do granito do qual foi originado (facies BSG,
Tabela 1), conforme comentado acima.
De acordo com Taylor Jr. (1978), as rochas graníticas podem ser classificadas,
arbitrariamente, em três categorias a saber: 1) granitos com baixos 18O (18O  +6); 2)
granitos com 18O normais ( +60/00  18O +100/00); 3) granitos com 18O altos ( 18O 
+100/00). Considerando-se esta classificação, os granitóides ora estudados enquadram-se no
grupo dos granitos normais (18O entre +8 e +90/00).
As composições isotópicas de oxigênio mais favoráveis à interpretação encontram-se
fora do intervalo da granitos normais (Anderson & Morrison 1992). Entretanto, a ampla
maioria dos granitóides anorogênicos possui valores de 18O correspondentes aos granitos
normais (Anderson & Morrison 1992). Assim, a interpretação dos valores de 18O referentes
aos granitos normais geralmente incorrem em ambiguidades, as quais podem estar
vinculadas à múltiplos processos envolvendo os valores de 18O a saber: 1) mistura variável
entre basalto derivados do manto e grabros (18O  +60/00) e rochas crustais(18O + 8 a
+100/00) pode explicar alguns valores normais. Alternativamente, a fusão de rochas crustais
meta-ígneas com valores de 18O variáveis entre +6 e +100/00 , pode, também, gerar
granitos normais (Anderson & Morrison 1992).
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De acordo com Taylor Jr. (1988) valores incomunmente altos de 18O (+80/00), em
magmas, requerem o envolvimento com material parental precursor que em algum tempo no
passado residiu próximo à superfície, ou com rochas sedimentares ou, ainda, com rochas
alteradas intempericamente ou hidrotermalmente.
No que se refere aos granitos estudados, os valores de 18O aliados aos dados de
isótopos radiogênicos (Pb-Pb e Sm-Nd; Teixeira et al. 1998, Teixeira 1999) indicam que os
magmas parentais dos granitóides estudados evoluíram a partir de uma fonte com
importante contribuição crustal (níveis rasos), predominantemente Arqueana.
Deve-se ressaltar, entretanto, que devido o valor de 18O(+8,8 a 9,00/00),
correspondente ao granito do maciço Mocambo, ser um pouco diferente e mais elevado do
que aqueles relativos aos maciços Antônio Vicente e Velho Guilherme, pode-se inferir que o
protólito do mesmo tinha características isotópicas distintas daquele(s) gerador(es) dos
granitos destes maciços (Fig. 3).
De qualquer modo, essas considerações devem ser vistas como preliminares em
função dos dados disponíveis serem, no momento, insuficientes para se concluir de forma
mais consistente a esse respeito, bem como para se obter outras informações adicionais
àcerca dos granitos dos maciços em questão.
Comparativamente às assinaturas isotópicas obtidas através da análise de grãos de
quartzo extraídos dos granitos Musa e Serra Carajás, ocorrentes, também, no Cráton
Amazônico, na Amazônio Oriental (Rios 1995), os valores de 18O obtidos em grãos de
quartzo dos granitos ora estudados, mostram-se mais elevados, enquanto que em relação
àqueles fornecidos por grãos de quartzo oriundos de veios hidrotermais associados aos
granitos supracitados, são eqüivalentes, especialmente, em relação ao veio hidrotermal
associado ao granito Serra dos Carajás.
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Figura 2- Esquema comparativo mostrando as
características isotópicas em termos de  18O
obtidos em grãos de quartzo de granitos e de
greisen dos maciços Antônio Vicente, Velho
Guilherme e Mocambo.

Figura 1. Mapa geológico da Folha SB-22-Y-B (Folha São Félix
do Xingu) mostrando a área de ocorrência do maciços
graníticos Antônio Vicente, Velho Guilherme e Mocambo
(CPRM/DNPM 1997, modificado).

Figura 3- Diagrama retangular  18O v.s Nd mostrando as
assinaturas isotópicas dos granitos dos maciços Antônio
Vicente e Mocambo.
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Tabela 1. Características isotópicas de granitos e greisen dos maciços Antônio Vicente, Velho Guilherme e
Mocambo, em termos de  18O(0/00 ). ** Valor médio.
MACIÇOS
GRANITÓIDES

VARIEDADES
LITOLÓGICAS
BASMG

 das quantidades modais das principais fases
minerais de alteração
*Alb+Ep+Cl+Ser+Mv1 1%

BASAFG

* Alb+Ep+Cl+Fl+Ser+Mv17%

+8,5

BSG

* Alb+Ep+Cl+Fl+Ser+Mv16%

+8,0

CSMQGs

**Mv2+Sid+Cl+Fl+Top+Cass47%

+8,4

*Alb+Cl+Fl+Mv2+Ser+Mv120%

+8,2

SMGP(análise 1)

*Alb+Cl+Sid+Fl+Ser+Mv1+Mv2+Top22%

+8,8

SMGP(análise 2)

*Alb+Cl+Sid+Fl+Ser+Mv1+Mv2+Top23%

+8,8 - +9,0

ANTÔNIO VICENTE

VELHO GUILHERME SGH

MOCAMBO

 18O( 0/00 )
+8,3

SMGP(análise 3)
+9,0
*Alb+Cl+Sid+Fl+Ser+Mv1+Mv2+Top27%
Alb=albita; Ep=epidoto; Cl=clorita; Ser=sericita; Mv=muscovita; Fl=fluorita; Top=topázio; Cass=cassiterita; Sid=siderofilita.
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ABSTRACT
An AAS analytical method was developed for analysis of Cu, Zn, Pb, Ni, Co e Cr in geological
samples (reference material), using an organic solvent in order to obtain lower detection limits
and to enlarge the analysis range to a larger set of samples. Results of the method were
compared to those obtained with standard AAS and with certified reference values.
Concentrations varied from tenths to hundreds of g/g. The organic solvent method reduced
background and improved sensitivity for all elements except Cr.

INTRODUÇÃO
A técnica de Espectrometria de Absorção Atômica (AAS) é muito utilizada para determinação
de elementos traço em amostras geológicas e seus limites de determinação (LD) são
considerados satisfatórios, porque permitem a dosagem das amostras nas faixas usuais de
concentração. Porém a redução dos LD’s é desejada, para permitir a determinação de um
número maior de amostras.
A possibilidade de utilizar meios orgânicos para dissolução de amostras foi reconhecida há
muito tempo. A principal vantagem é a obtenção de temperaturas mais altas na chama, porque
a solução contribui para o teor de combustível na chama e porque o solvente tem menor calor
latente de vaporização. Conforme Willard (1987) a menor viscosidade e tensão superficial do
líquido orgânico provoca a formação de gotas menores e mais regulares, contribuindo para
uma volatilização mais uniforme e maior eficiência de análise.
Robinson (1966) solubilizou amostras com álcool, acetona, benzeno e n-heptano,
demonstrando uma melhora para a sensibilidade e LD de vários metais (Ni, Zn, Co, Cu, Cd,
Na, Ag, Mg e Cr). Outros autores citados por Angino (1972) obtiveram aumentos de
sensibilidade dos elementos Ni, Cs, Ag, Ca, Fe, Zn através do uso de solução de isopropanol
50%. Foram investigados vários solventes miscíveis com água em diferentes proporções,
provocando sensibilidade aumentada para Cu, Fe, Mn, Zn e Mg. Alguns solventes utilizados
nessas pesquisas foram de alto custo (4,2-metil-pentanona) ou tóxicos (benzeno e n-heptano).
Também a extração com agentes orgânicos como APDC (ditiocarbamato de amôniopirrolidina) e MIBK (metil-isobutil-cetona), proposta por Torgov (1995) apresenta melhoras de
LD, mas tem alto custo de reagentes. Neste trabalho mostrou-se um aumento de sensibilidade
com a utilização de um solvente de baixo custo, o etanol p.a., que torna viável a análise de
traços em faixas de concentração mais amplas.
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EXPERIMENTAL
Para abertura das amostras procedeu-se da seguinte forma: uma porção de 1,0000g de
amostra foi submetida a dois ataques ácidos consecutivos, ambos em chapa elétrica a 130 ºC
e levados até a secura. No primeiro ataque utilizou-se 15 ml de uma mistura 2:1 de HF e HNO3
concentrados, no segundo utilizou-se 17 ml de uma mistura de três ácidos: 10 ml HF conc., 5
ml HNO3 conc. e 2 ml HClO4 conc. para digestão do resíduo. Após o resfriamento retomou-se a
amostra com 10 ml de HCl 6N e completou-se o volume em balão volumétrico de 50 ml com
água deionizada, ou, no caso da determinação em meio orgânico, com etanol p.a.
Para a calibração foram preparados padrões a partir da solução padrão de 1000 mg/l, obtida a
partir da dissolução da ampola Titrisol MERCK® com água deionizada. Para análise em meio
aquoso foram preparados padrões de ½, 1, 2, e 5 mg/l por dissolução em água deionizada e
para análise em meio orgânico foram dissolvidos em etanol p.a.
Neste trabalho utilizou-se a recomendação da IUPAC para estabelecer o limite de
determinação como sendo três vezes maior que a intensidade de flutuação do equipamento,
ou seja três vezes a flutuação do background (3).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os limites de determinação obtidos para a dissolução de 1,0000 g de amostra em 50 ml de
solução estão relacionados na Tabela 1. Os LD’s mais baixos foram obtidos para amostras em
meio orgânico para todos elementos analisados, exceto para o Cr.
TABELA 1: Limites de Determinação por AAS em meio aquoso e etanol (g/g)

Cu

Zn

Pb

Ni

Co

Cr

Meio aquoso

0,94

0,23

3,13

2,38

2,17

1,14

Meio orgânico (etanol)

0,52

0,12

1,43

1,22

1,35

2,17

Trescases (1984), Angino et al. (1972) e manuais de fabricantes de equipamentos apresentam
tabelas com LD’s e sensibilidade surpreendentemente baixos. Estes valores são apresentados
sem considerar o método de preparação, envolvendo a massa e o volume de solvente
utilizados na solubilização, mas consideram como teor relevante a concentração da mistura de
solvente com a amostra. Os LD’s da AAS em meio aquoso apresentados por Jackson (1995)
para traços em rochas são condizentes com os valores obtidos neste trabalho.
Na Figura 1 estão assinalados os LD’s que correspondem ao limite inferior da faixa de trabalho
e fornecem a melhor precisão da análise. Os limites de determinação, exceto cromo, mostram
valores menores nas leituras com dissolução em meio orgânico, especialmente níquel, chumbo
e cobalto.
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Fig. 1: LD’s, valores certificados e valores medidos nos materiais de referência

Os coeficientes de correlação dos resultados obtidos pelos diferentes métodos com os valores
certificados estão relacionados na Tabela 2, considerando toda faixa de concentração testada
neste trabalho. Na Tabela 3 estão os coeficientes de correlação considerando as faixas de
baixa concentração (o limite superior da faixa está indicado entre parênteses). Os valores
testados mostram uma equiparação razoável dos dois métodos, quando se considera toda a
faixa testada, porém uma melhora significativa para Pb, Ni e Co para baixos teores.
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TABELA 2: Coeficientes de correlação entre os teores obtidos e os certificados em toda a
faixa de concentração testada
Cu

Zn

Pb

Ni

Co

Cr

cert-aq

0,99805

0,99510

0,96585

0,99999

0,99954

0,99955

cert-alc

0,98869

0,98527

0,91807

0,99808

0,99993

0,99773

TABELA 3: Coeficientes de correlação entre os teores obtidos e os certificados, na faixa de teores baixos (indicados
entre parênteses em g/g)
Cu(<10)

Zn(<30)

Pb(<10)

Ni(<10)

Co(<10)

Cr(<20)

cert-aq

0,96654

0,99993

0,93564

0,94441

não correl

0,97315

cert-alc

0,94881

0,99613

0,99165

0,98656

0,93959

0,78561

Na Figura 2 estão mostrados os coeficientes de correlação de forma gráfica e pode -se
observar que a correlação realmente é melhorada para teores inferiores a 10g/g para Pb, Co,
Ni e Cr.
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Fig. 2: A correlação entre os valores certificados, os valores medidos em meio orgânico (etanol) e em meio aquoso
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CONCLUSÃO
O método da dissolução das amostras em etanol p.a. é de baixo custo e oferece vantagens
significativas na determinação de elementos de grande interesse geológico em faixas de
análise que vão a teores mais baixo que aquelas observadas para dissolução das amostras
em meio aquoso. A correlação dos resultados é excelente. O background foi reduzido com
uma nítida melhora na sensibilidade em meio orgânico em todos elementos exceto Cr. Se
obteve uma melhora significativa na determinação de Pb, Ni e Co em baixos teores. Existem
determinadas faixas de concentração em que ocorre uma sobreposição das faixas de trabalho
das duas técnicas, ficando a cargo do analista a decisão da escolha do método.
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ABSTRACT
Electrochemical current generating devices are considered a harmful waste material,
because of their heavy metal content. The determination of cadmium, lead and mercury
amounts in discarded batteries is of great importance for environmental control, since these
metals can contaminate soil and ground water, if carelessly disposed.
Sample preparation for Cd, Hg and Pb analysis in zinc-carbon batteries is a tricky task,
because carbon resists acid attack . Furthermore ashing procedures prior to sample
dissolution affect the mercury and cadmium content, which are volatile at ashing
temperatures. Analytical procedures for determination of Cd, Hg and Pb in pressed powder
pellets with X-ray fluorescence spectrometry (XRF) were developed, building standards with
the electrolyte mass obtained from various similar batteries enriched with known amounts of
the analyte (volumetric addition of spectroscopic standards).
INTRODUÇÃO
O descarte de pilhas e baterias usadas em lixões e aterros sanitários tem causado
crescente preocupação de ambientalistas e do público em geral, devido ao vazamento de
elementos potencialmente tóxicos ao homem, provenientes do interior destes geradores
eletroquímicos de energia elétrica, quando sujeitos às intempéries e à corrosão. As pilhas
contém diversos metais pesados, dentre os quais os mais perigosos ao ser humano são
cádmio, mercúrio e chumbo. A preocupação com a contaminação do meio ambiente tem
levado as autoridades competentes a tomar diversas iniciativas para minimizar o problema,
como por exemplo campanhas de esclarecimento da população, a coleta diferenciada de
pilhas e baterias (distinto do lixo comum) e a remessa do material coletado para os
fabricantes e fornecedores, para que estes providenciem depósitos adequados para o
descarte, de modo que não comprometam o solo, os manancias e os lençóis freáticos,
devido à lixiviação do depósito.
Os metais cádmio e mercúrio são extremamente tóxicos e bio-acumuláveis. O
mercúrio pode ser facilmente metilado por bactérias (CH 3Hg+) e nessa forma ser absorvido
por animais, onde acumula-se nos tecidos. No homem pode causar disfunção renal, é
neurotóxico e teratogênico e a sua LD 50 (dose letal) é de 1,5 mg/kg. O cádmio quando
presente como contaminante em solos é extremamente bio-disponível. Causa osteoporose,
disfunção renal e câncer e sua LD 50 é de 1,3 mg/kg. O chumbo é um neurotóxico de
toxicidade média, sua LD 50 é de 70 mg/kg. Causa uma grande gama de disfunções
metabólicas [1,2,3].
Um dos problemas mais prementes na área do controle ambiental é o
estabelecimento de normas e o controle do correto cumprimento dessas. Assim a
Resolução nº 257 de 30 de junho de 1999 do Conselho Nacional do Meio-Ambiente
(CONAMA) estabelece um cronograma de redução dos teores máximos admissíveis de
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cádmio, mercúrio e chumbo em diferentes tipos de pilhas e baterias [4]. Segundo a
resolução, a partir de 1º Janeiro de 2001 (art. 6º) os valores devem ser reduzidos para
0,010% em massa de mercúrio, 0,015% em massa de cádmio e 0,200% em massa de
chumbo, para as pilhas comuns. A resolução não estabelece os métodos e as técnicas a
serem utilizados para a determinação e o controle destes teores.
A análise de mercúrio e cádmio em pilhas que contém alto teor de carbono (pilhas
do tipo zinco-carvão) é difícil por meios analíticos espectroscópicos que exigem a
dissolução da amostra, porque o carbono resiste ao ataque ácido. Por outro lado, a
eliminação do carbono através de transformação em cinzas (ashing), afeta o teor de
mercúrio e cádmio, que são voláteis na temperatura de queima da amostra. Considerando
este impasse, buscou-se uma alternativa de análise para esses elementos-traço no
eletrólito de zinco-carvão de pilhas comuns, através da análise por Fluorescência de RaiosX. A proposta desse trabalho é o estabelecimento de curvas de calibração para a análise de
Cd, Hg e Pb da pasta interna de pilhas do tipo zinco-carvão, construindo padrões com pasta
interna homogeneizada de pilhas, acrescida de quantidades conhecidas do elemento a ser
determinado.
MATERIAL E MÉTODOS
Uma pilha convencional do tipo zinco-carvão é constituída de diversas partes: capa
externa de aço, tampa de aço, fundo de aço, isolantes de papelão ou plástico, barra central
(polo positivo), copo metálico (polo negativo) e a pasta interna (eletrólito de carvão-zinco).
Essa pasta que representa aproximadamente 40% da massa da pilha é a fração a ser
analisada nesse trabalho. A Figura 1 mostra os componentes de uma pilha, em foto e em
esquema.
B)

A)

3

4

3

tampa de aço
eletrodo
interno (+)

isolamento

1
2

recipiente
de zinco (-)

5
blindagem

4

Fig.1:

Pasta
(eletrólito)

fundo de aço

A) Componentes de uma pilha: 1 recipiente de zinco encapado com papelão para isolamento,
2 eletrodo interno, 3 isoladores , 4 contatos de aço das extremidades e 5 pasta de eletrólito
(B) Esquema em corte [5]

Foram selecionadas aproximadamente 30 pilhas zinco-carvão tipo AA (lápis) de
marcas comerciais comuns (não alcalinas). As pilhas foram abertas manualmente e suas
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partes separadas e pesadas. A pasta interna das pilhas foi colocada em estufa a 40°C até
secar. Depois de homogeneizada em gral de porcelana, foi pesada porções de 10 g e
compactada em pastilhas prensadas, aplicando uma pressão de 0,8 kbar (80 MPa). É
importante ressaltar que a pasta não admite prensagem com pressões mais altas, porque o
calor gerado na compactação pode causar combustão espontânea. Na compactação se
observa a exsudação de um líquido extremamente corrosivo, com pH entre 2-3.
Para acrescer os teores de Cd, Hg e Pb à pasta interna, foram preparadas soluções padrão contendo 643,4 mg/l de Cd (utilizando 1,5248 g/l de (CH 3COO)2Cd.2H2O) e 1000
mg/l de Hg (utilizando 1,353 g/l de HgCl2). A solução de 1000 mg/l de Pb foi obtida com
padrão espectroscópico comercial. Várias porções de 10 g de pasta interna homogeneizada
foram acrescidas de diferentes volumes de solução padrão, foram misturadas enquanto
úmidas e secas em estufa a 40°C. As pastilhas prensadas obtidas desses pós foram
utilizadas como padrões de calibração.
As pastilhas prensadas foram submetidas à análise por Fluorescência de Raios-X
em um espectrômetro da marca Rigaku RIX2000, com tubo de ródio. A voltagem de
aceleração no tubo foi de 60 kV, 40 mA de corrente. Utilizou-se um espectrômetro do tipo
“dispersão em comprimento de onda”, com cristais analizadores (LiF200, Ge, PET e RX35),
fendas largas e correção de contagem por janela selecionadora de altura de pulso.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A emissão de Raios-X característicos da amostra permitiu identificar os principais
elementos da pasta interna. O espectro dos elementos pesados (Z>21) está na Figura 2,
onde podem ser reconhecidos os picos de Zn e Mn, como constituintes mais abundantes
(exceto o carvão, que não é detectado por este espectrômetro).
Para a análise quantitativa de Cd, Hg e Pb foram estabelecidas as regiões
espectrais de interesse (indicadas na Figura 2) e obtidos os espectros com tempos de
contagem e passo angular adequados.
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Fig. 2: Espectro dos elementos pesados contidos na pasta interna de pilhas de diferentes marcas
Os elementos leves (10 < Z < 21) também estão presentes nas pilhas em teores
semelhantes, como pode ser visto nos espectros da Figura 3 (pp1 e rp1 correspondem a
diferentes marcas comerciais).
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Fig. 3: Espectros dos elementos 10<Z<21 na pasta interna de pilhas de diferentes marcas
Para acrescer os teores de Cd, Hg e Pb à pasta interna, foram preparadas soluçõespadrão contendo 643,4 mg/l de Cd (utilizando 1,5248 g/l de (CH 3COO)2Cd.2H2O) e 1000
mg/l de Hg (utilizando 1,353 g/l de HgCl2). A solução de 1000 mg/l de Pb foi obtida com
padrão espectroscópico comercial. Várias porções de 10 g de pasta interna foram
acrescidas de diferentes volumes de solução padrão, foram misturadas enquanto úmidas e
secas em estufa a 40°C. As pastilhas prensadas obtidas desses pós foram utilizadas como
padrões de calibração.
Os espectros de Cd, Hg e Pb obtidos a partir dos padrões construídos com o
acréscimo de solução padrão na pasta homogeneizada estão mostrados na Figura 4.
Observa-se que mesmo o padrão “zero”, sem acréscimo do analito, apresenta o pico
característico do elemento, exceto no caso do mercúrio. O objetivo desta calibração é
determinar o aumento da intensidade do pico devido ao acréscimo de quantidade conhecida
do elemento.
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Fig.4: Espectros de Cd, Hg e Pb dos padrões construídos com acréscimo de analito
As regiões espectrais dos raios-X característicos Cd-L Hg-L Pb-L foram
ajustadas com curvas gaussianas, obtendo-se a área sob o pico, a altura do pico e a altura
do background. Os diferentes padrões mostraram pouca variação na altura do background,
mas para tornar a calibração de aplicação mais ampla, optou-se pela correção do efeito
matriz através da divisão da altura do pico pela intensidade do background [6]. As retas de
calibração obtidas estão mostradas na Figura 5, onde se observa que as retas não passam
pela origem do gráfico.
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Fig.5: Retas de calibração de cádmio, mercúrio e chumbo e as equações de reta obtidas
Os limites de determinação (LD) foram obtidos nos espectros integrando as regiões
centrais dos picos. Os valores obtidos são os seguintes: 6 g/g de Cd, 8g/g de Hg e
15g/g de Pb.
Para determinação dos teores reais, estabeleceu-se uma reta de calibração, com a
mesma inclinação, porém passando pela origem. Inserindo o valor da intensidade do pico
do “padrão zero” na equação dessa reta, obteve-se o teor, como está mostrado na Figura 6.
Os teores obtidos foram 974 g/g de cádmio, menos de 8g/g de mercúrio e 148g/g de
chumbo. Também os teores de pilhas de diferentes marcas puderam ser obtidas nessa
curva de calibração (corrigindo-se o efeito matriz, através da divisão da altura do pico pela
altura do background).
A pasta interna não é a única parte da pilha que contém metais pesados. O teor de
metais pesados no eletrodo externo metálico é significativo, como pode ser visto nos
espectros qualitativos da Figura 7. A quantificação destes elementos em matriz metálica
não foi objeto deste trabalho.
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Fig.6: Determinação dos teores reais de Cd, Hg e Pb no padrão zero
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Fig. 7: Espectros de Cd, Hg e Pb nos eletrodos externos metálicos de pilhas de diferentes marcas
CONCLUSÃO
Demonstrou-se a possibilidade de analisar por Espectrometria de Fluorescência de
Raios-X o teor de Cd, Hg e Pb contido em pilhas do tipo zinco-carvão. Os Limites de
Determinação do método utilizado são 6 g/g de Cd, 8 g/g deHg e 15 g/g de Pb. Os
teores obtidos mostram que as pilhas analisadas estão com o teor de cádmio de quase
0,1% na pasta interna, o que corresponde a 0,040% na massa total, um valor três vezes
maior que o permitido pela resolução do CONAMA. O teor de mercúrio da pasta está abaixo
do limite de deteção do método e não contribui significativamente para o teor total de
mercúrio da pilha. O teor de chumbo da pasta interna está dentro do estabelecido pela
resolução.
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RESUMO
Foram estudados argilominerais presentes em um basalto proveniente de uma jazida
comercial situada em Estância Velha, RS. Por Difração de Raios-X esses argilominerais
foram identificados como esmectitas do tipo saponita. Pela Microscopia Eletrônica de
Transmissão (MET) foi possível estudá-los nos interstícios dos minerais constituintes do
basalto. Com auxílio de um espectrômetro EDS acoplado ao MET, foi possível a análise da
composição química da argila com resolução nanométrica dentro da trama do basalto.
Como a região de análise tem apenas alguns nm de espessura, a composição da argila
envolvida pode ser determinada sem interferência dos minerais vizinhos. As análises por
MET e EDS foram desenvolvidas no Centro de Microscopia Eletrônica da UFRGS.
ANÁLISE PETROGRÁFICA
O basalto analisado é proveniente da formação Serra Geral da Bacia do Paraná. A análise
petrográfica revelou a presença de quartzo microcristalino e argilominerais na mesóstase. A
Figura 1 é uma micrografia óptica do basalto obtida com polarizadores paralelos. Nota-se
que os espaços irregulares entre plagioclásios são ocupados por massas de resíduo da
cristalização magmática (mesóstase), apresentando cor castanho pardo à verde. A
mesóstase nos interstícios dos grãos da matriz é constituída de material microcristalino de
composição quartzo-feldspática. Associado a essa mesóstase ocorrem argilo-minerais por
vezes bem desenvolvidos nos espaços intersticiais, formando "agregados" lamelares de cor
verde (clorofeíta). Também ocorrem argilominerais secundariamente como produtos de
alteração de piroxênios e plagioclásios.

Figura 1 – Microfotografia óptica
do basalto mostrando detalhe da
presença de massas irregulares
com argilominerais (mesóstase).
Polarizador paralelo.
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MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO E MICROANÁLISE
O basalto foi preparado para microscopia obtendo-se um disco de 3 mm de diâmetro e 70
m de espessura. Este disco foi afinado no centro com um dimpler e submetido ao
desbastamento iônico num ion-mill. Em uma segunda etapa foi preparado um separado de
argila, por moagem, suspensão e centrifugação do basalto, em que se separou a fração
menor que 2 m. Essa fração fina de argila foi dispersa sobre uma telinha de cobre com
filme de carbono (holey carbon copper grid). O Microscópio Eletrônico de Transmissão
utilizado é um Jeol 2100EX, instalado no Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, dotado de um espectrômetro EDS marca NORAN, com
capacidade de detecção de elementos de boro a urânio.
RESULTADOS
Na Figura 2 está mostrada a inserção dos argilominerais na trama dos demais minerais
constituintes do basalto. Os cristalitos estão justapostos formando uma estrutura do tipo
castelo de cartas. Vale notar que esta trama pouco densa pode ser resultante da preparação
da amostra, em que várias etapas de redução de espessura fazem uso de pasta abrasiva e
água. Na Figura 3 estão mostrados os espectros de raios-x característicos, obtidos com
EDS. O pico de cobre nesses espectros é devido à etapa de desbastamento iônico e o pico
de ouro devido à metalização com esse material. O espectro da argila trioctaédrica foi obtido
na região com morfologia acicular e indica a presença de ferro, magnésio e alumínio, cálcio
e sódio (interlamelar). O espectro do quartzo foi obtido nas regiões claras entre lamelas e o
espectro da albita na beirada externa.

Figura 2 – Micrografia de um conjunto
de lamelas de argila associadas a
quartzo e albita dentro da trama do
basalto.

Figura 3 – Espectros EDS de alguns minerais do basalto (argila, quartzo e albita) associados à
micrografia da figura 2.
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Na Figura 4 é mostrada uma região bem cristalizada da saponita extraída do basalto por
moagem e centrifugação e dispersa sobre uma tela de cobre com filme de carbono. Pode
ser distinguida a estrutura em camadas do filossilicato, formando bandas de aspecto
ondulado, típicas de esmectitas do tipo saponita. No canto inferior direito da figura a
saponita é menos cristalina e se perde o contraste de alta resolução. O espectro EDS da
Figura 5 mostra a presença de elementos compatíveis com a saponita.

Figura 4 - Micrografia de alta
resolução de lamelas de
saponita
bem
cristalizada,
obtidas do separado de argila
da amostra de basalto. Regiões
de baixa cristalinidade no canto
inferior direito da figura.

Figura 5 - Espectro EDS da
região bem cristalizada da
figura 4.

CONCLUSÕES:
Foram obtidos espectros de microanálises em amostras de basalto contendo argilominerais,
preparadas por duas formas distintas: afinamento mecânico, desbastamento iônico e
recobrimento com ouro e mosagem, centrifugação e dispersão sobre telinha de cobre com
carbono. . Nas amostras de separado de argila não foi necessário o recobrimento com ouro.
A resolução das microanálises é suficiente para permitir a análise dos minerais
individualmente.
A imagem de alta resolução permite identificar cristalitos de argilominerais com separação
lenticular entre camadas e franjas onduladas e descontínuas como é esperado em saponita.
Os resultados da microanálise são compatíveis com a composição química de saponitas.
A identificação de argilas expansivas de baixa cristalinidade no basalto permite inferir a
reatividade potencial desse basalto, porém a quantificação do efeito reativo não é possível,
devido à baixa representatividade da amostragem para MET.
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ABSTRACT
The basaltic filler may be defined as a very thin material, with maximum nominal dimension
under 0.075 mm, usually originated on the several mining steps. By the environmental point of
view it contributes negatively, because apart of this material is launched to the atmosphere and
the other part is carried out to the drainage systems, moreover the part that remains on the
commercial broken rock decreases its quality. Looking for a reduction of the environment impact
caused by the basaltic filler and aiming for products with more quality, the Pedreira Financial
corp. is searching a way to take out this thin particulate material from its commercial products.
Thus this environment protection procedure, a large amount of filler has been accumulated and,
by now, there is not yet a commercial application to this material. It has been done physic chemical analysis of this basaltic filler, indicating applications on agricultural soils, mainly the
sandy ones and on the ceramic industry. It also has been observed that there are different
chemical compositions for the different parts of the basaltic trapp and the exploration method is
taking this in consideration.

INTRODUÇÃO
O filler é definido, de acordo com Allis Mineral Systems (1994), como sendo o “material
constituído de pó de pedra ou outros materiais minerais inertes, de dimensão nominal máxima
inferior a 0,075 mm, destinado a ser empregado como enchimento em pavimentações
betuminosas”. Este material origina-se nos diferentes processos de beneficiamento de
minerais.
Ao longo destes anos de beneficiamento do basalto e, ainda hoje, o material particulado
emitido durante a britagem e o material gerado pela lavagem da pedra britada para aplicações
mais nobres, tem sido considerado pelos mineradores como um mal necessário e um fato
irreversível no processo, salvo por aplicações de processos caros e com retorno do
investimento mais demorado, como por exemplo o sistema da “Lavrita”, que faz uma
pulverização de água com aspersante, que quebra a coesão superficial da molécula,
promovendo uma névoa nos pontos de impacto e transferência dos produtos na planta de
beneficiamento.
A quase totalidade das pedreiras do Estado de Mato Grosso do Sul possui apenas o processo
de beneficiamento em via seca. Apenas a Pedreira Financial, em Campo Grande – MS, possui
o beneficiamento em via seca e via úmida da rocha basáltica.
Neste trabalho foi estudado o caso particular da referida pedreira, descrevendo-se o processo
e os problemas ambientais encontrados, que são similares em outras pedreiras, não só de
basalto, como também de granito, calcário, quartzito, etc.
A emissão de particulados no beneficiamento começa ao se descarregar o material proveniente
da lavra, na tremonha de recepção de carga e armazenadora de minério, em que partículas
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menores que 50 mesh projetam-se na atmosfera quando do impacto do material que está
sendo descarregado.
A partir deste estágio e em cada ponto de alimentação, britagem, peneiramento e
transferências, há a geração destes materiais finos. À medida que o basalto é cominuído, há a
formação crescente de maior quantidade de particulados finos. Para mitigar este problema,
atendendo exigência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Cultura e Turismo de Mato
Grosso do Sul, há a aplicação de água ao longo da linha de britagem, eliminando praticamente
a emissão de particulados finos.
Como conseqüência direta desta medida, tem-se a contaminação da produção que, em muitas
aplicações, é extremamente prejudicial, como por exemplo nos agregados fornecidos para as
produtoras de concreto usinado, que têm um alto ou médio índice de material pulverulento,
causando um alto consumo de cimento, quando da elaboração do traço do concreto. E, se este
fator não for levado a cabo nesta etapa, fatalmente reduzirá a resistência planejada, podendo
causar sérios problemas ao construtor. No caso do concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), deve-se elevar a taxa de cimento asfáltico de petróleo (CAP), para se conseguir a
manutenção do projeto original. Este efeito também é sentido pelos fabricantes de prémoldados e artefatos de cimento.
Para não se ter este problema, o que é feito, em geral, é não adicionar água no proce sso, o
que gera uma enorme projeção de poeiras que se depositam nas vizinhanças das pedreiras e
são levadas pelas chuvas para os corpos d’água. Além disto, se faz a lavagem da produção em
plantas paralelas de peneiramento/lavagem ou ainda dentro das caçambas dos caminhões de
entrega do produto. Nestes dois casos temos a geração do filler (em via úmida) que
normalmente é lançado nos mananciais de águas superficiais, como córregos, rios, etc.
Como solução para uma melhor limpeza dos agregados e também para produção de areia
artificial utiliza-se o sistema chamado de produção em via úmida; onde é injetado na peneira
classificadora final, um volume representativo de água, propiciando a lavagem das pedras
britadas e separando-se, em um lavador de roscas helicoidais, a mistura de água e pó-depedra, vindo então a produzir a areia de brita, que sai, em um transportador de correia, para os
montes de estocagem, enviando-se para os tanques de decantação a polpa de filler, onde é
feita a separação sólido/líquido. Posteriormente, esta água pode ser reutilizada, trabalhando
em circuito fechado.
A retirada do filler, armazenado nos tanques de decantação, é feita através de escavadeira
hidráulica, que o deposita ao lado dos tanques, para uma pré secagem. Depois o filler é
empilhado através de um trator de esteira. O material particulado maior, sedimenta
rapidamente. Entretanto o mais fino demora muito a sedimentar e é, atualmente,um dos
maiores problemas a ser resolvido. Esta questão já está sendo estudada em paralelo, com a
aplicação de peneiras desaguadoras, hidrociclones ou centrífugas, de forma a melhorar a
eficiência e substituir, parcial, ou totalmente, os tanques de decantação.
Como a partícula mais leve demora a sedimentar, a Pedreira é obrigada, após um determinado
período, a suspender a produção em via úmida e passar para via seca, pelo fato destas
partículas começarem a retornar ao sistema de lavagem (que é fechado) e contaminarem a
água que está sendo utilizada no processo.
Outro problema nesta limpeza dos tanques é evitar a contaminação por partículas grandes
(brita) pois, dependendo da aplicação a que se destina, ela pode ser um fator complicador no
processo, por exemplo na extrusão dos tijolos na indústria ceramista. Nesse caso, ela pode
danificar a “boquilha” da extrusora ou comprometer a homogeneidade do material extrudado.
Hoje, tem-se uma grande geração de filler, visto que, na Pedreira Financial, o material não é
lançado no meio ambiente e, por enquanto, têm-se pouquíssimas aplicações práticas, gerando
com isto um grande volume estocado.
Em função da opção da Pedreira Financial em adequar a limpeza de seu material e não
descartar este particulado fino, pode haver a geração mensal em até 500 m³/mês de filler
basáltico, gerado através do sistema em via úmida, depositado nos tanques de decantação. Há
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estimativas que poder-se-á captar um volume igual a esse, caso opte-se, no futuro, por um
sistema de sucção deste particulado, com utilização de filtros de manga ou ciclones. Com este
procedimento não seria mais necessária a adição de água aspergida sobre os agregados e, se
houvesse ainda esta necessidade, seria em um volume muito pequeno.
Face à geração da grande quantidade de filler, estão sendo desenvolvidas pesquisas sobre
possíveis aplicações deste subproduto, bem como efetuados diversos ensaios, no sentido de
bem caracterizá-lo, subsidiando, assim, a análise de prováveis utilizações comerciais.
METODOLOGIA
A Financial Construtora Industrial Ltda. está situada na Mata do Ceroula, zona rural do
município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul. O acesso a mesma pode ser feito
através da MS-080, sentido Campo Grande-Rochedo, onde após passar o conjunto residencial
José Abrão, toma-se uma estrada vicinal à direita da rodovia, onde percorre-se
aproximadamente 1,5 km para então virar à esquerda e seguir 2,5 Km até a entrada da
pedreira.
A mineração é do tipo céu - aberto, onde o desmonte é executado na forma de bancadas. A
Empresa dimensiona as bancadas (Figura 1), de modo a promover uma extração seletiva do
material, onde a primeira bancada é composta por basalto da zona de topo de derrame (com
maiores teores de argilo-minerais), a segunda bancada, pela parte intermediária do derrame e
a terceira compreende a parte de basal do derrame de basalto, sendo esta limitada na sua
base pelo arenito intertrapeano.

Figura 1 : Croquis esquemático da evolução das bancadas pelo método de desmonte seletivo.
O método de lavra seletiva, que corresponde ao desmonte da rocha em bancadas, de acordo
com a variação química e física do basalto, é uma necessidade face às especificações de
qualidade da rocha britada, especificações estas que regem o seu aproveitamento na
construção civil.
Na definição da altura de uma bancada deverão ser consideradas as características técnicas
dos equipamentos utilizados no desmonte, a estabilidade da rocha e as condições de
segurança.
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Neste caso, além destes aspectos, a altura de cada bancada, a partir da implantação do
método seletivo de extração, estará condicionada a espessura da variação de cada derrame de
basalto, ou seja, cada bancada terá uma espessura média de 12 metros.
O desmonte primário do material rochoso na frente de lavra obedece a uma malha de furação
em três fileiras, com 2,5 m de afastamento e 5 m de espaçamento. Os furos são inclinados a
15º ou 20º com 3”, 3,5” e 4” de diâmetro variando em função do serviço, e tanto o afastamento
quanto o espaçamento também variam em função do tipo de rocha a ser desmontada.
Geração de Poeira
A emissão de pó dentro da pedreira é um problema que se inicia com a perfuração do maciço
rochoso para a colocação dos explosivos, seguida da detonação da rocha, movimentação do
material na jazida e, finalmente, o processo de britagem.
Deve ser levado em conta que esta atividade é impactante, principalmente no que se refere a
emissão de material particulado para atmosfera, pois o objetivo do empreendimento é a
cominuição da rocha em diversas granulometrias.
No entanto, foram implantados equipamentos de controle da emissão de pó à atmosfera. Com
isso, busca-se amenizar os efeitos sobre o meio ambiente, mantendo os padrões de qualidade
do ar dentro de níveis admissíveis, evitando desta forma incômodos a população circunvizinha
e preservando as condições de salubridade dos funcionários. Porém, como já foi citado
anteriormente, a aspersão de água sobre o produto que está sendo beneficiado, acarreta em
perda da sua qualidade para sua aplicação futura. Neste ponto é de grande importância a
criação de opções de aplicação para o filler (em via seca), e colocação de equipamentos para
sua captura, desde que haja uma justificativa econômica para este procedimemnto.
A poluição do ar ocorre quando a alteração da qualidade do ar resulta em danos ao homem
e/ou à fauna/flora. Existem níveis de referência para indicar a existência, ou não, de poluição
atmosférica. Sob o aspecto legal, é denominado padrão de qualidade do ar.
A portaria no.231 do Ministério do Interior, de 27/04/76, estabelece os seguintes padrões de
qualidade do ar, para partículas em suspensão:
uma concentração média geométrica anual de 80 microgramas por metro cúbico;
uma concentração máxima diária de 240 microgramas por metro cúbico , que não deve ser
excedida mais de uma vez por ano.
É importante ser ressaltado que grandes quantidades de pó são produzidas com umidade
abaixo de 2% (dois por cento), sendo que teores de umidade acima de 4% (quatro por centro)
reduzem fortemente a emissão de poeira e com 8% (oito por cento) de umidade a emissão de
poeira é pequena.
INDICAÇÕES E APLICAÇÕES, DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Foi possível identificar quatro prováveis grupos de utilização do filler basáltico, a seguir
apresentados em ordem inversa de prioridade e possibilidade de aplicação, não se atendo a
aplicações que exigem um alto grau de tecnologia e elevado investimento para sua
consecução.
Aplicação como revestimento de alta resistência
É a aplicação como lã de rocha (ou basalto fundido de alta resistência a abrasão e a ataques
químicos de ácidos e bases), em que o basalto moído em baixas granulometrias é fundido em
torno de 1250º C, mantido nesta temperatura para propiciar uma nova reordenação estrutural e
resfriado lentamente, para evitar o enclausuramento de bolhas ou descontinuidade estrutural, e
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já moldado na conformação requerida pelo cliente, seja para revestimento de tubos, cadinhos,
etc.
Não é todo basalto que pode ser utilizado para esta aplicação, havendo necessidade de uma
análise muito detalhada em relação aos minerais presentes, pois, alguns deles, como por
exemplo a Magnetita, são deletérios e devem ser removidos, ou estar presentes em parcelas
extremamente baixas.
Aplicação em base de brita – graduada
Esta é uma aplicação que já se pratica regularmente, na construção civil. Pode-se incluir o filler
como componente na mistura de brita – graduada para aplicação em bases de pavimentos de
ruas e estradas, em substituição a bases do tipo solo – brita, ou solo – cimento.
Aplicação como agente melhorador das propriedades do solo
Os estudos sobre aplicação de filler como manejo de solos arenosos em Mato Grosso do Sul
começaram, no caso da Pedreira Financial, com a participação da Empresa de Extensão Rural/
MS. Foram identificadas preliminarmente diversas condições e peculiaridades favoráveis a
essa aplicação. Atualmente estas pesquisas estão paralisadas, devido a mudanças estruturais
naquele órgão.
Aplicação como carga em indústria cerâmica
Esta é, sem dúvida, entre as diversas opções analisadas, a de melhor e maior aplicação no
momento, observando as características do filler disponível.
Com a fundamental colaboração e disponibilização dos dados do Projeto Pró – Cerâmica, no
que tange a utilização do filler como carga inerte no processo cerâmico, visando dar destino a
este resíduo industrial, poderão ser minimizados os custos de produção da indústria ceramista
instalada e a se instalar em Campo Grande, em função da diminuição do fator transporte da
matéria prima. Este material é proveniente, em grande parte, da cidade de Rio Verde, com
argila da Formação Ponta Grossa ou da região de Dois Irmãos/Terenos com argila da
Formação Aquidauana.
A opção de uso do gás natural, proveniente da Bolívia, poderá propiciar a instalação de outras
indústrias ceramistas na Capital, o que incrementaria o potencial de novos compradores do
produto.
Foram efetuados diversos ensaios tecnológicos no Laboratório de Materiais da UFMS. Há,
ainda, o uso da mistura de diversos teores de filler com a argila para cerâmica proveniente de
Rio Verde do Mato Grosso, caracterizando o comportamento industrial de queima desta
mistura.
CONCLUSÕES
O filler basáltico apresentou características físicas e químicas apropriadas para várias
aplicações possíveis. Entre aquelas apresentadas a maior expectativa encontra-se na indústria
cerâmica.
A aplicação como fertilizante será mais proveitosa com aplicação de materiais oriundos da
bancada de topo da lavra. É interessante que se faça um estudo prático do pó de pedra dessa
bancada, visto que há uma alterabilidade muito rápida deste material quando exposto ao
tempo, mesmo em partículas relativamente grandes (3,2 mm). Estudos de agrônomos
(Paccola, 1980, 1981; Cavalcanti 1994, Pereira, 1999 e EMBRAPA, 2000), encontram nos
argilo-minerais um grande aliado como fornecedor dos íons requeridos pelas plantas.
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Porém não se descarta de maneira nenhuma a utilização do filler do derrame intermediário em
aplicação agrícola. Em função do alto interesse sócio ambiental, representado por
ecossistemas presentes em Mato Grsso do Sul, possuidores de solos marginais, é que se
torna importante e merecedor de um estudo local e aprofundado, conduzindo pesquisas de
caráter ambiental, agronômico, social e econômico, buscando identificar parâmetros e
tecnologias adaptadas a estes ambientes, de forma a poder usufruir das condições físico –
químicas propiciadas pela utilização do filler basáltico. Isto torna sustentável a ocupação deste
espaço rural com custos adequados de produção.
Mesmo sendo proveniente da bancada intermediária, o filler demonstrou, na extração
promovida em laboratório, ter um grande potencial doador de íons à vegetação.
Devido sua granulometria, o filler está sendo estudado por outros pesquisadores em aplicações
na construção civil, como material para reboco ou para pré – moldados.
Nas grandes cidades é cada vez maior o uso de areia artificial em substituição as areias de
cava e rios, em função da distância de transporte e de um maior rigor na legislação ambiental.
Com isto, fato comprovado largamente em São Paulo – SP, estão se formando verdadeiras
lagoas de filler depositado (no caso de pedreira de granito), aguardando a busca de
aplicações. Portanto, a destinação definida e sustentável economicamente para este material,
torna-se cada dia mais premente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Allis Mineral Systems. Manual de Britagem Faço. 5a ed. Ed. Bandeirante. Allis Mineral Systems.
São Paulo, SP. 1994. 284 p.
Cavalcanti, A.C. , Melhoramento de Solos Arenosos por reciclagem de material argilo-mineral.
Estudos do Movimento e Retenção de Água Nesses Solos, UNESP – Botucatu – SP 1994
em sua Tese de Doutorado pela UNESP,
Embrapa 2000. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - sac@cnps.embrapa.br
Disponível em www.cnps.embrapa.br Acesso em 02/08/2000.
Paccola, A.A. , Efeitos da Aplicação de Produtos do Basalto de Alteração Hidrotermal nas
Propriedades Físico – Químicas de um Latossolo Vermelho Escuro textura Arenosa/Média,
Piracicaba – SP. 1981 Tese de Doutorado junto a Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” da U.S.P.
Paccola, A.A. Alterações químicas e mineralógicas de anfibolitos sob condições de drenagem
deficiente. Dissertação de Mestrado. ESALQ/USP. Piracicaba, SP. 1980. 63 p.
Pereira, M.C. , Resíduo da Britagem do Basalto, Relatório de Pesquisa, ESALQ/USP –
Piracicaba – SP 1999. 56 p.

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

161

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

Metais Pesados nos sedimentos do rio Amazonas e seus principais afluentes, entre
Manaus e Belém – Trechos 4 e 5 da Expedição Humboldt.
Horn, Adolf Heinrich1-2, Borghetti, Cristiano2
Departamento de Geologia – Instituto de Geociências - UFMG
Centro de Pesquisa Manuel Teixeira da Costa - UFMG

1
2

headhorn@general.igc.ufmg.br/cborgha@yahoo.com.br
Abstract
In the last decades a great variety of activities that caused environmental disturbances grew in
the Amazonian. The consequences are yet not very well known. The Humboldt-Amazonian
Expedition 2000 effectuated multi-discipline researches along the Basin of Orinoco, in
Venezuela and in the Amazonian Basin, in Brazil. This work presents the conclusions of the
analytical results of the sampling of sediments between Manaus and Belém do Para.
The sampling happened during October with sediment collection, followed by the separation of
the grain size fractions and analyses done with FRX. The goal is the determination of the
influence of the several economic-anthropogenic activities executed in the Amazonian Basin and
their reflection on the content of heavy metals in the sediments. The grain size and mineral
composition depends widely from the distance of transport and the geology. The distribution of
the heavy elements is principally a function of the location of urban centers, the location of
industry, diggers, mining centers and the distribution and intensity of the agronomic activity on
the margins of the rivers and in the whole area. The mayor par of the detected concentrations
are above the values recommended by environmental organizations (CETESB, 1988; Turekian
& Wedepolh, 1961; DNPM, 1993).

Introdução
Nas últimas décadas desenvolveu-se na Amazônia uma grande variedade de atividades
agrícolas e industriais, fruto de uma expansão populacional em direção ao interior do pais como
também em busca de novas fontes de riqueza, sejam elas animais, vegetais ou minerais.
Estes novos empreendimentos geram em paralelo desequilíbrios dentro de um
ecossistema já há muito tempo estacionário, ou pelo menos com tempo para a adaptação às
mudanças. Muitos destes desequilíbrios podem ocasionar a contaminação de um ecossistema
que ao mesmo tempo que é enorme, é também muito frágil. As consequências destas
investidas, ainda não são claras, mas os indícios são preocupantes. A Expedição Humboldt,
num âmbito multidisciplinar de pesquisas desenvolveu trabalhos ao longo da bacia do Orinoco
na Venezuela e Amazônica, no Brasil.
Este trabalho apresenta os resultados de pesquisas desenvolvidas com metais pesados
nos sedimentos dos rios ao longo dos trechos finais da expedição que percorreu a partir de
Manaus, além do rio Amazonas, os seus principais afluentes.
Devido e estas atividades o equilíbrio da região mudou, ocasionando problemas com
elementos pesados que podem se agravar futuramente com a maior utilização do enorme
reservatório de água doce e potável que representa a Bacia do Rio Amazonas.
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Este trabalho tenta colaborar com informações sobre o estado da distribuição de metais
pesados em uma parte desta bacia.
Metodologia da Amostragem
Avaliou-se numa parte do trajeto percorrido pela Expedição Humboldt – Amazônia 2000,
a distribuição de elementos selecionados em amostras de sedimentos de rio.
Para este fim, determinaram-se pontos representativos (Figura 1) em lugares que tinham
uma alta possibilidade de ter elevadas concentrações de elementos pesados causadas por
atividades antrópicas. Foram amostradas as margens do Rio Amazonas e seus principais rios
afluentes.
Para cada amostra coletada anotou-se também as propriedades dos sedimentos e a
localização.
A coleta das amostras foi realizada durante o mês de outubro, época com baixa
pluviosidade o que garante rios baixos e com acesso facilitado ao sedimento.
Tentou-se com a amostragem avaliar a influência das cidades/embarcações, das áreas
de mineração e garimpo e das atividades agrícolas e separa-las dos processos naturais como o
intemperismo da rochas.
Outro objetivo era de avaliar a contribuição dos afluentes no quadro geral da distribuição
dos metais pesados:
Os Rios Negro e Solimões influenciados pelas atividades da cidade de Manaus.
O Rio Uatumã, formador da hidrelétrica de Balbina, e o Rio Jatapú, onde tem-se uma
exploração por parte de uma mineradora de rochas carbonáticas, e também o Rio
Maués-açu, formado pela confluência dos rios Parauari e Mapau com ocorrência de
garimpos, representam sub-bacias importantes.
O Rio Trombetas com influência do porto e da Mineração de Bauxita Rio do Norte e da
cidade de Oriximinã, e o Rio Parú de Oeste com ocorrência de garimpos.
Os portos das cidades de Óbidos, Prainha e Almeirim com intenso tráfego de grande
embarcações e seus centros urbanos.
No Rio Parú de Este, que é um afluente do Amazo nas, com madeireiras e
minerações.
Em Macapá, mais precisamente ao Porto de Santana, foram coletadas amostras nas
áreas de influência de um antigo depósito de manganês da empresa ICOMI,
procedente da Serra do Navio e estocado no porto.
No trajeto por terra até a cidade do Oiapoque coletou-se amostra no Rio Cunani, que
corta a cidade de Carnot, sendo detectado lá um dos lugares com problemas de
contaminação de água.
Amostragem a longo dos trechos 4 e 5 da Expedição Humboldt
Nos trechos 4 e 5 foram coletadas 20 amostras de sedimento (Figura 1). A amostragem
iniciou-se na cidade de Manaus, no rio Amazonas e seus afluentes e terminou na cidade de
Belém, no Pará. Além disto foi amostrado um trecho a norte de Macapá no Estado de Amapá,
para avaliar a influência da mineração de Mn desta região.
Para cada amostra foram coletadas 1-2kg na margem do rio numa profundidade de
30cm, acondicionados em sacolas de plástico e congelados até a análise no CPMTC da UFMG
em Belo Horizonte.
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Preparação das Amostras
As amostras foram transportadas congeladas até os laboratórios do CPMTC do IGC da
UFMG, onde foram submetidas a uma secagem suave em estufa (<80 oC). Após, o material foi
desagregado manualmente e peneirado. Utilizou-se a fração mais fina (<0.088mm) por conter a
maior concentração de elementos pesados (Röser et al., 1984). Desta fração foram retirados
cinco gramas para a confecção das pastilhas necessárias para a análise de Flourescência de
Raios-X. Prepararam-se dois tipos de pastilhas: a. pastilhas fundidas para os elementos
maiores; b. pastilhas prensadas para os elementos traços.
Análise dos elementos
As análises foram executadas com um aparelho de Fluorescência de raios X Siemens
SRS 3000 e o próprio programa de cálculo versão V 3.0. As análises para elementos maiores,
menores e traços foram feitas com um tubo de Ródio.
Utilizaram-se padrões internacionais (dos principais protólitos e de sedimentos) e
internos do laboratório para a preparação do programa de cálculo da correção de matriz.
Resultados e Interpretação
Além dos elementos pesados foram feitas as análises dos principais elementos/óxidos
compositores das rochas para poder avaliar a influência das fontes como também a exatidão
dos análises.
Os resultados mostram claramente elevados valores em Mn para algumas amostras (6;
7; 11), teores altos em TiO2 para a amostra 3, 6 , 7 e 20.
O Pb mostra valores entre 12 e 60ppm, Ni entre 16 e 20ppm , Cr entre 20 até 72ppm, Th
no mínimo 11ppm e para as amostras 4, 6, 8 e 20 valores até 85ppm. O teor de Cd está
elevado (até 118ppm) para a maioria das análises com exceção de seis amostras com <6ppm.
O As está abaixo do limite de detecção (<5ppm) e Zn mostra teores também elevados.
A figura 2 mostra a distribuição dos elementos pesados ao longo dos trechos 4 e 5. Vê se claramente o seguinte:
Teor de Mg com exceção dos pontos 3 a 7, 13 e 20, está acima dos valores
determinados em sedimento não contaminado (Turekian & Wedepolh, 1961). Isto
representa áreas de alta movimentação que pode ter causado uma maior lixiviação
de outros elementos e um enriquecimento do Mg ou uma precipitação por mistura de
rio principal com afluentes.
As concentrações de Fe são relativamente baixas, provavelmente devido a uma intensa
lixiviação pela água dos rios. O pH da água varia entre 4 e 6. E nriquecimento dos
pontos 11 e 12 provavelmente é devido a atividades minerárias.
Ti ocorre em concentrações maiores principalmente entre os pontos 3 e 4, 6 e 7 e 20.
Pode estar ligado a atividades garimpeiras e minerárias nas redondezas, e atividades
industriais na cidade de Manaus.
Mn e P são altos em todo trajeto (Turekian & Wedepolh, 1961). Isto pode mostrar
atividades agrícolas para a concentração de P e mineradoras para o Mn.
O Zn está acima do limite permitido entre os pontos 1 a 5 e 9 a 19 (Cetesb, 1988). Zn
mostra atividades antropogênicas (Manaus; Mineração de Calcário no rio Jatapú) e
aumentando para a foz, mostrando uma contribuição cada vez mais intensa de
esgotos industriais e da agropecuária.
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O Al mostra um comportamento periódico, diminuindo a concentração em geral de
montante para jusante. Assim refletindo a entrada de água dos afluentes e os efeitos
decorridos de solução-precipitação entre as águas de composição diferente.
Cu, com a exceção do ponto 7, está sempre acima da concentração permitida. Isto
ocorre igualmente ao Cr onde um valor baixo somente foi constatado para o ponto
20.
Co é levemente elevado com as concentrações aumentando na parte média do rio (1115). Pode mostrar uma certa influência de atividade antropogênica como portuária,
agropecuária etc.
Ni ocorre geralmente em concentrações abaixo do nível permitido (DNPM, 1993).
Pb e Cd mostram curvas semelhantes com a maioria das amostras com teores acima
dos teores permitidos. Isto mostra claramente um efeito da atividade antropogênica
como a influência da indústria (1 a 3; 19), atividade garimpeira e mineradora (7 – 8;
20), portuária (1 – 3; 9; 13; 15 e 19) e em geral, também dos efeitos da urbanização.
Th é mais concentrado nos pontos 4 a 8 e no ponto 20, provavelmente devido a
proximidade do embasamento cristalino, rico em minerais com teores consideráveis
de Th.
Rb e Sr mostram um comportamento igual porém com concentrações diferentes. Estes
elementos mostram, como o Al, a influência das várias contribuições de áreas com
rochas diferentes (figura 3).
Os teores de As estão sempre abaixo do limite de detecção do método (<5ppm).
Estes resultados representam o estado geral dos rios amazônicos referente às
contaminações por de processos naturais e antropogênicos. Nota-se valores altos de elementos
pesados e maiores o que representa a fragilidade desse enorme sistema ecológico. Os danos
decorrentes de um processo contínuo sem precauções adequadas para o futuro revelam um
horizonte desfavorável.
Embora o trabalho tenha sido bastante abrangente, e seus resultados revelam uma
situação que tende a se agravar e que, necessitam-se trabalhos em maior detalhes, para obter
um cenário mais exato da problemática química-ambiental do Rio Amazonas e seus afluentes e
para ter uma base confiável para contramedidas.
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Figura 1: Mapa de localização dos pontos de amostragem de sedimentos. O mapa indica também os principais rios e
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Figura 2: Os gráficos apresentam a distribuição dos valores de elementos selecionados das amostras. As linhas
vermelhas indicam valores limites para a concentração dos elementos nos sedimentos publicados na
literatura (CETESB, 1988; Turekian & Wedepolh, 1961; DNPM, 1993).
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Elementos traços em solo da região Paíns-Arcos-Doresópolis, Minas Gerais, Brasil
Estudo dos efeitos contaminadores das usinas de cimento-calcário
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Abstract
It was suspected that the cement plants and ovens of the Paíns-Arcos-Doresópolis area also
used for burning besides vegetable coal and petroleum, tires, burned oil and remains of plastics
of chemical industry. During the last years happened several attempts of ambient organs to
solve the problem.
The aim of this work is to present the “status quo” and to compare it with t he past. Three
representative areas were selected using as factors: a. Type and production of the oven/plant; b.
"visibility" of the pollution; c. technology of the oven and d. material found for alimentation.
Samples of 1-2 kg were collected and sent for analysis.
The concentrations of Co, Cd, Cr and Ba are high, but lower than in the sampling of 1998 (Horn
et al, 2000) and higher than the values indicated by CETESB (2001) and other organs as still
allowed. As the area is used for farming and turism the results are still preoccupying.
Introdução
A Província Cárstica Arcos-Paíns-Doresópolis localizada no sudoeste do Estado de
Minas Gerais (Figura 1) representa uma importante região para as atividades produtoras de
cimento e cal no âmbito nacional. Estas atividades ocasionaram uma poluição ambiental
significativa, principalmente pela dispersão de substâncias químicas ligadas à queima e
alimentação dos fornos de calcinação. A queima a céu aberto de combustíveis fósseis e
materiais sintéticos para o beneficiamento das rochas carbonáticas, elevam os níveis da
emissão de poluentes à atmosfera, que consequentemente precipitarão nos solos e águas da
região.
Durante o último ano ocorreram várias tentativas dos órgãos competentes de diminuir o
problema, limitando as atividades para o uso de carvão vegetal. Operam na região para a
produção do cimento e cal, pedreiras com britagem e moagem da rocha carbonática, fornos
artesanais (barranco) e industriais.
Geologicamente, na área afloram a noroeste, escarpas calcárias, no centro metaargilitos e a sudoeste, rochas graníticas (Figura 2).
A suspeita de que já há bastante tempo as usinas de cimento e cal queimado da região
de Paíns-Arcos-Doresópolis usavam para a alimentação dos fornos além de carvão vegetal,
pneus, óleo queimado, papel aluminado e restos de plásticos da industria química estava
causando um considerável impacto ambiental levou a realização deste trabalho. O objetivo
deste trabalho é apresentar o quadro atual e comparar com o passado.
Amostragem
Foram coletadas 120 amostras de solo superficial numa malha de 500x500m nas
adjacências das pedreiras, usinas e fornos de calcinação com o objetivo de determinar as
concentrações de metais pesados e sua dispersão lateral.
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Amostrou-se de modo a poder avaliar a influência dos diversos fatores antropogênicos
(pedreiras; tecnologia fornos; material encontrado para alimentação do forno) e/ou naturais
(vento; chuva; composição do solo; substrato) na distribuição dos elementos determinados
(Figura 3).
Preparação
As amostras de solo foram transportadas até os laboratórios do CPMTC do IGC da
UFMG, onde foram submetidas a uma secagem suave em estufa (<80 oC). Após o material foi
desagregado manualmente e peneirado. Utilizaram-se quatro peneiras com abertura da malha
de 1.0, 0.250, 0.125 e 0.088 (mm), o que resultou em cinco frações para cada amostra.
Para a análise utilizou-se a fração mais fina por conter a maior concentração de
elementos pesados (Röser et al., 1984). Da fração mais fina foram retirados cinco gramas para
a confecção das pastilhas necessárias para a análise de raios X. Prepararam-se dois tipos de
pastilhas:
a. Pastilhas fundidas (4cm diâmetro) para os elementos maiores:
Uma grama da amostra para 5g de tetraborato de lítio fundido em cadinho de Pt/Au em uma
mufla à 1100oC por 30 mim.
b. Pastilhas prensadas (4cm diâmetro) para os elementos traços:
Cinco gramas da amostra foram prensadas por 30 segundos com 15t/cm2 tendo como base
ácido bórico.
Análise
Para as análises utilizou-se um aparelho de Fluorescência de Raios X Siemens SRS
3000 e um próprio programa de cálculo na versão V 3.0. As análises para elementos maiores,
menores e traços foram feitas com um tubo de Ródio. A voltagem e a amperagem são
específicas para cada elemento. O tempo de leitura foi de 40 segundos para cada elemento e
também para a leitura do background e dos padrões.
Utilizaram-se padrões internacionais (dos principais protólitos para solos da região e de
sedimentos) e internos do laboratório (misturas) para a preparação do programa de cálculo da
concentração dos elementos/óxidos.
Resultados
Os elementos menores analisados são Cr, Cd, Co, Cu, Pb, Zn, Ni, As, e Ba. Os valores
de cobre (10-94ppm), chumbo (20-43ppm), zinco (28-336ppm) e níquel (11-18ppm) apresentam
uma distribuição de suas concentrações bastante homogêneas com valores normais para solos,
representando teores possivelmente influenciados pelo substrato rochoso. Os elementos Ba
(42-1012ppm), Cd (10-106ppm), Cr (16-184ppm) e Co (13-54ppm) ocorrem em concentrações
acima dos limites permitidos para solos (CETESB, 2001). Arsênio está abaixo do limite de
detecção do aparelho.
Conclusões
Utilizando os resultados podem ser feitos as seguintes conclusões:
- Pela distribuição dos valores de Cr, Co e Cd, verifica-se que as concentrações mais
altas estão nas proximidades das atividades que envolvem a produção de cimento e
cal (Figura 4).

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

162

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

-

-

-

-

As concentrações mais altas destes elementos apontam para locais
topograficamente elevados, caracterizando o transporte dos elementos pelo vento. A
fonte antropogênica, neste caso é bastante evidente.
Os valores limites utilizados correspondem aos dos usados CETESB (2001), e são
de 40 ppm para o cobalto, 10 ppm para o cádmio e 75 ppm para o cromo. Os locais
destas amostras, que ultrapassam os limites citados, concentram-se mais próximos
aos fornos artesanais, identifica-os como fontes mais sujeitas a liberação de
contaminantes.
A relação entre a concentração de Fe e Al no solo está diretamente proporcional as
concentrações de Cr, Co e Pb, favorecendo sua fixação junto ao solo (Figura 4).
As maiores concentrações de Fe e Al estão nos solos formados a partir das rochas
meta-pelíticas.
O Ba possui uma concentração acima dos valores limites da CETESB, sua
distribuição restringe-se sobre o solo formado a partir das rochas graníticas,
indicando uma fonte de origem natural.
A correlação entre os picos de CaO e MgO indicam que suas maiores concentrações
estão nos solos nas proximidades das pedreiras/moagem de calcário, calcinações
industriais e artesanais (Figura 5).
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ABSTRACT
The quality of analytical data depends on the whole analytical precision, including sampling,
crushing, pulverizing, analytical preparation and the measurement itself. The geochemical
features of the samples are evidenced if the whole analytical uncertainty is minimal. In this
work, the precision of silicate rock analysis by XRF was evaluated by duplication of samples
during the following steps: homogenization + quartering + milling (taken together as one
step) of the crushed material, glass disks (major elements) or pressed pellets (trace
elements) preparation and measurement itself. Results were evaluated by comparing
coefficients of variation, obtained from the median of the relative differences between
duplicate results and their averages. Coefficients of variation of instrumental duplicate
measurements are mainly influenced by counting statistics and tend to be very low compared
to other steps. Coefficients of variation for glass disk or pressed pellets preparations are
twice to tree times the instrumental ones and coefficients of variation of duplicates from the
comminution step can be more than tree times that of glass disk or pressed pellets
preparation. For trace elements with concentration very close to their detection limits,
counting statistics can be the major contribution to the whole analytical uncertainty. Since
precision is determinant to final accuracy, our results show that solely the analysis of
reference materials and participation in proficiency tests are not enough to deliver good data
to the users of laboratories. The careful sample preparation is determinant to the quality of
the final results, which is nothing new, but is easily neglected.
INTRODUÇÃO
Todo laboratório analítico deve avaliar a qualidade dos seus resultados, uma vez que
cada medida tem um erro associado e, portanto, um grau de incerteza. Os métodos
analíticos empregados e a aplicação dos dados são determinantes para definir o nível de
confiança necessário em cada caso.
O controle de qualidade de rotina em determinações geoquímicas pode ser
elaborado através da análise simultânea de amostras de referência, do uso de amostras
duplicadas, de gráficos de controle (Johnson 1993), da verificação do total dos constituintes
e da participação em testes de proficiência. Cada laboratório tem seu próprio procedimento,
mas em geral, pelo menos um ou dois materiais de referência (internacionais e/ou internos)
são analisados com cada lote de amostras desconhecidas com o propósito de monitorar a
exatidão dos métodos empregados. Em geral, evita-se preparar materiais de referência
internacionais a cada novo lote de amostras desconhecidas, e desta forma, em condições
de rotina, a análise dos materiais de referência serve para verificar a exatidão instrumental.
Para avaliar se um resultado é aceitável ou não, Kane (1991) sugere o uso do
intervalo do valor certificado (ou recomendado)  2s, onde s é o desvio padrão do conjunto
de resultados usados por ocasião da caracterização do material de referência. Uma
alternativa é verificar se os erros sistemáticos são significantes estatisticamente, pela
comparação com o intervalo de 95% de confiança, desde que conhecidos.
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A participação regular nos testes de proficiência como o GeoPT (Thompson et al.
1996), específico para laboratórios geoquímicos, serve para a verificação independente do
desempenho do laboratório. Os organizadores do teste avaliam os resultados dos
laboratórios participantes a partir da expressão de Horwitz (H (a) = 0,02c0,8495), que relaciona
a precisão () de cada analito com as respectivas concentrações. Os resultados são
avaliados dentro da categoria geoquímica pura ou aplicada, escolhida pelo laboratório
participante. Para geoquímica pura, a precisão deve ser a metade da fornecida pela
expressão acima, isto é, = 0,01c0,8495. Os resultados individuais de cada laboratório são
convertidos em escore z usando a função z = (x – Xa)/, onde Xa é o valor atribuído, obtido
pelo tratamento estatístico dos resultados dos laboratórios participantes do teste e  o
desvio padrão, calculado pela expressão. São considerados aceitáveis, valores
compreendidos entre z =  2.
As sistemáticas acima mencionadas somente permitem avaliar erros e/ou incertezas
associadas à etapa analítica. Como a exatidão final depende da precisão, esta deve ser
conhecida. O método de análise de amostras duplicadas pode ser usado para obter uma
estimativa realista da precisão do sistema analítico como um todo (Thompson e Howarth
1973, 1976). Além disso, pode-se usar a média dos valores das amostras duplicadas, e
melhorar a exatidão dos resultados finais.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a precisão associada a cada uma das seguintes
etapas da análise de silicatos por fluorescência de raios X: preparação primária das
amostras (trituração e moagem), preparação de discos fundidos (elementos maiores) e de
pastilhas prensadas (elementos traço) e a medida instrumental.
MATERIAIS E MÉTODOS
Dois programas analíticos, um deles destinado à determinação de ele mentos
maiores e menores (SiO2, TiO2, Al2O3 , Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na 2O, K2O e P2O5) e outro,
à determinação de 21 elementos traço (Ba, Ce, Cr, Cs, Cu, Ga, La, Nb, Nd, Ni, Pb, Rb, Sc,
Sn, Sr, Th, U, V, Y, Zn e Zr) foram previamente elaborados, da seguinte forma:
 Seleção das condições analíticas para cada elemento a ser analisado (linha analítica,
cristal analisador, posição do background, correções de interferências espectrais,
tempos de leitura, seleção de altura de pulso)
 Escolha, preparação e leitura dos padrões
 Calibração
 Avaliação da calibração pela análise de materiais de referência independentes
Um espectrômetro de fluorescência de raios X seqüencial (Philips, PW 2404), equipado
com tubo de raios X com ânodo de ródio foi empregado. As correções dos efeitos da matriz
foram efetuadas com o aplicativo SUPERQ 2.1, fornecido pelo fabricante do instrumento.
Preparação das amostras
As pastilhas prensadas, utilizadas nas determinações de elementos traço, foram
obtidas pela mistura de 9,0 g da amostra moída com 1,5 g de cera em pó (Hoechst,
Alemanha) e prensadas durante 1 minuto com pressão de 119 MPa.
Os discos de vidro, utilizados para determinação de elementos maiores e menores,
foram preparados por fusão da amostra em pó seca a 105 oC, com uma mistura de
metaborato e tetraborato de lítio (80/20 p/p) (Spectroflux 100B, Johnson Mattey, USA), na
proporção de 5:1 (fundente / amostra) num equipamento de fusão Fluxy (Claisse, Canadá)
(Vendemiatto 2001).
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Análise de amostras duplicadas
A precisão do processo analítico foi avaliada pela análise de amostras duplicadas
como descrito a seguir.
As amostras de composição desconhecida (amostras de rotina) analisadas no
laboratório foram duplicadas aleatoriamente com a freqüência de uma a cada vinte
amostras. As amostras trazidas do campo e preparadas pelos usuários (em geral alunos de
pós-graduação e professores), foram britadas e quarteadas no laboratório de preparação de
amostras. A duplicação iniciou-se após britar as amostras. O material homogeneizado foi
quarteado e dada amostra “A” deu origem a duas amostras moídas (M1 e M2) e cada uma
destas deu origem a duas pastilhas prensadas (P1 e P2) e dois discos de vidro (D1 e D2),
conforme o esquema mostrado na Figura 1. A duplicação das pastilhas prensadas e dos
discos de vidro permitiu avaliar a precisão analítica na etapa de preparação da amostra. A
precisão instrumental foi avaliada através da leitura em duplicata (L1 e L2) de cada um dos
discos e pastilhas preparados. No total, doze amostras foram duplicadas e os res ultados
cada par (x1, x2) é usado para calcular a média (x), o módulo da diferença absoluta |x 1 - x2| e
e o percentual deste em relação à média |x1 - x2| % (Thompson e Howarth 1976). A mediana
destas percentagens fornece uma estimativa do coeficiente de variação (CV) do conjunto
de dados e, também, uma estimativa da precisão total, desde que, os resultados das
determinações estejam bem acima do limite de detecção (Gill e Ramsey 1997).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta os coeficientes de variação, conforme o procedimento acima
descrito, das duplicatas dos resultados de elementos maiores e traços em cada uma das
três etapas do processo analítico: preparação primária da amostra (homogeneização da
amostra britada e moagem), preparação das pastilhas prensadas e discos de vidro e medida
instrumental.
Na comparação dos coeficientes de variação da Tabela 1 por analito, observa-se que
a maior contribuição à imprecisão analítica total ocorre na etapa de moagem da amostra,
seguida da preparação das pastilhas ou discos de vidro. A imprecisão instrumental
comparada à imprecisão obtida nas demais fases do processo analítico, é pequena para a
maior parte dos elementos.
Uma forma alternativa de avaliar os resultados é representar graficamente as
diferenças entre os valores em função do valor médio das diferenças, conforme a Figura 2
para os resultados dos elementos Si, Mg, Cr, Nb, Sr e Zr. Nesta figura, a reta representa a
precisão esperada pela expressão de Horwitz modificada (H (a) = 0,01c 0,8495). Os pontos
coloridos representam as três etapas avaliadas. Os gráficos evidenciam que a etapa que
mais contribui para a imprecisão é a etapa de moagem (cor verde) e a que menos contribui
é a etapa instrumental (cor azul). Os elementos Si, Mg e Sr representam o comportamento
da maior parte dos analitos, isto é, a contribuição da etapa instrumental é mínima, em
relação às demais, para a precisão analítica total. Em geral, para elementos maiores a
precisão esperada pela expressão de Horwitz foi atingida nas três etapas. Nos gráficos, esta
situação é representada quando todos os pontos se localizam abaixo da linha reta. Já para
elementos traço está condição nem sempre é satisfeita.
CONCLUSÕES
A precisão analítica total depende da concentração do analito e dos tempos de
contagem usados. Para os elementos maiores, observou-se que as etapas de preparação
da amostra (a moagem em maior proporção, seguida da preparação dos discos de vidro)
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contribuem significativamente à precisão total. Para os elementos traço, a precisão
instrumental pode ser a etapa determinante à precisão analítica total.
O uso das próprias amostras como sistema de controle elimina uma dificuldade que
é a ausência de materiais de referência com matriz semelhante a das amostras analisadas.
No entanto, a duplicação de amostras não substitui os materais de referência, pois com as
primeiras controla-se a precisão e com os últimos, a exatidão.
Os resultados demonstram que somente a análise de materiais de referência ou a
participação em testes de proficiência são insuficientes para fornecer resultados adequados
aos usuários de laboratórios. As etapas iniciais do processo analítico, com a seleção
adequada da amostra e a sua preparação cuidadosa e representativa são etapas
determinantes à qualidade final dos resultados.

[FAPESP, CNPq]
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Tabela 1 Coeficientes de variação (%) dos resultados em duplicata dos elementos maiores
e traços em cada uma das três fases do processo analítico: preparação primária da amostra
(homogeneização da amostra britada e moagem), preparação das pastilhas prensadas ou
discos de vidro e medida instrumental
Preparação
Analito

Moagem

Disco ou pastilha

Medida
Instrumental

Coeficiente de Variação (%)
Maiores
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Traços
Ba
Cr
Cu
Ga
Nb
Ni
Pb
Rb
Sr
Th
V
Y
Zn
Zr

0,91
4,66
1,29
1,86
4,73
2,88
1,51
2,38
5,76
5,64

0,35
1,23
0,72
0,49
2,63
0,74
0,40
1,06
1,08
2,27

0,06
0,58
0,10
0,08
1,18
0,23
0,18
0,38
0,44
1,40

4,09
8,79
6,23
8,00
6,89
11,49
11,92
3,73
1,23
13,03
3,92
5,08
3,35
4,82

2,73
3,30
2,91
5,89
5,47
3,07
8,24
2,53
0,46
11,33
2,55
2,53
1,35
3,69

0,76
0,93
1,08
2,81
2,52
1,36
2,91
0,49
0,13
4,48
1,32
1,21
0,55
1,40
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Figura 2 Comparação entre a reprodutibilidade obtida nas três etapas analíticas (pontos)
em função da concentração do analito. Os pontos representam as diferenças entre valores
extremos das duplicatas para cada etapa avaliada, enquanto a reta representa o desvio
padrão calculado a partir da expressão de Horwitz modificada, H (c) = 0,01c0,8495. A
concentração (c) é expressa como 1 g g-1 = 10-6 e 100 % = 1
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Abstract
The potentiality of the Paraná Continental Igneous Province for Ni-Cu-PGE mineralisation is
today object of great interests, by the presence of economically important ore deposits of
Noril´sk region, associated with the Siberian CFB province. In order to evaluate the potential
of the northern of Paraná province for this kind of mineralisation, the PGE and Au were
determined on seven samples (four of high-Ti and three of intermediate-Ti) of basaltic flows
between Londrina and Lerroville localities - Paraná state. The analysis were made by HRICP-MS (High Resolution – Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry), after Nisulphide fire-assay pre-concentration and tellurium precipitation. The samples, reference
material and analytical blank were submitted to two independent determinations. The
concentrations and ratios of these metals indicated that the parental magmas are highly
fractionated and were generated in sulphur sub-saturation condition. This last condition is
favourable to remove the PGE (high partition coefficient sulphide/silicate) of the mantle. The
low concentrations of incompatible PGE (Pt and Pd) of some flows of high-Ti were attributed
to sulphide segregation during the magma ascension.
Introdução
As províncias de derrames de basaltos continentais, referidas de CFB (Continental Flood
Basalts), representam, talvez depois dos assoalhos oceânicos, as maiores manifestações do
magmatismo terrestre. São caracterizadas por espessos pacotes de derrames basálticos,
em geral tholeiíticos, com formas tabulares sub-horizontais, que se espalharam por extensas
áreas da superfície continental em períodos de tempo relativamente curtos. Intensa
atividade intrusiva, representada por enxames de diques e sills doleríticos, ocorre associada
a essas erupções. Distribuídas no planeta e ao longo do tempo geológico, as províncias de
CFB são tidas como um tipo particular das LIP - Large Igneous Provinces. Algumas dessas
províncias são portadoras de mineralizações de sulfetos magmáticos de Ni-Cu-EGP
(Elementos do Grupo da Platina), como na região de Noril´sk – Talnakh, nos Traps
Siberianos, no Complexo Insizwa na Província do Karoo e no Complexo Duluth na Província
de Keweenawan. A partir disso, nos últimos anos, a geoquímica, a metalogenia dos EGP e o
potencial da Província Ígnea Continental do Paraná (PICP) para mineralizações de Ni-CuEGP têm sido objeto de grande interesse (Mincato & Schrank, 1998; Mincato, 1994; 2000;
Romanini & Albuquerque, 2000). Baseados no estudo dos depósitos de Ni-Cu-EGP da
região de Noril´sk e do Complexo Insizwa, Mincato (1994) e Mincato & Schrank (1998)
apontaram critérios geológicos (metalotectos) regionais e locais de prospecção válidos para
qualquer província de CFB. Os metalotectos regionais permitem identificar o contexto
geodinâmico regional favorável para ocorrência de depósitos, indicando que os mesmos
estão associados: (1) às fases iniciais do magmatismo; (2) aos estágios primordiais do
desenvolvimento de estruturas de rifteamento continental; (3) a locais da província que
evoluíram relacionados a regiões do manto anomalamente quentes (plumas / hot spots); e
(4) a falhas do embasamento reativadas. Neste contexto regional, os metalotectos locais
mostram as mineralizações associadas a feições como: (5) magmatismo tholeiítico de baixoTi; (6) porção basal de corpos diferenciados; (7) derrames e/ou intrusões relativamente mais
pobres em elementos calcófilos (Ni, Cu e EGP); e (8) a processos favorecedores da
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segregação de sulfetos, tipo assimilação crustal (enriquecimento em elementos
incompatíveis) e injeções múltiplas (fracionamento invertido).
Na PICP, a aplicação dos metalotectos regionais e locais aponta a borda leste como o
contexto regional mais favorável e uma potencialidade crescente de norte para sul. Porém,
Mincato (2000), com base na importância essencial da saturação dos magmas em enxofre,
durante a ascensão, para o processo de mineralização, não descarta a potencialidade do
magmatismo de alto-Ti do norte da PICP. Assim, é aqui avaliada a metalogenia dos EGP da
porção norte da província, a partir da determinação dos EGP e Au em amostras de
derrames basálticos da região.
Materiais e Métodos
Do norte da PICP, um total de 07 amostras derrames basálticos foram selecionadas (04 de
Ti alto [LL-04; LL-05; LL-06 e LL-07] e 03 de Ti intermediário [LL-01A; LL-08 e ll-09]) ao
longo do perfil Lerroville-Londrina (23o 39’ 13,7” S e 51o 06’ 28,2” W) para o estudo (Mincato,
2000). Estas amostras e o material de referência UMT-1 foram analisados para os
Elementos do Grupo da Platina – EGP (Os, Ir, Ru, Rh, Pt e Pd) e Au por HR-ICP-MS
(espectrômetro de massa de alta resolução com fonte de plasma indutivo), depois de préconcentradas com fusão coletora de sulfeto de Ni e precipitação com telúrio. A préconcentração, a dissolução e a precipitação das amostras foi feita no Laboratório
Geoquímico do IG-UNICAMP e a determinação instrumental no Laboratório de
Caracterização Isotópica do IPEN - CNEN/SP.
Cada amostra, mais o material de referência e o branco analítico foram objeto de duas
determinações totalmente independentes para os EGP e Au. Para a pré-concentração dos
EGP e Au, a fusão coletora de sulfeto de Ni foi preparada de acordo com Jorge et al. (1998):
17 g tetraborato de sódio (Na 2B4O7) (MERCK), 9 g de carbonato de sódio (Na 2CO3)
(MERCK), 1 g Ni metálico em pó (INCO), 0,75 g de enxofre purificado (MERCK) e 20 g de
amostra. Para o material de referência e o branco analítico (quartz pro analysi; MERCK) a
alíquota foi reduzida a metade.
Para o procedimento de fusão, as misturas homogeneizadas foram depositadas em
cadinhos de porcelana, que foram levados à mufla pré-aquecida a 650°C. Após, a
temperatura foi ajustada para 950°C, com taxa de aquecimento de 10° C/min. Depois de 30
min., a temperatura foi elevada para 1.050° C, por mais 30 minutos, com a mesma taxa de
aquecimento. Findo o tempo, os cadinhos são retirados da mufla, deixados resfriar,
quebrados e os botões de sulfeto separados.
Para a dissolução, o botão é triturado e sua massa é medida para correções das perdas,
que não ultrapassaram 2%. A seguir o material triturado é colocado num recipiente de Teflon
com 20 mL de HCl concentrado, Suprapur (MERCK). Os recipientes são fechados e
aquecidos até a completa dissolução do sólido. Após, é feito o resfriamento e a adição de 8
mL de uma solução de SnCl2.12H2O (MERCK), seguido de 5 mL de água deionizada (MilliQ) e 2 mL de solução de telúrio (MERCK) a 2.000 ppm. A preparação dos reagentes feita
com base em Jackson et al. (1990).
Em seguida, o recipiente é fechado e aquecido e depois de 20 min. ocorre a formação de
um precipitado de teluretos de EGP e outros metais. Depois de frio, o conteúdo do recipiente
é filtrado no sistema a vácuo da Millipore, com kitassato e trompa d’água. O filtro é de metilcelulose com poros de 0,45 m. O precipitado é então lavado com solução de HCl 10% e
dissolvido com 2 mL de HNO 3 concentrado (MERCK), sendo adicionados mais 2 mL de HCl
concentrado (MERCK) e 10 mL de água deionizada.
A determinação dos EGP e Au foi feita no HR-ICPMS da marca Finnigan, modelo Element,
com as seguintes condições: resolução 300; potência de RF (rádio freqüência) 1.500 W;
vazão do gás de arraste 1,2 a 1,3 L min-1; vazão do gás auxiliar 1,0 L min-1; vazão do gás de
refrigeração 14,5 L min-1; nebulizador Meinhard; câmara de nebulização tipo Scott; cone de
amostragem de Ni com orifício de 1,1 mm; cone de skimmer de Ni com orifício de 0,8 mm;
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bomba peristáltica marca Spetec e taxa de fluxo de amostra de 0,5 mL min-1. A calibração foi
feita com curva de calibração externa e a estatística de contagem de 15 x 1 ( runs and
passes).
A curva de calibração foi preparada com solução multielementar em EGP e Au (Specpure,
Johnson Matthey), cujo teor é 100 g mL-1 de cada EGP e de Au.
Os resultados médios das duas determinações dos EGP e do Au (ppb), corrigidos para as
interferências de 63Cu e 65Cu, feitas para cada amostra, com os respectivos desvios padrões
(95%) são listados na Tabela 1. Na Tabela 2 são apresentados os resultados das duas
determinações de cada uma das soluções preparadas de cada uma das alíquotas da
amostra de referência UMT-1 e o limite de detecção (3s), definido como três desvios
padrões do branco do método.
Resultados e Discussões
As amostras analisadas revelaram abundâncias absolutas de EGP e Au bastante baixas
(Tabela 1) porém, maiores que os MORB (Hamlyn et al., 1985) e equiparáveis às dos
basaltos tholeiíticos (Peck & Keays, 1990) e dos basaltos tholeiíticos da região de Noril´sk
(Brügmann et al., 1993). Os teores de EGP e Au obtidos sugerem ainda que os magmas
não foram gerados em condições de saturação em S, fato amparado também pelas baixas
razões Pt/Pd (~ 1), que indicam ainda a maior incompatibilidade do Pd em relação à Pt e o
coeficiente de partição sulfeto/silicato menor da Pt. Já, as altas razões Pd/Ir caracterizam o
magmatismo como altamente fracionado. O caráter fracionado é mais evidente com a
normalização dos teores médios de EGP ao valores condríticos (Figura 1). Apesar deste
caráter altamente fracionado, 3 amostras de alto-Ti (LL-05; LL-06 e LL-07) apresentaram
empobrecimento relativo nos EGP incompatíveis (Pd, Pt e Rh), como ilustrado na Figura 2,
que revela um caráter mais primitivo e um menor grau de fracionamento (Pd/Ir ~ 39).
Todavia, o menor grau de fracionamento resulta muito mais do empobrecimento relativo em
Pd.
Os EGP, com elevados coeficientes de partição sulfeto/silicato, possuem elevado caráter
calcófilo (e.g. Fleet & Stone, 1991). Logo, os teores de EGP nos magmas dependem do
comportamento do S, que permanece solúvel tal qual um elemento incompatível durante a
diferenciação magmática, até que a saturação em S seja atingida. Portanto, saber quando a
saturação em S ocorreu na evolução magmática é essencial para a previsão de depósitos
de sulfetos portadores de EGP.
Em relação ao S, uma quantificação confiável em lavas pode ser difícil devido às possíveis
perdas por volatilização na erupção ou pelo intemperismo. Diante disso, o Cu, que possui
comportamento geoquímico similar ao S na diferenciação magmática, foi usado como
análogo na correlação com o Pd. O coeficiente de partição do Pd (~35.000) bem maior do
que o do Cu (245 a 1400), indica que o comportamento relativo desses dois elementos
serão inversamente controlados pela condição de S do magma (Vogel & Keays, 1997). O
teor de Pd ficará bem maior, em relação ao Cu, em magmas subsaturados em S. Por outro
lado, ficará bem menor em magmas saturados em S que segregaram sulfetos. O diagrama
Cu versus Pd (Figura 3) permite, assim, avaliar a condição de saturação em S do magma.
Este diagrama discrimina um campo saturado em S na porção inferior direita e um
subsaturado na superior esquerda. No diagrama verifica-se que as amostras LL-05; LL-06 e
LL-07 com padrão empobrecido em EGP incompatíveis (Figura 2) estão localizadas no
campo que indica processo de saturação em S. A possibilidade dessas amostras terem sido
extraídas do manto numa condição de saturação de S não pode ser considerada, pois os
EGP compatíveis não sofreram variação em relação aos teores observados nos magmas de
Ti alto e intermediário. Logo, algum processo de saturação em S nos magmas desses
derrames pode ter ocorrido após a extração da fusão parcial do manto, na ascensão para a
superfície.
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Tabela 1. Resultados médios das duas determinações de EGP e AU das amostras do perfil
Lerroville - Londrina (LL) no norte da PICP.
Teor (ppb)
LL-01A LL-04
Ru
0,2
0,23
Rh
0,54
0,44
Pd
18,1
18,1
Os
0,2
0,11
Ir
0,2
0,07
Pt
12,6
8,1
Au
3,7
4,3
Desvio Padrão 95% (ppb)
Ru
0,064
0,049
Rh
0,021
0,028
Pd
0,113
0,679
Os
0,064
0,057
Ir
0,035
0,028
Pt
1,48
1,90
Au
0,198
0,092

LL-05
0,05
< LD
0,38
0,07
0,05
0,82
0,44

LL-06
0,04
< LD
0,03
0,04
0,03
< LD
0,09

LL-07
0,03
< LD
< LD
0,03
0,02
< LD
0,35

LL-08
0,22
0,28
14,7
0,12
0,1
6,2
3,0

LL-09
0,26
0,25
15,9
0,13
0,09
6,7
3,3

0,057
0,042
0,106
0,049
0,021
0,40
0,064

0,014
0,007
0,007
0,028
0,021
0,19
0,042

0,035
0,028
0,064
0,021
0,014
0,04
0,057

0,042
0,148
0,856
0,007
0,021
0,34
0,233

0,042
0,028
2,135
0,021
0,007
0,04
0,290

Tabela 2. Concentrações dos EGP e Au de cada determinação (a1, a2 e b1, b2) e
respectivas médias (a e b) de cada alíquota da amostra certificada UMT-1, juntamente com
os valores recomendados e limite de detecção (LD).
Teor
UMT-1 UMT-1 UMT-1 UMT-1 UMT-1
(ppb)
(a1)
(a2)
(a)
rec.
(b1)
Ru
9,0
10,9
9,95
10,9
8,7
Rh
8,4
9,2
8,80
9,5
8,7
Pd
102,4 114,4 108,4 106,0 103,2
Os
8,4
13,4
10,90
8,0
7,7
Ir
7,5
8,1
7,80
8,8
7,0
Pt
122,9 136,3 129,6 129,0 114,7
Au
42,4
45,5
44,0
48,0
42,6
Desvio Padrão 95% (ppb)
Ru
0,9
0,5
1,344
1,5
0,5
Rh
0,6
0,4
0,566
1,1
0,6
Pd
6,4
5,0
8,485
3,0
6,9
Os
0,6
1,2
3,536
0,3
Ir
0,2
0,6
0,424
0,6
0,3
Pt
6,1
9,3
9,475
5,0
6,3
Au
2,0
3,6
2,192
2,0
1,9

UMT-1
(b2)
10,2
9,4
110,8
15,4
8,5
140,3
51,3
0,5
0,6
6,3
1,3
0,5
7,2
3,0

UMT-1 UMT-1
LD
(b)
rec.
(ppb)
9,5
10,9 0,0872
9,1
9,5
0,0005
107,0 106,0 0,0075
11,6
8,0
0,0009
7,8
8,8
0,0182
127,5 129,0 0,7498
47,0
48,0 0,0673
1,06
0,49
5,37
5,44
1,06
18,10
6,15

1,5
1,1
3,0
0,6
5,0
2,0
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Figura 1. Abundância média dos metais nobres (EGP e Au) das amostras do norte da PICP normalizadas aos
valores dos condritos de Naldrett & Duke (1990).

Figura 2. Teores de EGP, Au, Ni e Cu de amostras de Ti alto (norte da PICP), normalizadas ao manto primordial
de Barnes et al. (1988). Dados de Ni e Cu de Mincato (2000).

Figura 3. Diagrama Cu x Pd, a partir de Vogel & Keays (1997), que ilustra o comportamento do Cu análogo ao do
S na diferenciação magmática. Dados de Cu de Mincato (2000).

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

175

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

VARIAÇÃO QUÍMICA ESTRATIGRÁFICA DE METADOLOMITOS DA REGIÃO DE MORRO
AZUL (RMA) – PR, COMO FERRAMENTA PARA A EXPLOTAÇÃO.
Sandra Boeira Guimarães*
José Manoel dos Reis Neto**
Rossano Bill Lopes de Siqueira***
* Doutoranda MSc. –
** Professor Dr. –
*** Mestrando –

Pós-Graduação em Geologia –
Departamento de Geologia –
Pós-Graduação em Geologia –

SCT – UFPR SCT – UFPR SCT – UFPR -

sandrag@geologia.ufpr.br
jmreis@geologia.ufpr.br
rossano@geologia.ufpr.br

ABSTRACT
MAR is the main metacalcareous rocks exploitation site for the manufacture of whitewash and
agricultural corrective in Curitiba`s Metropolitan Region. These rocks belong to one of the
calcareous strips in Capiru Formation from Açungui Group, explored by small mining companies
with their main concern in attending market demands. The lack of knowledge about the
mineralization control makes unviable for a regional evaluation with production optimization in
view and its best application into the national market. In a study, the goal was put on
comprehending geologically why there is a preference in exploring one kind of metadolostone in
detriment to another seemingly equal. The method used was lithogeochemestry associated to
the stratigraphy and faciology of the sequences existing on MAR. The results allowed to verify
that the quimism is directly related to the deposition events and diagenesis. The variation in
quality of the metadolostone is consequence of the strip of which it is being extracted and,
mainly, of litofacies ditribution and stratigraphic level.
INTRODUÇÃO
Nos últimos vinte anos, a caracterização de ambientes de sedimentação através de análise
faciológica, com o controle mineralógico e litoquímico dos diferentes fácies, teve um crescimento
notável. Estudos similares foram utilizados como método para prospecção de diferentes bens
minerais, inclusive em unidades proterozóicas. Neste trabalho o método foi aplicado em
exposições de metadolomitos da Formação Capirú, Grupo Açungui na Região de Morro Azul
(RMA), no município de Almirante Tamandaré - PR (figura 1).
A escolha desta área foi em decorrência de ali estar a maior concentração de frentes de lavra
voltadas a explotação de rochas metacalcárias, com excelentes exposições destes litotipos.
Os metadolomitos do Meso a Neoproterozóico paranaense são as rochas mais importantes em
distribuição geográfica quanto ao aproveitamento econômico.
O objetivo deste trabalho foi determinar e caracterizar os critérios estratigráficos e petroquímicos
das rochas metadolomíticas da RMA, permitindo, desta forma, a geração de um modelo
geológico prospeccional que possa ser testado/aplicado em outras regiões Proterozóicas.
A EXPLORAÇÃO NA FORMAÇÃO CAPIRU
Os trabalhos referentes à geologia das unidades do Proterozóico paranaense, especialmente o
Grupo Açungui, iniciaram-se na segunda metade do século passado. Os enfoques dados, de um
modo geral, foram essencialmente de caráter estratigráfico e estrutural. Estudos relativos à
exploração e a explotação de metacalcários, bem como de incentivo a estas, no transcorrer do
tempo, não foram significativos, excetuando-se o trabalho recente realizado pela CPRM (1998).
O MINÉRIO
Este bem mineral constitui o principal recurso presente na Região Metropolitana de Curitiba
(RMC) e é extensivamente lavrado. Na região de Morro Azul foram cadastradas 47 ocorrências
minerais, metadolomitos em geral. Praticamente na totalidade, constituem lavras de pequeno a
médio porte, na maioria dos casos com atividade semi-mecanizada, sendo que muitas delas
encontram-se desativadas. Em geral apresentam teores médios de CaO entre 28% a 30% e
MgO entre 19% a 22%. O principal uso desta rocha, na região, destina-se a corretivo agrícola, e
secundariamente cal, petit pavet, brita, filler, fundente, granilha e ração animal.
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A observação de resultados oriundos de diferentes frentes de lavras mostrou a existência da
heterogeneidade (química e petrográfica) em litotipos em uma mesma mina. Essa característica
faz com que os mineradores priorizem e selecionem níveis preferenciais em detrimento a o utros.
Desta forma, ficou caracterizada que a variação composicional (qualidade) dos metadolomitos
da RMA não é só conseqüência da faixa de metacalcário que está sendo lavrada, mas também
e talvez principalmente, do nível estratigráfico em que está sendo explotada a rocha.
PROCEDIMENTOS
Como ferramenta inicial foi realizada detalhada análise faciológica. Esta análise constituiu na
descrição e amostragem de diferentes níveis seguidos de estudos comparativos para a
interpretação dos processos e ambientes de sedimentação.
As litofácies (intervalos) foram individualizadas pela espessura, granulação, estruturas
sedimentares, coloração, composição química e mineralogia, visando compreender quais fatores
são responsáveis pelos diferentes materiais lavrados. A diagênese e o metamorfismo
influenciaram a geração de diferenças ou mesmo homogeneização nos depósitos originais.
Provavelmente os processos diagenéticos tenham sido responsáveis pela intensa dolomitização
da rocha. Já o metamorfismo gerado na Fácies Xisto Verde, Zona da Clorita, recristalizou
calcitas e dolomitas de forma incipiente.
Foram realizadas 9 seções colunares em lavras diferentes com ou sem atividades minerarias. A
chave para interpretação dos níveis mais favoráveis a explotação residiu na análise comparativa
de vários intervalos com características distintas. A petrografia permitiu a classificação mais
precisa das amostras coletadas, possibilitando a observação detalhada dos grãos constituintes
dessas rochas (granulação, forma, estágio deformacional, tamanho, etc.). submilimétricos e
encontram-se dispersos aleatoriamente da rocha.
Tomando-se por base a litoestratigrafia e a variação composicional existente nos diferentes
intervalos estratigráficos da mina 20 (mineradora Terra Rica - FMA) esta foi selecionada para um
trabalho mais aprofundado e detalhado de petrografia e litogeoquímica em seus 11 diferentes
intervalos, que foram representados por letras (de A – base, até K - topo).
AS DUAS FAIXAS METADOLOMÍTICAS NA RMA
Dentro destas prerrogativas, e considerando a divisão proposta por Fiori (1990) – Seqüência
Litologia Morro Grande e Rio Branco, a região foi separada em duas faixas distintas (figura 2):
i.
Faixa Morro Azul (FMA) – correspondente à seqüência litológica Morro Grande,
observando-se dololutitos com acamamento paralelo a subparalelo;
ii.
Faixa Capivara (FC) - correspondente à seqüência litológica Rio Branco, é
composta por dolarenitos com estratificação cruzada.
Na FMA - Os dololutitos apresentam acamamento paralelo e contínuo, com camadas de
espessura centimétrica, intercaladas com lâminas irregulares, ondulantes e alternadas de
dolossiltitos e dolarenitos muito finos a finos. A porosidade fenestral está preenchida por
dolomita, nódulos de calcita, estruturas arqueadas do tipo “tepees”. As análises químicas
revelaram grande regularidade de composição química, para os metadolomitos desta faixa, e em
conseqüência, uma relação magnesiana bastante uniforme.
Na FC - A litofácies de dolarenito é característica desta faixa e é constituído por intraclas tos de
dololutito tamanho areia fina à grossa, apresentando estruturas sedimentares do tipo laminação
plano-paralela, estratificação cruzada produzida pela migração de marcas onduladas de
granulação média/fina. Para a maioria dos mineradores consultados, esta faixa não possui
aproveitamento econômico que justifique a explotação das rochas, pois examinando a
composição química do litotipo, a sílica se faz presente em altos teores (média 1215%).dolomíticas. Esta ocorre como cristais de quartzo subhédricos, milimétricos de origem
diagenética.
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O NÍVEL GUIA
A presença de um intervalo com dissolução cárstica tornou-se presente em quase todas as
frentes de lavra, portanto este intervalo foi denominado de “nível guia” sendo utilizado como
orientação para a correlação estratigráfica das seções colunares. Sotoposto a este intervalo
encontramos o melhor material rochoso para explotação que é utilizado na fabricação da cal e
corretivo agrícola. Ele é caracterizado por uma dissolução diferencial da rocha, que causou
lixiviação dos cristais de carbonato, seguida pela reprecipitação dos mesmos, sínter da calcita.
Microscopicamente observa-se a dolomita e a calcita, mostrando-se equigranulares, com
tamanhos que oscilam entre 0,1 e 0,25 mm. Os demais carbonatos, de tamanho submilimétrico,
compõem a matriz da rocha. A estrutura da rocha é caracterizada por uma foliação primária
marcante, representante do acamamento da rocha (S 0), em uma textura granoblástica. Os
quartzos são submilimétricos e estão dispersos aleatoriamente na rocha.
VARIAÇÃO DO QUIMISMO versus ESTRATIGRAFIA PARA A EXPLORAÇÃO.
Em cada intervalo da Mina 20 calculou-se a média dos teores químicos (quadro 1). Os óxidos de
cálcio e magnésio permaneceram para todos os intervalos com teores entre 30%-31% e 20%21%, respectivamente. Esse resultado está dentro dos padrões, segundo as normas técnicas,
para explotação de rochas dolomíticas destinados ao fabrico da cal, corretivo agrícola e o uso
em rações animais. O insolúvel em ácido clorídrico, que representa aproximadamente o teor em
sílica é, via de regra, inferior a 2%, atingindo esporadicamente 6%.
O diagrama triangular do gráfico 1, preparado a partir de 80 amostras de metadolomitos retrata
uma certa uniformidade composicional nessas rochas.
Analisando-se os teores de SiO2 distribuídos nos diferentes intervalos da seção colunar
estudados, constatamos que no intervalo K (correspondente ao “nível guia”) e no H os teores de
sílica são bem mais altos. Além disto o nível H possui menor teor de MgO, desta forma
interpreta-se que, durante a sedimentação das rochas carbonáticas, provavelmente tenham
sido transportados (por tração ou suspensão) partículas terrígenas (areia) para áreas da bacia
oceânica, onde o ingresso de material terrígeno é limitado. Este aporte de ve-se a mudanças
climáticas de larga escala e/ou as variações relativas do nível do mar que promoveria a
migração da zona de dolomitização através da massa carbonática, propiciando a dolomitização
em grande escala.
Quanto à relação existente entre o aumento de sílica, e a formação de feições cársticas, deve-se
ao fato de que na rocha carbonática, associada a materiais com média a alta condutividade
hidráulica (areia), aumenta a porosidade granular e primária dos metadolomitos, facilitando a
circulação da água subterrânea. Conseqüentemente, pela ação desta água, há um aumento da
carstificação nos minerais de dolomita e calcita, que se dissociam nos íons Ca 2+, Mg2+ e Co3-2.
As rochas metadolomíticas têm menos solubilidade do que as rochas calcárias, pois a
solubilidade da dolomita é menor do que a da calcita, e o principal agente desse intemperismo
químico é a água edáfica, que infiltra e percola as rochas.
Com relação aos óxidos de cálcio e magnésio, estes permanecem em todos intervalos com
teores variando, respectivamente entre 30%-31% e 20%-21%. De acordo com as normas
técnicas estas características químicas de cada intervalo, tem uma aplicabilidade que vai desde
o fabrico da cal (os índices mais altos de CaO e MgO e sílica inferior a 5%) até o uso como
corretivo agrícola.
CRITÉRIOS DETERMINANTES DOS METADOLOMITOS PARA A EXPLORAÇÃO
A evolução dos trabalhos de campo permitiu caracterizar uma seção-tipo para a faixa de
sedimentos carbonáticos da Formação Capiru na RMA, esse é um dos avanços para a
exploração dos metadolomitos da região e permitiu a apresentação das seguintes conclusões:
i.
Identificou-se basicamente duas faixas carbonáticas na Região: Faixa Capivara
(dolarenitos) e Faixa Morro Azul (dololutitos) sendo que, esta última é a mais promissora
para a exploração dos metadolomitos, pois a granulação fina/muito fina está intimamente
ligada com o baixo teor de sílica.
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A rocha constituinte do “nível guia” não possue característica química que justifique a
explotação. Este nível esteve presente em quase todas seções colunares, e é
caracterizado por uma dissolução diferencial que lixiviou o carbonato quase que
totalmente, formando grutas, cavernas e sumidouros. Provavelmente trate-se de um
paleofreático. Sotoposto a este intervalo encontramos o melhor material rochoso para
explotação que é utilizado na fabricação da cal e corretivo agrícola.
iii.
As estruturas tectônicas na RMA, não chegam a afetar visivelmente a disposição dos
teores, pois estes estão relacionados muito mais diretamente aos eventos de deposição
sedimentar e distribuição de litofácies.
iv.
Foi verificada que a variação composicional (qualidade) dos metadolomitos na RMA, não
é só conseqüência da faixa de metacalcário que está sendo lavrado, mas também e
talvez principalmente, do nível estratigráfico em que está sendo explotada a rocha –
“variação composicional vertical, ou seja, estratigráfica”.
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Figura 1 – Localização geográfica da Região de Morro Azul (RMA) e vias de acesso.

Figura 2 – Modelo digital do terreno mostrando a geologia, o relevo e a divisão da RMA em duas faixas, FC e FMA.
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Nível
K/13
J/10
I/09
H/08
G/07
F/06
E/05
D/04
C/03
B/02
A/01

SiO2
1,73
1,16
1,46
1,69
1,76
3,10
3,48
5,81
2,03
1,81
4,46

MgO
21,60
21,04
20,50
21,03
21,02
20,23
20,92
19,89
20,93
20,87
20,27

CaO
30,00
31,08
31,01
31,01
30,79
29,96
30,75
29,65
30,58
30,87
30,49

Quadro 1 – Média dos teores de SiO 2, MgO e CaO para cada nível da mina 20.

Gráfico 1 – Diagramas ternário mostrando a correlação entre os óxidos de Si, Ca e Mg (no diagrama da esquerda o
resultado é mostrado por área e no da direita o resultado é pontual).
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AVALIAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO TRIPUÍ, OURO PRETO, MG
Luciana Vetel Cruz, Hermínio Arias Nalini Jr., Kurt Friese, Leonardo Ribeiro Tedeschi
Departamento de Geologia – Escola de Minas – Universidade Federal de Ouro Preto
Resumo
A Estação Ecológica do Tripuí (E.E.T) está localizada na cidade de Ouro Preto, no vale
do córrego Tripuí, afluente do rio do Carmo, que é uma das sub-bacias da bacia do rio Doce.
No passado esta área foi usada por garimpeiros de ouro, para explotação e refino de c inábrio e
pela agricultura. Atualmente, a região está fechada para o público mas existem casas
particulares construídas anteriormente, assim como um hotel a montante da E.E.T.
Com o objetivo de avaliar a qualidade das águas, considerando a presença do depósito
de mercúrio e outros metais e também da presença humana, duas campanhas de amostragens
foram realizadas. Amostras de águas foram coletadas no inverno/2000 e no verão/2001 nos
principais córregos e nascentes da E.E.T. e arredores para análises de parâmetros físicoquímicos e metais. Os parâmetros físico-químicos analisados não apresentam sinais
significativos de poluição ambiental, com exceção de um pequeno lago artificial na E.E.T.,
podendo estas águas serem classificadas como classe I, segundo a Resolução CONAMA
20/86. Alguns dos metais analisados em águas mostram anomalias que caracterizam melhor a
situação ambiental da área, embora tais anomalias não reduzam a qualidade das águas que
são, em geral, de classe I.
Introdução
A E.E.T. foi criada pelo decreto nº19.157, após a descoberta de uma espécie de
invertebrado pertencente à Classe dos Onicóforos, Peripatus acacioi, considerado um provável
ancestral dos anelídeos e artrópodes. A área de estudo (Figura 1) engloba a referida estação e
córregos à montante desta, formando a micro-bacia do córrego Tripuí. Localiza-se em Ouro
Preto (MG), estando cerca de 3 km a oeste deste e 90km a sudeste de Belo Horizonte.
A região de Ouro Preto é local de atividade garimpeira, que libera grande quantidade de
Hg para o meio através da sua utilização para separar o ouro. Trabalhos verificaram
contaminação por mercúrio desde a E.E.T. até o distrito de Monsenhor Horta, em Mariana
(Busher 1992, Eleutério 1997). Por tratar-se de uma área protegida, questiona-se se esta
contaminação de Hg é somente antrópica, já que estudos comprovam a existência de cinábrio.
Neste sentido, este trabalho objetiva identificar e avaliar a contribuição do referido
depósito de cinábrio na contaminação por Hg nas águas da E.E.T. e, consequentemente, do rio
do Carmo. Paralelamente, determinam-se parâmetros físico-químicos e o grau de contaminação
por metais em amostras de água da referida área, assim como das imediações do depósito de
cinábrio, comparando-se tais resultados com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA
20/86, atualmente o principal instrumento para o controle da qualidade das águas.
Contexto Geológico
Geologicamente a área em questão está inserida no Quadrilátero Ferrífero (Figura 1),
estando situada em sua porção sudeste, mais precisamente na porção centro-leste do Sinclinal
Dom Bosco, estrutura definida pelo acamamento das camadas do Supergrupo Minas e do
Grupo Sabará, formando uma calha sinformal de eixo E-W, cortada por falhas de empurrões de
geometria em rampas e patamares e por falhas direcionais associadas (Endo et al. 1992).
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Na área em questão são encontrados litotipos relacionados ao Supergrupo Minas e ao
Grupo Sabará, além de coberturas fanerozóicas caracterizadas por alúvios, elúvios e colúvios
terciários/quaternários (Sobreira et al. 1987; Fernandes et al. 1991).
Dentro dos limites da E.E.T., não existe nenhuma ocorrência mineral de interesse
econômico. Porém, a montante encontra-se uma antiga mina de cinábrio (HgS) na Fazenda
Três Cruzes (Hussak 1897).
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Figura 1 - Mapa de localização da Estação Ecológica do Tripuí e adjacências, destacando pontos de
coleta de amostras águas e sedimentos de fundo. Além disso localiza a área no Quadrilátero Ferrífero.

Metodologias de Coleta, Preservação e Análise
A partir do mapa base estabeleceu-se o plano de coleta para o inverno/2000 e o
verão/2001 na E.E.T. e adjacências, que obedeceu a confluência de drenagens, coletando-se
antes da confluência entre duas drenagens e após tal confluência, o que permite conhecer a
contribuição de cada drenagem. Ao final foram coletadas 24 amostras no inverno e 30 no verão.
O número de amostras foi diferente devido ao fato de no verão ocorrer maior quantidade de
chuvas, possibilitando a coleta em locais que no inverno não foi possível.
Parâmetros físico-químicos como pH, oxigênio dissolvido (OD), sólidos totais dissolvidos
(STD) e condutividade foram determinados in situ com equipamentos portáteis específicos. Em
cada local foram coletadas duas amostras, sendo uma preservada com HNO 3 (25%) até pH<2 e
refrigeração a 4ºC para análise de metais e outra somente refrigerada a 4ºC para análise de Eh,
alcalinidade, turbidez, Cl- e SO4= (Santos 1997). Os parâmetros foram analisados seguindo
técnicas específicas para cada tipo (Greenberg 1992). Todos os metais foram analisados pelo
método de espectrometria de plasma (ICP-OES e ICP-MS), com exceção do Hg, que foi
analisado por espectrometria de absorção atômica por injeção de fluxo (FIMS).
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Resultados e Discussões
O estudo hidroquímico na região do Tripuí baseou-se nas análises físico-químicas
realizadas em amostras de águas do inverno/2000 e verão/ 2001. Durante o monitoramento as
análises físico-químicas restringiram-se aos parâmetros: pH, Eh, turbidez, condutividade, STD,
OD, dureza, Cl-, SO4= e metais (Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Sb, Ni, Pb,
Zn, Ba, Mo, Ti e V). Os resultados estatísticos dos parâmetros analisados assim como os limites
estabelecidos pelo CONAMA 20/86 encontram-se na tabela 1.
A condutividade apresentou grande variação nas amostras de ambas as estações
(Tabela 1), observando-se um aumento para jusante (Figura 2), o que indica aumento de sais
dissolvidos, além de um aumento no inverno, justificado pelo menor volume de água.
Igualmente, o STD sofreu variação nas estações (Tabela 1) e aumento para jusante,
classificando-se as águas como de classe I.
As águas apresentaram baixos valores de turbidez no inverno (Tabela 1), coerentes com
esta estação devido ao menor volume de água. No verão, apesar da variação nos valores, a
maioria das amostras situou-se entre 0,4 e 8,8FTU, podendo ser classificadas como de classe I.
O pH das águas situou-se próximo ao neutro tendendo a alcalino, sendo classificadas
como classe I. O Eh indicam águas levemente mais oxidantes no verão (Tabela 1). Nesta faixa
de pH e Eh, os metais tendem precipitar como óxidos e hidróxidos (Figura 3) (Bourg 1995).
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As águas apresentaram concentrações de OD acima do estabelecido para águas de
classe I, com exceção de um lago artificial existente na área, cujas concentrações são
anomalias que ocorrem somente neste ponto (17). Assim as águas deste lago são classificadas
como de classe III por apresentarem concentrações abaixo de 5mg/L, limite para classe II.
As durezas (Fenzl 1988) temporária, permanente e total das águas apresentaram
variação em ambas as estações. Entretanto a maioria destas águas apresentam-se moles
(Logan 1965) ou brandas (Custódio & Llamas 1983), ou seja, em concentrações de CaCO 3
inferiores a 100 e 50mg/L, respectivamente. Os pontos 28 e 29, de pouca vazão, são
classificadas como pouco dura (Custódio & Llamas 1983) com valores entre 50 e 100 mg/L.
As concentrações de Ca e Mg não variaram muito de uma estação para outra (Tabela 1)
embora aumentem para jusante e o Ca seja mais predominante. Estes cátions mostram uma
correlação positiva entre si (Figura 4), indicando provavelmente uma mesma fonte, as rochas
carbonáticas da Formação Gandarela, que afloram na região. O Na e o K também mostraram
forte correlação positiva entre si (Figura 5), apesar de ocorrerem em concentrações menores
(Tabela 1) e manter-se em concentrações, relativamente, estáveis de montante para jusante.
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As concentrações de SO4= são muito pequenas nas águas (Tabela 1), aumentando a
partir da confluência dos afluentes vindos do hotel e das casas com o córrego principal,
aumentando para jusante. Porém, estão abaixo dos limites para águas de classes I, II e III. As
concentrações de Cl- são menores que as de SO4= (Tabela 1), sendo as águas de classe I.
De acordo com o diagrama de Piper (Figura 6), que classifica as águas segundo as
concentrações dos íons Ca ++, Mg++, Na+, K+, HCO3-, SO4= e Cl-, as águas da região do Tripuí
são bicarbonatadas cálcicas, observando-se a predominância de Ca, Mg e HCO3-.
O Fe e o Mn detectados nas águas apresentam ótima correlação positiva, aumentando
levemente para jusante (Figura 7). A anomalia de Fe observada no ponto 04 pode ser
proveniente das rochas itabiríticas da Formação Cauê. O Mn, na maioria das amostras, ocorre
em concentrações que as classificam como classe I, porém amostras dos pontos 28, 29 e 30,
apresentam concentrações que não se enquadram em nenhuma classe, sendo estes pontos
representantes de drenagens com vazão pequena, implicando maior concentração deste metal.
Quando tais águas deságuam no córrego Tripuí, as concentrações diminuem devido à diluição.

Figura 4 – Concentrações de cálcio e magnésio
nas águas da região do Tripuí em ambas as
estações de montante para jusante.

Figura 5 – Concentrações de sódio e potássio
nas águas da região do Tripuí em ambas as
estações de montante para jusante.
 Figura 6 – Diagrama de Piper para as
amostras de água da região do Tripuí.
 Figura 7 - Concentrações de Mn e Fe nas
águas do Tripuí de montante para jusante.

Outros metais analisados foram: Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Zn, Ti e
V. Os metais não detectados em nenhuma das amostras de água foram Al, Cr, Mo, Sb, Ti e V.
Com exceção de Co, Hg e Zn, nenhum dos outros foram detectados nas amostras de inverno,
porém, nas de verão, além destes, foram detectados As, Ba, Cd, Pb, Cu e Ni.
Os metais detectados somente nas amostras de verão foram As, Ba, Pb, Cd, Cu e Ni
(Tabela 1). Apesar da presença destes, principalmente, As e Pb considerados os dois mais
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tóxicos, as águas são de classe I. O Cd, o sétimo mais tóxico, foi detectado em 5 amostras,
estando duas (pontos 1 e 7) em concentrações acima do limite para águas de classe I e II,
sendo de classe III. Tais amostras representam as nascentes dos córregos Botafogo e Cinábrio.
Os metais detectados em ambas as estações foram Co, Zn e Hg. As concentrações de
Co ocorrem nos afluentes esquerdos do córrego Tripuí, margem que sofre influência antrópica,
e nos trechos deste córrego que recebe tais afluentes, porém, as águas são de classe I. O Zn
foi detectado em uma amostra (15) de inverno e em 13 de verão, estando 4 destas (pontos1, 3,
7 e 13) em concentrações acima dos limites para águas de classe I e II, sendo de classe III.
O Hg ocorreu nas águas em concentrações, em sua maioria, abaixo do limite de
detecção para este elemento (<0,1μg/L), sendo detectado em amostras dos pontos 3, 5, 8, 13,
14, 16 e 21 no inverno e no ponto 29 no verão. Destas, somente uma amostra (ponto 16)
apresentou Hg em concentração (0,28μg/L) pouco acima do limite para águas de classe I e II,
sendo então de classe III. As concentrações encontradas no córrego Cinábrio (pontos 3, 5 e 8)
estão relacionadas ao cinábrio, já conhecido, enquanto que as outras podem estar relacionadas
a uma antiga atividade garimpeira ou a uma ocorrência de cinábrio ainda desconhecida.
Considerações
De um modo geral, os dados hidroquímicos obtidos nas análises dos parâmetros físicoquímicos e metais, mostram pequena variação do inverno para o verão. Tratam-se de águas
bicarbonatadas cálcicas com pH neutro a alcalino e capacidade de oxidação levemente maior
no verão, possibilitando a formação de óxidos e hidróxidos. A condutividade é baixa, porém
maior no inverno devido à menor diluição. O STD apresenta baixas concentrações, porém maior
no verão devido às chuvas que aumentam a turbidez. As águas são classificadas como mole ou
branda. Cl- e SO4= ocorrem em concentrações muito baixas, embora observe-se um aumento
para jusante e destas serem maiores no inverno. Porém as águas são de classe I.
O OD encontra-se acima requerido para a manutenção da vida aquática na maioria das
águas, encontrando-se na classe I. A exceção é no lago, cujas águas são de classe II.
O Ca, Mg, Fe e Mn, de origem litogênica, aumentam para jusante, enquanto que o K e o
Na mantêm-se estáveis. Onde as drenagens apresentam pouca vazão a concentração de Mn
aumenta muito. Assim a maioria das águas são de classe I.
A maioria dos outros metais analisados em águas, quando detectados, apresentaram
concentrações muito baixas, classificando-se como de classe I. Somente os metais Cd, Zn e Hg
foram detectados em algumas águas em concentrações que as classificam como classe III.
Apesar disto, quando analisam-se os pontos a jusante, observa-se uma diluição na
concentração destes metais, fazendo com que a classificação volte para classe I.
Provavelmente, a maioria destes metais são oriundos das rochas aflorantes na região, embora
haja a possibilidade de contaminação oriunda da rodovia.
As águas da área em questão classificam-se, de modo geral, segundo a Resolução
CONAMA 20/86, como águas de classe I, destinadas ao abastecimento doméstico após
tratamento simplificado, à preservação das comunidades aquáticas, à recreação, à irrigação e à
criação de espécies destinadas à alimentação humana.
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Tabela 1 – Resultados estatísticos dos parâmetros analisados e os limites do CONAMA 20/86.
Máx. Mín.

Parâmetros Físicoquímicos

Média

Unidades

Desvio
Padrão

Máx.

Inverno 2000
Cloretos (Cl-) mg/L Cl

1,03

Mín.

Média

Desvio
Padrão

Verão 2001

0,08

0,18

0,19

0,35

0,0

Condutividade Elétrica S/cm a 25ºC 127,0 19,4

Resolução CONAMA 20/86
Classes
I

II

III

0,18

0,06

250

250

250

55,1

31,2

138,0

12,0

75,0

31,4

-

-

-

Dureza Permanente (DP) mg/L CaCO3

11,49 0,39

5,41

3,48

20,18

0,18

10,18

4,30

-

-

-

Dureza Temporária (DT) mg/L CaCO3

35,43 4,29

19,32

9,79

75,20

4,49

39,85

13,72

-

-

-

Dureza Total (DP + DT) mg/L CaCO3

46,92 4,69

24,7

13,25

95,38

4,64

50,03

17,87

-

-

-

0,538 0,416

Eh V
Oxigênio Dissolvido mg/L O2
pH Sólidos Totais Dissolvidos mg/L

0,459

0,030

0,647

0,513

0,580

0,035

-

-

-

8,21

4,20

7,33

0,84

8,70

4,8

7,27

1,14

6

5

4

7,54

6,35

7,00

0,31

7,97

6,63

7,30

0,36

6a9

6a9

6a9

55,0

9,0

26,8

14,7

105,0

4,0

54,5

23,4

500

500

500

Sulfatos (SO4=) mg/L SO4=

7,26

0,0

1,4

2,4

6,82

0,0

3,41

2,37

250

250

250

Turbidez FTU

2,3

0,3

0,8

0,6

30,0

0,4

15,2

6,3

40

100

100

Alumínio ug/L Al

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

Antimônio ug/L Sb

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Arsênio ug/L As

0

0

0

0

2,2

0

0,2

0,5

50

50

50

Bário ug/L Ba

0

0

0

0

192

0

9,7

34,3

1000

1000

1000

Cádmio ug/L Cd

0

0

0

0

2,45

0

0,18

0,57

1

1

10

Cálcio (Ca++) ug/L Ca

8300

440

3705

2662

18000

300

4040

3551

-

-

-

Chumbo ug/L Pb

0

0

0

0

26,4

0

4,2

6,2

30

30

50

Cobalto ug/L Co

0,76

0

0,24

0,23

20,3

0

1,3

3,6

200

200

200

0

0

0

0

5,1

0

0,9

1,6

20

20

500

Cr+3  50
Cr+6  50

Cr+3  50
Cr+6  50

Cr+3 500
Cr+6  50

Cobre ug/L Cu
Cromo Total ug/L Cr

0

0

0

0

0

0

0

0

Estrôncio ug/L Sr

0

0

0

0

31

0

2,2

7,1

-

-

-

Fe solúvel
300

Fe solúvel
5000

Ferro Total ug/L Fe

927

0

223

263

8600

0

870

1920

Fe solúvel
 300

Magnésio (Mg++) ug/L Mg

4175

335

2064

1244

5800

200

1947

1361

-

-

-

Manganês (Mn++) ug/L Mn

245

0

101

74

5200

10

379

924

100

100

500

Mercúrio ug/L Hg

0,12

0

0,06

0,02

0,28

0

0,05

0,08

0,2

0,2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

9,7

0

0,7

1,9

25

25

25

990

314

449

164

1000

0

567

196

-

-

-

0

0

0

0

1,7

0

0,1

0,3

-

-

-

Molibdênio ug/L Mo
Níquel ug/L Ni
Potássio (K) ug/L K
Rubídio ug/L Rb
Sódio (Na+) ug/L Na

820

395

495

1244

1600

200

483

320

-

-

Titânio ug/L Ti

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Vanádio ug/L V

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

12

0

0,5

3,2

3400

0

272

799

180

180

5000

Zinco ug/L Zn
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Abstract The Geladinho Granitic Stock (GGS), located in the northwest of Parauapebas –
PA, Carajás Mineral Province (CMP), was estuded initially by petrographic, structural,
geochemical, geocronological and radiometric dates. Petrographic studies demonstrated a
monzogranitic composition, with features relative to magmatic cristalization processes
(feldspars cristals orientated), and to ductil deformational processes, associated to a
magmatic history, which developed rich ribbons of recristalized quartz (neoblasts).
Geochemically these rocks show a calcic-alcaline signature, with a metaluminous to
peraluminous tendency (Shand´s diagram), similar to sin-colision granites. The radiometric
image shows high values of U, Th and K, defining the shape of the body, elongated in the
WNW-ESE direction, coincident with many lineations of the area. The age of 2.688  11 Ma
(Pb-Pb zircon), is understanded as the minimum cristalization age, so the Stock could be
oldest, maybe another representant of the granitic magmatism from 2,74 to 2,76 Ga present
in the north of CMP. These dates sugests that the GGS is a lithostratigraphic unity possibly
distinguishble from the whole rocks of the basement (Xingu Complex).
Introdução
A área de ocorrência de tais rochas está localizada às proximidades da cidade de
Parauapebas-PA, a norte da Serra dos Carajás, em uma estreita faixa delimitada pelos
meridianos 49°55´W e 50´W, alinhada ao paralelo
6°S, encontrando-se inserida no contexto da
Província Mineral de Carajás (figura 1).

Figura 1 – Mapa de localização da área
estudada (modificado de Barros & Barbey,
1998).

Contexto Geológico da Área
Geologicamente a área em questão (figura 2) apresenta rochas do embasamento
cristalino que têm sido correlacionadas ao Complexo Xingu (Silva et al. 1974),
compreendendo basicamente, gnaisses tonalíticos e graníticos com evidências de
processos de migmatização. A idade arqueana deste complexo em torno de 2859 ± 4 Ma
(Machado et al. 1991) ainda não foi bem entendida, podendo ser a idade de sua
cristalização ou representar a última migmatização sofrida pelos seus protólitos.

2

Seqüências metavulcano-sedimentares, referentes ao Supergrupo Itacaiúnas
(DOCEGEO 1988), ocorrem em contato discordante com o embasamento. Esta sequência
demonstra uma variação metamórfica desde a facies xisto verde até anfibolito, o que
demonstra uma resposta heterogênea aos eventos deformacionais que atuaram ao longo do
Arqueano e Proteozóico na região. A idade desta seqüência gira em torno de 2,757 ± 2 Ma
(Olszewski et al. 1989, Machado et al. 1991)
Granitóides arqueanos alcalinos deformados relacionados ao Complexo Granítico
Estrela (Barros 1997) ocorrem intrusivos nas seqüências metavulcano-sedimentares,
causando um metamorfismo de alta pressão e baixa temperatura, responsável pela
formação de auréolas tectono-metamórficas nas mesmas. De certa forma este
comportamento não seria esperado em virtude do Complexo Granítico Estrela apresentar
idade média de 2763 ± 7 Ma (Barros et al. subm.), muito semelhante à de suas encaixantes.
Estratigraficamente acima das referidas unidades ocorre a Formação Águas Claras,
amplamente distribuída na região compreendida entre as Serras Norte e Sul, estando
levemente metamorfisada, dobrada e cortada por diques básicos, os quais foram datados e
indicaram uma idade de 2645 ± 12 Ma (Dias et al. 1996a), confirmando a idade arqueana
para a formação.
O magmatismo arqueano da região de Carajás apresenta como um de seus últimos
produtos o Granito Old Salobo (Lindenmayer 1990), levemente deformado, de composição
essencialmente monzogranítica e natureza alcalina apresentando uma idade média de 2573
± 2 Ma (Machado et al. 1991).
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ajás
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Figura 2 – Mapa Geológico
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Stock Granítico Geladinho
Granito Plaquê/Planalto/Complexo Granítico Estrela
Supergrupo Itacaiúnas
Complexo Xingu
Complexo Pium

da
porção
norte
da
Província
Mineral
de
Carajás (GOS – Granito Old
Salobo; GC – Granito
Cigano; GCSC – Granito
Central da Serra dos
Carajás; CGE – Complexo
Granítico Estrela; GrSR
Granitos Serra do Rabo;
GrP – Granito Planalto;
GrPl – Granito Plaquê; GP
–
Granito
Pojuca).
Modificado de Docegeo
(1988), Araújo et al. (1988),
Barros & Barbey (1998).

3

O Stock Granítico Geladinho
Próximo à barragem do Igarapé Geladinho, a sudoeste do Granito Cigano aflora um
corpo granitóide alongado da direção E-W que corta as seqüências supracrustais
arqueanas, tendo sido correlacionado a rochas do embasamento (Complexo Xingu – Araújo
et al. 1988, DOCEGEO 1988).
Forma e Estrutura
O Stock Granítico Geladinho (SGG) apresenta uma forma elíptica com maior eixo na
direção WNW-ESE. Foi possível observar em algumas raras exposições uma foliação
contínua, retilínea e marcada pela moderada orientação de cristais grossos de plagioclásio,
pela fraca orientação dos cristais de quartzo e pela presença de discretos níveis algo mais
ricos em minerais máficos. A foliação de atitude geral N80W/subvertical, mostra-se
concordante a estruturação regional.
Padrão Aeroradimétrico
A análise de mapas aeroradiométricos (1:250.000) permitiu caracterizar domí nios
com altos valores de U, Th e contagem total na área de ocorrência do SGG, bastante
semelhantes àquilo observado no Granito Cigano e Complexo Granítico Estrela, fortemente
contrastantes com os domínios de rochas metabásicas e metasedimentares.
Caracterização Petrográfica
A composição modal da rocha (quartzo – 32,4 e 49%; plagioclásio – 42,4 e 24,2%; Kfeldspato – 24,8 e 17 %; biotita- 9,8%) permite classifica-la como um monzogranito (figura
3), de acordo com a classificação de Streckeisen (1976).
Os cristais de quartzo, que se distribuem na forma de bandas, mostram-se
moderadamente orientados, demonstrando boa extinção ondulante, o que permite a
diferenciação de novos grãos com contatos retilíneos entre si.
O K-feldspato ocorre em sua maioria na forma de porfirocristais levemente
orientados, com moderada extinção ondulante. Em alguns cristais ocorrem micropertitas,
sendo possível ainda se visualizar finos agregados recristalizados nas bordas dos
porfirocristais, definindo uma textura tipo manto-núcleo.
De uma forma geral os cristais de plagioclásio mostram-se fortemente alterados por
processos de sericitização e argilização, sendo ainda possível de se distinguir uma forte
extinção ondulante com o desenvovlimento de kink-bands.
O fato de existirem porfirocristais tanto de plagioclásio como de k-feldspato
levemente orientados, alguns com bordas recristalizadas e desenvolvimento de kink-bans,
associados a bandas quartzosas recristalizadas com neoblastos bastante desenvolvidos,
leva a crer que processos deformacionais afetaram estas rochas quando ainda de um
estágio magmático não completamente consolidado.
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Geoquímica
O Stock Granítico Geladinho possui altos teores de sílica (SiO2=72,1 e 70,3%),
alumínio (Al2O3 = 14,4 e 14,6%) e álcalis (Na2O = 4,5 e 4,2%, K2O = 3,7 e 3,6%), teores
moderados a altos de ferro (Fe2O3 = 2,6 e 4,3%) com baixos teores de CaO (1,5 e 2%),
TiO2 (0,2 e 0,32%) e MgO (0,34 e 0,60%).
Em relação aos elementos traços as rochas do stock têm teores altos de Ba (8381356), moderados de Sr (148-179) e Zr (150-252) e baixos de Nb (5-14) e Y (14-26).
O SGG apresenta uma assinatura química metaluminosa a peraluminosa, cálcioalcalina, semelhante àquela de granitos sin a pós-colisionais, de arco continental (figura 4 Pearce et al. 1984).
O padrão de ETR (figura 5) é muito semelhante aos apresentados pelos granitos
arqueanos cálcio-alcalinos dos tipos CA1 e CA2 de Sylvester 1994.
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Figura 4 - Diagrama tectônico Nb x Y.
Pearce et al. 1984.
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Figura 5 - Padrão de elementos terras raras
do Stock Granítico Geladinho. Valores de
normalização:Evensen et al. 1978

Geocronologia
A análise geocronológica (evaporação de Pb em zircão) do Stock Granítico
Geladinho foi realizada no Laboratório de Geocronologia da UFPA - PARAÍSO, com um
Espectrômetro de Massa modelo FINNIGAN MAT 262.
Foram analisados cerca de 21 cristais, porém apenas cerca de três cristais foram
utilizados para o cálculo da idade, em virtude da maioria dos zircões estarem bastante
metamitizados, ocasionando baixas taxas de evaporação de Pb.
A idade média obtida foi de 2688 ± 11 Ma (figura 6), a qual foi interpretada como
uma idade mínima de cristalização, devendo o mesmo ser algo mais antigo, provavelmente
mais um representante do magmatismo granítico arqueano em torno de 2,74-2,76 Ga
ocorrente nesta porção da Província Mineral de Carajás.

Figura 6 - Gráfico
Estapas
de
Aquecimento x Idade
do Stock Granítico
Geladinho.
Laboratório
de
Geocronologia ParáIso. UFPA

5

Conclusões
- O granito estudado tem assinatura calcio-alcalina, natureza metaluminosa a peraluminosa,
comparável aos granitóides sin-colisionais de Pearce et al. (1984), aos granitóides I e A de
Whalen et al. (1987) e aos granitos CA1 e CA2 de Sylvester (1994).
- A idade Pb-Pb (evaporação em zircão) de 2688 ± 11 Ma deve ser interpretada como a
idade mínima de cristalização destas rochas, podendo ser tentativamente correlacionada às
idades dos demais corpos graníticos arqueanos da região de Carajás que apresentam
idades em torno de 2,75Ga.
- O corpo granítico estudado, por possuir características claramente definidas é denominado
de Stock Granítico Geladinho, propondo-se que o mesmo seja desmembrado do Complexo
Xingu.
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Avaliação dos compostos de NO3- e SO4-2 da chuva através da regressão linear múltipla
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ABSTRACT
The aim this work was to evaluate the atmospheric deposition of main compounds of NO 3- and
SO42- in a remote site of Rio de Janeiro State (RJ). wet deposition only was sampled weekly
through automatic precipitation collectors in two sites in the Itatiaia National Park, during a
complete seasonal cycle (January 1999 to January 2000). Sampling sites were located at the
Itatiaia National Park headquarters (Sede site, at 820 m asl) and at the Itatiaia Plateau (Planalto
+
+
2+
2+
+
2site, at 2400 m asl). Samples were analyzed for Na , K , Mg , Ca , NH4 , Cl , NO3 , SO4 , pH
and conductivity. Multiple linear regression was conducted to identify the main compounds of
NO3- and SO42-.
Introdução
Este trabalho teve como objetivo avaliar o aporte atmosférico dos principais compostos de NO3e SO42-, em região pouco impactada do estado do Rio de Janeiro. Para tal, fez-se uso de dois
coletores automáticos de deposição úmida. Os coletores foram instalados no Parque Nacional
do Itatiaia (PNI), O PNI fica situado a sudeste do Estado do Rio de Janeiro em terras do
município de Resende e Itatiaia e ao sul de Minas Gerais nos municípios de Bocaina de Minas,
Alagoa e Itamonte , constitui uma área de 30.000 ha. Um ponto localizou-se próximo à Sede, a
820 m de altitude e outro no Planalto, a 2400 m de altitude no PNI. A amostragem foi realizada
+
+
2+
2+
+
2semanalmente, e as análises dos íons Na , K , Mg , Ca , NH4 , Cl , NO3 e SO4 , além de pH
e condutividade foram feitos no dia seguinte à amostragem.
A regressão linear múltipla passo a passo foi aplicada ao NO3- e SO4-2 separadamente, usando
os cátions como variáveis independentes com o objetivo de entender as principais formas
químicas em que NO3- e SO4-2 são disponibilizados à precipitação.
 Planalto do PNI
Os valores de R, R 2, % de R2 explicado, coeficientes de correlação parciais e resíduos, são
dados na Tabela 1.
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Tabela 1 Regressão linear múltipla entre NO 3- e SO4-2 e os cátions na chuva do Planalto
% de R2
explicado
-2
+
SO4 = b + b1[NH4 ] + b2[Na+] + b3[H+]
-0,76
0,40 0,39
0,39
71,5
2,20 0,49
0,10
19,4
0,29 0,54
0,05
9,0
NO3- = a + a1[NH4+] + a2[K+] + a3[Na+]
0,15
0,50 0,47
0,47
83,4
2,40 0,53
0,06
10,2
1,12 0,57
0,04
6,3
a/b

b
b1
b2
b3
a
a1
a2
a3

R2

Acréscimo

R

0,73

0,75

Resíduos (a e b) relativamente baixos e altos coeficientes de correlação (R), sugerem que as
concentrações de SO4-2 e NO3- observadas, foram compostas basicamente de (NH4)2SO4,
Na2SO4 e H2SO4, NH4NO3, KNO3 e NaNO3, respectivamente. Os resultados indicam que
aproximadamente 54% do SO4-2 e 57% do NO3- foi representado pelo modelo.
Aproximadamente 72% do SO4-2 e 83% do NO3- explicados, foram neutralizados pelo NH 3. A
fração de SO4-2 que transferiu o H+ para o Cl- do aerossol marinho, formando Na 2SO4 foi de
19%. O NO3- também contribuiu para a volatilização do Cl do aerossol marinho, com 6,3%. 10%
do NO3- explica a formação de KNO3. Esta formação provavelmente ocorreu em reações na
superfície de folhas. O SO4-2 esteve em sua forma ácida em 9% do total explicado.
 Sede do PNI
Os valores de R, R 2, % de R2 explicado, coeficientes de correlação parciais e resíduos, são
dados na Tabela 2.
Tabela 2 Regressão linear múltipla entre NO 3- e SO4-2 e os cátions na chuva da Sede
% de R2
R
explicado
SO4-2 = b + b1[H+] + b2[NH4+] + b3[Ca2+]
b
-5,14
b1
0,96 0,54
0,54
64,71
b2
0,64 0,82
0,27
32,52
0,92
b3
0,63 0,84
0,02
2,77
NO3- = a + a1[NH4+] + a2[H+] + a3[Ca2+]+ a4[K+]
a
-0,49
a1
0,44 0,65
0,65
74,71
a2
0,30 0,79
0,14
16,57
0,93
a3
0,48 0,86
0,06
7,19
a4
1,12 0,87
0,01
1,53
Os resultados indicam que aproximadamente 84% do SO4-2 e 87% do NO3- foram
representados pelo modelo. Aproximadamente 32% do SO4-2 e 75% do NO3- explicados, foram
a/b

R2

Acréscimo
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neutralizados pelo NH 3. A fração ácida do SO4-2 perfaz 65%, no NO3- apenas 16%. O Ca2+
neutraliza 3% e 7% do SO4-2 e do NO3-, respectivamente. Apenas 1,5% do NO 3- pode ainda ser
encontrado sobre a forma de KNO 3.
A formação preferencial de H 2SO4 na Sede pode ser justificada pela maior proximidade das
possíveis fontes (indústrias e rodovia). Entretanto no Planalto, o SO 2 percorre um caminho
maior tendo assim, maior probabilidade de ser neutralizado. O NO 3- mostra um comportamento
semelhante.
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OS BASALTOS DE CAMPOS, PELOTAS E PROVÍNCIAS BASÁLTICAS ADJACENTES:
UMA ANÁLISE COMPARATIVA
J.T.LOBO1, S.VALENTE1, P. SZATMARI2 & B.P.DUARTE3
1.
2.
3.

lobojt@usa.net, sergio@ufrrj.br, Br 465, Seropédica, RJ, 23890-000, Grupo de Estudos em Petrologia
(GEP/UFRuralRJ).
szatmari@cenpes.petrobras.com.br, Cidade Universitária, Avenida 1, Quadra 7, Ilha do Fundão,
CENPES/PETROBRAS, 21949-900.
biapasch@uerj.br, Av. São Francisco Xavier, 524, 4 o andar, Faculdade de Geologia, UERJ, 20559-900.

Abstract
Major and selected trace element data were used to compare the Pelotas and Campos
basalts with the six magma types discriminated in the Paraná-Etendeka province as well as
with the Serra do Mar Dyke Swarm. Results indicated that low-TiO2 basalts in Campos and
Pelotas cannot be related to a single source and that the high-TiO2 dykes in the Serra do Mar
swarm did not feed the high-TiO2 basalts in Pelotas.
Introdução
Os derrames da Formação Serra Geral da Bacia do Paraná localizam-se a sul da
Plataforma Sul-Americana e tem sido associados à fragmentação do Gondwana e posterior
abertura do Oceano Atlântico Sul no Cretáceo Inferior (e.g. Piccirillo & Melfi, 1988). A
denominada província basáltica Paraná-Etendeka tem área superior a 1,2 x 10 6 Km2 e
volume de derrames acima de 1,0 x 10 6 Km3. A província Paraná-Etendeka é geralmente
associada à pluma de Tristão da Cunha (e.g. Peate, 1997), bem como a enxames de diques
ao longo da costa brasileira entre São Paulo e Rio de Janeiro (Comin-Chiaramonti et al.,
1983; Garda, 1995; Valente et al., 1998) e no arco de Ponta Grossa (e.g. Piccirillo et al.,
1990; Renné et al., 1996). Os Basaltos de Campos cobrem uma área de aproximadamente
105 Km2 com cerca de 60.000 Km3 de volume de lava basáltica (Mizusaki et al., 1992). Já a
Bacia de Pelotas abrange uma área de 210.000 Km2, não sendo conhecida exatamente a
extensão espacial da província basáltica nela compreendida. Os números acima indicam
que a área da província basáltica do Paraná-Etendeka é cerca de 10 vezes maior que a de
Campos e, possivelmente, superior a 5 vezes a de Pelotas.
O propósito deste trabalho é apresentar uma análise comparativa entre os basaltos
do Cretáceo Inferior das Bacias de Campos e Pelotas com os derrames basálticos da
província Paraná-Etendeka e, subordinadamente, com o Enxame de Diques da Serra do
Mar (Valente et al., 1998). A relevância desta comparação se prende ao fato da
abrangência, expressividade e importância dos derrames da província Paraná-Etendeka
dentro do contexto de dinâmica da implantação do rifte do Oceano Atlântico Sul.
Comparações entre as províncias Paraná-Entedeka, Campos e Pelotas
Os Basaltos de Campos e Pelotas constituem suítes transicionais de afinidade
toleítica e são classificados essencialmente como basaltos subalcalinos. Em Campos há
apenas uma suíte de baixo-TiO2 (TiO2 = 1,20 ± 0,12 %peso) enquanto que em Pelotas foram
reconhecidas duas suítes: uma de baixo-TiO2 (TiO2 = 1,19 ± 0,02 %peso) e outra de altoTiO2 (TiO2 = 2,10 ± 0,19 %peso) (Lobo, 2000). A provincialidade de Pelotas é semelhante
àquela da província Paraná-Etendeka, onde a suíte de alto-TiO2 domina a norte, enquanto
que os basaltos de baixo-TiO2 dominam a sul (Peate, 1997; Lobo, 2000). Em ParanáEtendeka, os basaltos de alto-TiO2 foram subdivididos em quatro variedades (Urubici,
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Pitanga, Paranapanema e Ribeira) e os basaltos de baixo-TiO2 em duas outras (Gramado e
Esmeralda) com base em razões entre elementos traços incompatíveis (Tabela 1).
Tabela 1 – Valores das razões entre elementos traços incompatíveis discriminantes
das suítes de baixo- e alto-TiO2 para a província basáltica de Paraná-Etendeka (Peate,
1997).

Razão

Urubici

Ti/Y
Ti/Zr
Zr/Y

> 500
> 57
> 6,5

Sr/Y
Ba/Y

> 14
> 14

Alto-TiO2
Pitang Paranapane
a
ma
> 350
> 330
> 60
> 65
> 5,5
4,0 - 7,0
> 14
> 14

4,5 - 15
5 - 19

Ribeir
a
> 310
> 65
3,5 7,0
5 - 17
6 - 19

Baixo-TiO2
Esmeralda
Gramado
< 310
> 60
2,0 - 5,0

< 310
< 70
3,5 - 6,5

<9
< 12

< 13
< 19

A Figura 1 apresenta as amostras das suítes de baixo-TiO2 Campos, baixo-TiO2
Pelotas e alto-TiO2 Pelotas sobrepostas aos campos referentes às variedades de alto- e
baixo-TiO2 encontradas em Paraná-Etendeka. A suíte de baixo-TiO2 de Campos sobrepõemse ao campo da suíte de baixo-TiO2 Gramado enquanto que a suíte de baixo-TiO2 de
Pelotas sobrepõe-se ao campo de basaltos de baixo-TiO2 do tipo Esmeralda. Vale ressaltar,
que as variedades Esmeralda e Gramado possuem valores isotópicos de Sr distintos (i.e.
87
Sr/86Sr130Ma Gramado = 0,7075-0,7167 e 87Sr/86Sr130Ma Esmeralda = 0,7046-0,7086; Peate 1997) o
que sugere derivação a partir de fontes diferentes. O valor isotópico de Sr da amostra
representativa do líquido parental não contaminado de Campos (RJS-156 com 87Sr/86Sr130Ma
= 0,705769) encontra-se dentro do intervalo observado da suíte Esmeralda suportando a
semelhança entre estas suítes (Figura 1).
A suíte de alto-TiO2 de Pelotas definiu clara afinidade com a suíte Pitanga em
Paraná-Etendeka (Figura 1). Já as amostras do Enxame de Diques da Serra do Mar
(Valente, 1997) apontam forte correlação com a suíte Urubici.
Conclusões
O fato das duas suítes de baixo-TiO2 (Campos e Pelotas) se correlacionarem as
variedades Esmeralda e Gramado (respectivamente) sugere que elas estariam associadas a
fontes distintas. A faltas de correlação entre a suíte de alto-TiO2 Pelotas com os Enxames
de Diques da Serra do Mar torna improvável a hipótese de que estes tenham servido de
condutos alimentadores para aqueles derrames.
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Figura 1 - Diagrama comparativo entre as suítes de baixo-TiO2 de Campos, baixo- e alto-TiO 2
de Pelotas e baixo-TiO2 (Gramado e Esmeralda) e alto-TiO2 (Urubici, Pitanga, Paranapanema
e Ribeira) do Paraná, bem como do Enxame de Diques da Serra do Mar.
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Abstract - The study area is located at the border between Rio de Janeiro and Minas Gerais
States and whole comprised within the central segment of the Ribeira Belt, along the
southeastern border of the São Francisco craton. This work focuses on the petrological study
of the amphibolites interbeded with metasedimentary rocks of the Paraíba do Sul Klippe
which is the uppermost tectonic domain of the Oriental Terrane of this belt. The amphibolites
occur as centimetric irregular lenses, layers and boudins as well as decametric to metric
tabular bodies. In general, they are interpreted as metamorphosed dykes and sills. In the
Paraíba do Sul Klippe, two of the lithoestratigraphic units of the homonymous Group occur in
the study area: Três Barras Unit and São João Unit. They comprise biotite gneisses,
migmatitic gneisses and porphyroclastic gneisses, and associated calc-silicate rocks,
amphibolites, quartzites, granitoids and felsites. The amphibolites are mainly composed of
hornblende, plagioclase, biotite and sphene, and may also contain garnet, quartz, pyroxenes,
opaque minerals, apatite and zircon. The mineral parageneses point to upper amphibolite
facies conditions, although, locally, granulite facies mineral paragenesis also occur.
Retrograde reactions are also observed. The protholiths of the amphibolites are subalkaline
to transitional basalts of tholeitic character, similar the those of modern extensional tectonic
settings. Intracontinental basalts predominate, although amphibolites with geochemistry
signature related to oceanic (E-MORB) tectonic settings also occur.
Introdução
A área alvo da presente pesquisa situa-se na região limítrofe dos Estados do Rio de
Janeiro e Minas Gerais e está inserida no segmento central da Faixa Ribeira que se estende
ao longo da borda sul/sudeste do Cráton do São Francisco. Neste trabalho, foram estudados
corpos dos anfibolitos intercaladas a unidades metassedimentares da Klippe Paraíba do Sul
(KPS), lasca de empurrão superior do Terreno Oriental da referida f aixa. Os corpos
anfibolíticos ocorrem sob a forma de lentes irregulares, camadas e boudins centimétricos ou,
ainda, como corpos tabulares decimétricos a métricos, e são interpretados, em grande
maioria, como diques ou sills metamorfisados. O alto grau metamórfico, associado à
deformação, promoveu a obliteração de texturas e estruturas originais, tornando a
petrografia e a geoquímica ferramentas fundamentais no estudo dessas rochas.
Por tratarem-se de rochas metamórficas, é possível que elas tenham sofrido
alteração de sua composição original, principalmente no que se refere aos elementos
maiores. Assim, o estudo geoquímico começa com a determinação dos possíveis processos
de alteração pós-magmáticos e com a investigação da origem, para- ou orto-derivada destas
rochas, evoluindo para a determinação das suítes e dos ambientes tectônicos, com base no
estudo da distribuição de elementos traços.
Petrografia
Os anfibolitos da Klippe Paraíba do Sul são, em geral, heterogranulares, variando de
finos a médios ou médios a grossos, e apresentam textura granoblástica. O plagioclásio e a
hornblenda são os minerais constituintes de maior destaque, totalizando por volta de 90%
do volume da rocha. Subordinadamente ocorrem piroxênios (hiperstênio e/ou diopsídio),
minerais opacos, titanita e, por vezes, ocorrem biotita , granada, quartzo e traços de apatita,
zircão e epidoto.
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Com base no estudo petrológico dos anfibolitos da Klippe Paraíba do Sul, segundo
Marins (2000), observou-se: a) a presença de muscovita na paragênese de parte dos
metapelitos indica que o metamorfismo atingiu condições de temperatura da facies anfibolito
superior, como já havia sido observado por Heilbron (1993); b) as rochas das Unidades Três
Barras e São João foram metamorfisadas sob condições da facies anfibolito a granulito; e
c) um segundo pulso metamórfico atingiu as rochas anfibolíticas e os metassedimentos do
Grupo Paraíba do Sul. Este pulso teve caráter retrógrado, com formação de biotita, granada,
hornblenda e titanita às custas de hornblenda, plagioclásio, piroxênios e minerais opacos.
Geoquímica
Foram selecionadas dez amostras da Klippe Paraíba do Sul para análise química. As
análises químicas foram realizadas no ACTLABS (Canadá), com a determinação de
elementos maiores e elementos traços, incluindo as terras raras, pelas técnicas de ICP e
ICP-MS, respectivamente.
Testes de alteração sugeridos por Miyashiro (1975) e Floyd (1976) indicam que
processos de alteração pós-magmáticos, como a espilitização, não atuaram de forma
significativa na mobilização de elementos de baixo potencial iônico nessas rochas (Marins,
2000).
Os anfibolitos da Klippe Paraíba do Sul apresentam derivação magmática, conforme
os critérios químicos sugeridos por Pellogia e Figueiredo (1991) e Leake (1964),
constituindo, desta forma, corpos intrusivos nas unidades metassedimentares (Marins,
2000). A figura 1 mostra que os orto-anfibolitos da Klippe Paraíba do Sul constituem uma
série basáltica transicional de afinidade toleítica e tendência alcalina.
Com base nos dados de Elementos Terras Raras (ETR), incluindo a razão [La/Yb] N,
foram identificados os seguintes agrupamentos (Fig. 2): 1) anfibolitos de alto-Fe com razões
[La/Yb]N entre 1,0 e 2,0 e teor de La entre 20 e 34 vezes o condrito (similares a E-MORB); 2)
anfibolitos com razões [La/Yb] N entre 2,9 e 3,6 (similares a basaltos de platô); e 3) anfibolitos
com razões [La/Yb] N entre 1,0 e 2,0 e teor de La entre 10 e 17 vezes o condrito (similares a
E-MORB). Os valores quase invariáveis das razões [La/Yb] N dos anfibolitos do segundo
agrupamento indicam que os mesmos constituem uma única suíte de rochas cogenéticas.
A ambientação tectônica dos anfibolitos da KPS foi obtida através da comparação
entre as assinaturas geoquímicas destes com rochas basálticas formadas em ambie ntes
tectônicos modernos (Fig. 3), assim como suas implicações na formação e estruturação das
pretéritas bacias sedimentares desenvolvidas durante o Proterozóico.
Os anfibolitos de alto-Fe (Fig. 3a), assim como aqueles de razões [La/Yb]N entre 2,9
e 3,6 (Fig. 3b), mostram padrões semelhantes a basaltos do tipo intraplaca (continental)
modernos. As baixas concentrações de Sr, pouco comuns para basaltos intra-continentais,
podem estar associadas ao fracionamento de plagioclásio durante a evolução dos protólitos
desses anfibolitos ou, ainda, a uma possível remobilização durante o metamorfismo. Os
anfibolitos da figura 3c apresentam enriquecimento seletivo em K, Rb, Ba, Th, Ta, Nb e Ce,
em contraste com os padrões mostrados pelos elementos Zr, Hf, Ti e Yb que são similares
àqueles de basaltos tipo N-MORB, delineando, dessa forma, um padrão de distribuição
indicativo de uma fonte mantélica do tipo E-MORB.
Considerações Finais
A partir do exposto, conclui-se que a maior parte dos anfibolitos da Klippe Paraíba do
Sul, tanto hospedados em rochas da Unidade Três Barras quanto da Unidade São João,
possuem padrão de distribuição de elementos terras raras e de elementos traços
incompatíveis semelhantes àqueles de basaltos toleíticos continentais como Deccan e
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Paraná. Este padrão evidencia um caráter intracontinental da bacia de deposição dos
metassedimentos do Grupo Paraíba do Sul. A ocorrência de basaltos do tipo E-MORB, em
todas as unidades metassedimentares deste grupo, indica uma abertura progressiva da
Bacia Paraíba do Sul.
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GEOQUÍMICA, GESTÃO AMBIENTAL E A MUDANÇA DO PARADIGMA NATURALISTA.
Cacilda Nascimento de Carvalho, Denise P. Kronemberger, Laura Bárbara de Oliveira;
Regilene Coutinho de Souza; Cristiane Nunes Francisco.
Programa de Geoquímica, Instituto de Química, Universidade Federal Fluminense.

ABSTRACT
Our goal in this study is to discuss the feasibility of Sustainable Development (SD) in a local
scale context. Small hydrographic basins are considered to be representative of the physical
and ecological factors that induce the cultural, the socio-economic and the technological
issues the naturalist has to deal with when concerned with SD. We also believe that SD is
feasible, provided that at least some prerequisites are attained, i.e., to take account of the
land suitability for specific economic activities that can be able to meet the needs of the
community. We tested the following methodology: 1) mapping the physical suitability of the
basin, assessed by overlaying maps of geology, relief, soil types, agriculture suitability,
hydrologic and mineral resources, and vulnerability to natural and man-induced hazards
using a Geographic Information System; 2) identification of community requests for SD; 3)
definition of the geo-economic and socio-politic vocations of the basin ecosystem. Next steps
include the design of preliminary scenarios of land resources allocation on a SD context for
the basin. The alternative scenarios will be produced via discussions with community leaders
and local entrepreneurs and through direct discussions with the communities. Preliminary
results suggest that the pursuit of SD demands a very adaptive approach for the analyst to
interpret socio-cultural issues and to keep the analysis in its scientific context, despite
political interests and misinterpretations.
INTRODUÇÃO
O Desenvolvimento Sustentável (DS) é um processo dinâmico de ampliação das satisfações
humanas, que considera a função social e as limitações dos recursos naturais, e que
pressupõe a prática da cidadania na solução dos eventuais conflitos de interesses. Não é
um estado de equilíbrio a ser atingido, mas uma diretriz a ser perseguida, a exemplo dos
ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade que nortearam a Revolução Francesa e
guinaram o curso da História. A mudança atual do paradigma naturalista a que se referia o
título deste trabalho foi dramaticamente ampliada para uma mudança de paradigmas
globais, desencadeada, dramaticamente, com os acontecimentos terroristas de setembro
último. Acreditamos que esta mudança deverá direcionar uma nova ordem social, onde as
sociedades mais favorecidas estarão mais predispostas à solidariedade, não por motivação
de sentimentos humanitários, mas para a satisfação de seu próprio interesse maior, que é a
sobrevivência da espaçonave Terra.
O Brasil merece, neste contexto, especial atenção, já que detém a maior biodiversidade do
planeta, e uma das piores distribuições de renda. O município de Angra dos Reis é exemplo
significativo desta situação: parcela dos 3% que restam da Mata Atlântica brasileir a
representam cerca de 15% da superfície do Estado do Rio de Janeiro, e a Baía da Ilha
Grande tem 80% do seu território coberto por esta Mata nativa contínua (Fonseca, 2000). A
preservação deste ecossistema até aqui, deveu-se, no entanto, às mesmas singularidades
que o tornam frágil: é o seu relevo escarpado, com pluviosidade anual em torno de 2000mm,
que se mantém com a cobertura vegetal primária. A natureza pujante da região está
protegida pela legislação em sete diferentes unidades de conservação da natureza
(Carvalho Filho, 2001), e sua gestão motiva e justifica a aplicação dos preceitos do
Desenvolvimento Sustentável.
O desafio de viabilizá-lo, no entanto, esbarra nas contingências históricas de ocupação do
espaço, obrigando à cooperação entre naturalistas e cientistas sociais. Às vésperas de
completar 500 anos, a cidade de Angra dos Reis, que em 1991 tinha cerca de 85 mil
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habitantes, deverá atingir, em 2005, uns 125 mil habitantes, com uma densidade de 150
hab/km2. Isto representa uma taxa média anual de crescimento populacional da ordem de
3,9% entre 1991/2000, uma das quinze maiores do Estado do Rio de Janeiro no período. As
pressões demográficas refletem-se na ocupação das encostas: retira-se a vegetação
natural, que muito próximo aos centros urbanos ainda é de mata primária, com aberturas
sucessivas de cortes de taludes e aterros, disseminando aleatoriamente pequenas
plataformas, onde se constroem moradias unifamiliares; estas casas buscam o
abastecimento de água potável a montante, esgotando suas águas servidas a jusante, de
modo que a menos de 100m de altitude há, atualmente, escassez de água limpa. O acesso
a estes locais é aberto por escadas e trilhas que na estação chuvosa pouco ajudam os
traseuntes, mas aceleram o escoamento superficial, carreando para a zona comercial e
residencial abaixo, sedimentos e dejetos que assoreiam a drenagem. A falta de espaço nas
encostas, bem junto ao centro administrativo, induz à ocupação das baixadas, onde antes
dominava o mangue; nestas, a altura do lençol freático dificulta o escoamento de águas
pluviais e o esgotamento sanitário, e a plasticidade do solo hidromórfico encarece a
construção civil. Como solução paliativa, é comum o aterro da camada de “argila mole” com
o material dos morros mais próximos, cujas encostas são deixadas a descoberto.
Este trabalho procura identificar e discutir alguns dos entraves que dificultam a viabilização
do DS, partindo de uma experiência na escala local. O contexto local é fundamental para
facilitar a percepção dos problemas pela comunidade, e seu engajamento na geração de
cenários e na construção de decisões consensuais (Carvalho et al., 2001). É este também o
espaço onde se conjugam peculiaridades físicas e ecológicas determinantes dos aspectos
culturais, econômicos, sociais e tecnológicos, passíveis de serem individualizados numa
análise multidimensional (Santos, 1996). Também é nossa premissa que o DS seja viável,
desde que se integrem os interesses e demandas da(s) comunidades(s) com a vocação
natural do espaço para atividades economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis.
A região em estudo é uma Pequena Bacia Hidrográfica (PBH) do Domínio Tropical
Atlântico, a Bacia do Rio Jurumirim, na zona rural de Angra dos Reis, RJ. Ela foi escolhida
porque é geo-hidrologicamente confinada sob uma mesma unidade político-administrativa,
com 70 km2 de relevo predominantemente escarpado, mas vegetado com floresta natural, e
nela está o maior retalho de mangue municipal; sendo considerada área de expansão
urbana, em um município que tem somente 6% de área urbanizável.
RESULTADOS
A Fig. 1 mostra o fluxograma das atividades e metodologias desenvolvidas para atingir os
objetivos específicos do projeto, a saber: 1) Diagnóstico das características físicas da bacia,
e dos interesses e potencialidades da comunidade, considerando as afinidades geoeconômicas e político-sociais do espaço multidimensional; 2) Atividades de Facilitação &
Síntese (F&S na Fig. 1), compreendendo a execução de ações catalisadoras de negociação
e intermediação; 3) Proposição de cenários de uso/ocupação do solo e avaliação de suas
possíveis consequências, com a comunidade, para elaborar sugestões consensuais de um
Plano de Ação para o DS local. O desenvolvimento destes cenários foi planejado de modo a
refletir o gradativo incremento de participação comunitária nas decisões: iniciando-se com
propostas técnico-científicas de sugestões para o DS local, os “cenários seminais”, estas
sugestões seriam discutidas entre parceiros e decisores, o que resultaria, ao final de um
certo prazo de maturação, no “cenário consensual local”, uma sugestão dos moradores
sobre ações que eles consideram boas para viabilizar o DS local. Este consenso, levado aos
poderes constituídos e lideranças da esfera municipal, para referendar, redundaria em um
Plano de Ação Integrada para o DS da Bacia.
As primeiras fases de aplicação da metodologia permitiram:
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1) O reconhecimento da aptidão física das terras, com o uso de SIG para sobrepor
mapas de geologia, relevo, solos, aptidão agrícola, recursos hídricos e minerais, uso atual e
cobertura vegetal e vulnerabilidade a acidentes naturais e induzidos. A Fig. 2 busca
sintetizar estas informações com um mapa em três dimensões (3D), logotipo do projeto,
mostrando a fragilidade de encostas íngremes e solos erodíveis, protegidas da erosão pela
cobertura vegetal de mata densa.
O diagnóstico dos recursos humanos disponíveis, dos interesses e demandas e das
potencialidades da(s) comunidade(s) para o DS. Os dados informam de maneira
contundente sobre a causa do principal entrave ao DS: a maioria da população tem menos
de 20 anos, com o intervalo modal entre 15 e 19 anos; a taxa de analfabetismo é de 18%
(30% dos chefes de família são analfabetos e outro tanto tem entre quatro e sete anos de
estudo); a proporção de desempregados (10%) é maior que a de pessoas ocupadas na
agricultura e no comércio; a principal ocupação é ser estudante ou dona de casa, atividades
não consideradas na formação da renda nacional; a renda familiar mensal mais freqüente é
de 1 a 3 SM. A principal demanda da comunidade (93%) é por saneamento básico do Rio
da Guarda, um rio montanhoso de aspecto aprazível que corta a vila de moradores, e tanto
serve ao lazer das crianças, quanto ao despejo de esgoto in natura. Na tentativa de usar
esta demanda para alavancar a participação comunitária, temos um ante-projeto de
esgotamento sanitário e estamos monitorando a qualidade microbiológica e físico-química
das águas a montante e a jusante da Vila da Serra D’Água. O monitoramento de janeiro a
julho, para amônia e nitrato, pode ser observado nas Fig. 4 e 5, respectivamente.
2) A adaptação da informação adquirida de forma a expressar as características do
local através de indicadores consagrados de DS, a fim de compatibilizar comparações
possíveis. A primeira atividade de repasse das informações para a(s) comunidade(s) (Fotos
1 e 2), permitiu sintetizar este conhecimento numa Proposta de Ações Integradas para o DS,
a ser referendada pelos diversos parceiros (Fig. 3).
CONCLUSÕES
Resultados preliminares mostram que o desafio de viabilizar o DS, nas condições deste
trabalho, deve considerar as seguintes peculiaridades:
1)
A obtenção de dados físico-ambientais (mapas, aerofotos, modelos digitais de
terreno, relatórios), e sócio-econômicos, é extremamente dificultada por falta de dados na
escala apropriada, e por falta de rede de informações sobre dados existentes, o que
acarreta em dificuldade para adequar indicadores objetivos de DS à escala local. Este
problema é tão importante que se torna um fator limitante da escolha da área de estudo.
Neste trabalho dados da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, e Emater, foram
complementados e cruzados através de visitas e outras interações preliminares com as
comunidades. A identificação das demandas locais vinculadas aos temas ambiente, saúde,
educação e infraestrutura foi feita através de conversas informais com moradores e líderes
locais, e através de entrevistas aplicadas por jovens da comunidade e pela interpretação do
próprio diagnóstico.
2)
As demandas sociais são extremamente básicas – saneamento, educação, saúde.
Aumento de fonte de renda, melhoria de capacitação profissional, e ambiente mais saudável
são demandas unânimes, mas a obtenção destes serviços é esperada dos poderes
constituídos, através de relações interpessoais, que viabilizam a satisfação das demandas
mais imediatas, obtidas como favores individuais, que por sua vez funcionam como
marcadores de prestígio social. Cidadania, participação comunitária, controle social são
conceitos fluidos, para quem não tem as necessidades básicas satisfeitas. Esta situação
dificulta o engajamento da população em projetos que envolvem parcerias institucionais
laicas, e justifica a grande credibilidade das instituições religiosas, e sua expansão atual. A
solução de contorno a este problema exige não só prazos dilatados de execução, mas,
principalmente, extrema flexibilidade dos analistas para interpretar as informações sócio-
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culturais e realimentar o processo de análise em bases técnico-científicas, considerando o
processo de decisão compartilhada e o enfoque sócio-ambiental.
.
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Fig. 1 – Fluxograma da Metodologia
Fig. 2. Imagem em 3D da Bacia do
Jurumirim (Angra dos Reis, RJ)
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Fig. 3 – Proposta Seminal de Plano de Ação Integrada para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia do Jurumirim.
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Fig. 4. Concentração de Amônia a Montante (E) e a Jusante (D)
da Vila da Serra D’Água
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Fig. 5. Concentração de Nitrato a Montante (E) e a Jusante (D)
da Vila da Serra D’Água
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Fig. 6. Exemplo de Interpretação do Assunto
Erosão - Etapa de Facilitação & Síntese
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Fig. 7. Modelo Digital do
Terreno Interpretado por
Alunos de Geografia da
Escola da Vila da Serra
D’Água
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ABSTRACT
Geochemical maps show the distribution of elements and chemical compounds in natural
materials (from natural or man-made sources), like water and stream sediments of
hydrographic basins. For this reason, they have been considered as basic tools in
multipurpose environmental investigations, including geomedicine and ecotoxicology.
Compiling geochemical data produced by mineral exploration projects and drawing
integrated geochemical maps could be the first approach to indicate health risk areas.
However, the right application of geochemical maps when investigating the relationship
between environmental geochemistry and endemic diseases, could only be achieved if the
analytical data were produced and interpreted according to the (bio-) availability of chemical
elements and compounds. Weak extractions in stream sediments samples and chemical
analysis of filtered water samples are adequate techniques, since they are able to identify the
portion that could be absorbed by the food chain. The association of fluorine and the
occurrence of dental fluorosis, as well as chlorine and bromine as indicators of liver cancer
risk areas are two relationships between geochemical abundance and geographically well
delimited endemic diseases, found in the State of Paraná, Brazil. Further investigations are
required to establish the real meaning, from the public health point of view, of some risk
areas indicated for barium, potassium and aluminum.
INTRODUÇÃO
A toxicidade é uma propriedade inerente à estrutura química de uma substância e que
define sua capacidade em provocar lesão em um organismo vivo (NAS/NRC, 1970, apud
OPS, 1980; Sanockij, 1970, apud OPS, 1980). A ação tóxica das substâncias químicas
normalmente afeta todo o organismo, se bem que o dano primário possa estar localizado em
um órgão ou órgãos destinatários específicos, nos quais a lesão tóxica se revela na forma
de disfunção orgânica ou enfermidade (NIEHS, 1977 apud OPS, 1980). A exposição
prolongada ou a absorção de doses repetidas das substâncias tóxicas dá origem a efeitos
crônicos que se caracterizam não só pela sua duração mas também por certas
características patológicas (OPS, 1980). A observação de que algumas substâncias
químicas persistentes podem causar efeitos tóxicos em posições específicas dos
ecossistemas, propiciou o nascimento de uma subdivisão da toxicologia: a ecotoxicologia
(OPS, 1980). Essa especialidade por vezes confunde-se com outra, que estuda a influência
dos fatores ambientais na distribuição geográfica de problemas sanitários e que é
denominada de geomedicina (Låg, 1990). Mapas geoquímicos multielementares por
apresentarem a distribuição geográfica das concentrações de elementos e compostos
químicos, alguns essenciais e outros tóxicos aos seres vivos, têm mostrado sua utilidade
nas investigações de geomedicina e de ecotoxicologia, já que abundância ou escassez
desses elementos podem estar relacionadas com moléstias endêmicas. Esse
relacionamento pode ser direto quando os elementos ou compostos químicos são os
causadores diretos da patologia, como é o caso do fluoreto nas águas, cuja escassez facilita
a incidência de cáries e o excesso produz fluorose dentária e óssea. Já com os resíduos de
pesticidas, a cartografia geoquímica esbarra em sérias dificuldades, pois as técnicas de
coleta, armazenagem e preservação de amostras são mais sofisticadas que nos
levantamentos geoquímicos tradicionais. Além disso, os procedimentos analíticos envolvem
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custos elevados para a determinação de um pequeno número de princípios ativos dos
disponíveis no mercado e dos que atualmente proibidos foram muito utilizados no passado.
Para superar essas dificuldades, a exemplo dos elementos farejadores da prospecção
geoquímica, a determinação de elementos químicos presentes nas moléculas dos pesticidas
e liberados pela sua degradação no ambiente, apresenta-se como uma alternativa viável e
eficiente na delimitação de zonas prioritárias para investigações de maior detalhe.
A base de dados hidrogeoquímicos do Levantamento Geoquímico de Baixa Densidade do
Estado do Paraná (Licht et al., 1996; Licht et al., 1997; Licht, 2001) (Figura 2), possibilitou
que fossem estabelecidos relacionamentos geográficos entre o quimismo ambiental e
algumas moléstias, delimitando suas áreas de ocorrência. Adicionalmente, permitiu sugerir
áreas de risco para outras patologias endêmicas, cuja veracidade deverá ser investigada
com maior profundidade pelos organismos de saúde pública.
FLUORETO - INDICADOR DE RISCO DE FLUOROSE DENTÁRIA
O flúor é um elemento essencial aos mamíferos, já que promove o endurecimento da matriz
mineral dos dentes e do esqueleto, baseada na hidroxi-apatita. O íon flúor desloca e
substitui o íon hidroxila e transforma a hidroxi- em flúor-apatita, o que aumenta a resistência
do esmalte, cemento e dentina expostos, tornando-os menos solúveis e suscetíveis à ação
da placa bacteriana e reduzindo drasticamente a incidência de cáries (Licht et al., 1996-b). A
fluorose é provocada pela ingestão continuada de dosagens elevadas, maiores que 1,2
mg/L F- (OMS, 1986; Fejerskov et al., 1981). Suas manifestações clínicas variam desde
alterações macroscópicas do esmalte dentário com surgimento de finas linhas brancas,
pigmentações amareladas, amarronzadas, evoluindo para um esmalte poroso e friável até a
perda dos elementos dentários dos animais superiores e do homem. A determinação do
conteúdo de flúor nas águas de bacias hidrográficas e a elaboracão de mapas geoquímicos
tem aplicação direta nas investigações epidemiológicas, pela capacidade de identificar
regiões com teores tão altos que podem produzir fluorose dentária e/ou óssea, de natureza
endêmica, nas populações que se abastecem da água in natura desses mananciais. Por
outro lado, regiões com baixa disponibilidade de íon fluoreto, podem estar associadas a
elevadas incidências de cárie dentária, exigindo ações corretivas por parte das autoridades
sanitárias (Morita et al., 1999-a, 1999-b; Licht et al., 1996-b).
Licht (2001) caracterizou a anomalia hidrogeoquímica multielementar, localizada na região
do Norte Pioneiro que ocupa uma área de aproximadamente 20.000 km2, e abrange 49
municípios paranaenses, denominando-a de Província Geoquímica A-6 (Figura 3). Essa
anomalia hidrogeoquímica é produzida pela circulação das águas pelas estruturas dômicas
profundas associadas ao domo de Quatiguá. A população desta região com cerca de
700.000 habitantes, está distribuída nos núcleos urbanos (60%) e na área rural (40%).
Teores que alcançam 0,98 mg/L F- na água de bacias hidrográficas com média de 220 km2,
estão próximos da dose limite para ingestão continuada por seres humanos, estabelecida
em 1,2 mg/L F- a 18º C, pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 1986), e em 1,4 mg/L F pela Resolução n 20 (CONAMA, 1986). O mapa hidrogeoquímico do flúor deu o suporte à
investigação que identificou elevada incidência de fluorose dentária grave em crianças em
idade escolar na localidade de São Joaquim do Pontal, município de Itambaracá, Estado do
Paraná (Tabela 1). Nessa localidade, um poço tubular é a principal fonte de abastecimento
de água potável, cujas análises resultaram em 1,80 mg/L F -, sendo atribuídas a esses teores
elevados a corrosão e destruição dos dentes provocados na população, principalmente nas
crianças. Por outro lado, mapas geoquímicos construídos com os dados obtidos pela análise
de águas superficiais, mostraram ser um instrumento viável para caraterização de áreas de
risco, já que a ocorrência de fluorose dentária é também conhecida, mas ainda não
quantificada, nos municípios de Curitiba, Castro, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu,
Nova Tebas, Bandeirantes, Figueira e Curiúva (Maria Celeste Morita e Laís Amarante, com.
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pessoal, 1999). Todas essas ocorrências da endemia estão associadas a anomalias
positivas no mapa hidrogeoquímico do flúor (Figura 4).
CLORETOS E BROMETOS - INDICADORES DE RISCO DE NEOPLASIAS HEPÁTICAS
Diversos autores constataram o efeito carcinogênico dos inseticidas, principalmente os
organoclorados. Davies (1973, apud Marzochi et al., 1976) enfatiza que o Carcinoma
Hepático Primário é, das neoplasias internas, a mais relacionada com as causas ambientais.
Marzochi et al (1976), focalizando o norte do Estado do Paraná, salientaram que princípios
ativos de pesticidas utilizados na agricultura, principalmente os organoclorados exercem
papel importante na indução da hepato-carcinogênese. Compostos halogenados (clorados e
bromados) por serem resistentes ao metabolismo, em especial o da microflora, têm uma
elevada persistência ambiental e, por conseguinte, adquirem um certo grau de prioridade
nas investigações sanitárias. Mananciais e aquíferos que atravessam áreas de agricultura
recebem carga de pesticidas da safra atual ou de anos anteriores. A população de áreas
urbanas, tem baixa exposição a esses agentes visto a redução significativa nos níveis de
pesticidas nos processos de tratamento de água para abastecimento público o que,
entretanto, não beneficia a população rural (Medeiros et al., 1984; SUREHMA, 1984; Licht,
2001). Em 1997, no Brasil, a taxa de mortalidade por neoplasia maligna do fígado e das vias
biliares intra-hepáticas/100.000 habitantes, cresceu de 2,137 na região Norte, 2,486 na
Nordeste, 2,646 na Centro-Oeste, 3,225 na Sudeste até o máximo de 3,642 na região Sul
(INCA, 2000). Esse crescimento mostra uma relação direta com o aumento da atividade
agrícola, mesmo considerando problemas na notificação dos óbitos nas regiões Norte e
Nordeste do país. No Paraná, as médias dos dez municípios com as maiores taxas de
mortalidade, que variam de 7,47 em Rondon até 9,29 em São Pedro do Ivaí, são de 2,05 a
2,55 vezes maiores que a taxa de 3,642 da região sul do Brasil. Algumas culturas como
algodão e café, tradicionais no norte paranaense, utilizaram por décadas pesticidas organoclorados e bromados. A degradação desse estoque geoquímico é responsável por intensa e
bem definida anomalia de cloretos e brometos em amostras de águas de bacias
hidrográficas dessa região. Os teores de cloretos e brometos (Figuras 5 e 6) foram adotados
na investigação do relacionamento entre os estoques ou passivos ambientais decorrentes
da aplicação de pesticidas pela atividade agrícola e o aumento da taxa de mortalidade
humana por câncer de fígado. No Paraná, os dez municípios com as mais altas taxas de
mortalidade por câncer de fígado (média anual=7,53 óbitos/100.000 habitantes) (Figura 8)
se localizam na região de plantio de algodão (Figura 7) e café que coincide com a anomalia
de cloretos e brometos nas águas. Já todos os municípios, exceto um, com as menores
taxas de mortalidade (média anual=0,4715 óbitos/100.000 habitantes) estão localizados fora
dessa área comum (Figura 8). Esse relacionamento não ocorre, quando são examinadas as
regiões de plantio de batata e fumo, bem delimitadas no sul do Estado do Paraná.
OUTROS RELACIONAMENTOS A SEREM INVESTIGADOS
Além dos casos examinados, os mapas hidrogeoquímicos indicam ainda o alumínio, o bário
e o potássio como objetos de investigações epidemiológicas detalhadas.
O alumínio tem sido detectado nas células do cérebro de pacientes do mal de Alzheimer,
muito embora essa relação de causa e efeito ainda não esteja clara. O papel
desempenhado por esse metal na fisiologia humana não é bem conhecido. Embora seja
ingerido através dos alimentos e da água, acredita-se que grande parte seja eliminada. Por
outro lado, apesar do alumínio ser um constituinte do pigmento das plantas, não é um
nutriente essencial, pelo contrário, quando em excesso e na forma iônica, é prejudicial ao
desenvolvimento dos vegetais (ATSDR, 1995). Os limites da Resolução n 20 (CONAMA,
18/08/1986) para águas da Classe 1, destinadas ao abastecimento doméstico após
tratamento simplificado é de 0,1 mg/L. O teor máximo obtido de 3,86 mg/L Al3+, ultrapassa
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em 38,6 vezes os níveis permitidos, porém teores maiores que esse limite distribuem-se
homogeneamente por todo território investigado. Ao ser considerado o limite de 0,2 ppm Al 3+
para a água potável, estabelecido pela US-EPA (United States - Environmental Protection
Agency) (ATSDR, 1995) as áreas de risco ficam mais restritas. Teores elevados coincidem
com áreas de maior densidade de ocupação humana, (Londrina, Arapongas, Maringá,
Paranavaí e Loanda), sugerindo uma origem antrópica para esse efeito. Já as anomalias
situadas entre Toledo e Umuarama, e entre Palmas, Laranjeiras do Sul e Guarapuava,
refletem a lixiviação do alumínio pela ação do intemperismo sobre litotipos ácidos da
Formação Serra Geral. Outras áreas anômalas expressam a liberação de alumínio
relacionado às unidades terrígenas da seqüência sedimentar paleozóica da Bacia do
Paraná. Porém, independentemente da origem natural ou antrópica, as áreas delimitadas
com teores mais elevados que os limites admissíveis (0,1 mg/L Al3+, ou 0,2 mg/L Al3+,
CONAMA e US-EPA, respectivamente), constituem-se em áreas de risco não só para a
saúde humana, mas também para a pecuária e a agricultura (Figura 9).
O Ba quando ingerido em excesso pode provocar aumento na pressão sangüínea,
dificuldades respiratórias, alterações no ritmo cardíaco, irritações estomacais, flacidez
muscular, danos ao coração, rins e outros órgãos (ATSDR, 1995). Doses excessivas de K
provocam praticamente os mesmos efeitos, a despeito desse elemento ser essencial para
os processos vitais. Por estes motivos, as anomalias de Ba 2+ (Figura 10) e K+,
correlacionadas com a exposição dos arenitos do Grupo Caiuá (região noroeste do Paraná),
com as unidades clasto-químicas da Bacia do Paraná e compondo a Província Geoquímica
A-6 (Licht, 2001a) se constituem em regiões de risco para a saúde e prioritárias para
investigações epidemiológicas.
CONCLUSÕES
Mapas de distribuição de elementos e compostos químicos apresentam condições de serem
utilizados como indicadores de risco ambiental e sanitário, especificamente para a saúde
humana, servindo como referenciais para investigações mais detalhadas para identificação
da presença e determinação dos teores dos princípios ativos de pesticidas, que constituem
um passivo pernicioso à saúde na forma de um estoque ambiental. O mapa
hidrogeoquímico do flúor provou ser um documento básico para estudos epidemiológicos de
fluorose dentária (e óssea). Já os mapas de distribuição de cloretos e brometos nas águas
de bacias hidrográficas mostraram-se eficientes na delimitação de regiões de risco, onde é
observada uma notável elevação das taxas de mortalidade por câncer de fígado. Mapas
hidrogeoquímicos multielementares em virtude de uma relação custo/benefício favorável,
por seu custo relativamente reduzido e pela grande importância e utilidade em estudos de
geomedicina e de ecotoxicologia, devem ser realizados sistematicamente possibilitando
investigações que visem caracterizar fontes ambientais para a ocorrência de moléstias
endêmicas.
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Tabela 1 – Resumo do levantamento epidemiológico: Escola
João Manoel Munhoz, São
Joaquim do Pontal, Itambaracá,
PR. (M. C. Morita, 1997).
Idade
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total
%

Grau de severidade de
fluorose dentária
2
3
4
5
2
8
7
4
1
3
4
2
2
2
8
1
1
6
3
2
6
10
2
2
1
4
2
5
31
38
9
3,7 22,9 28,2 6,67

Tabela 2 - Medianas dos valores da
safra agrícola de 1995-1996, categorizadas pelas classes de óbito por câncer de fígado/100.000 habitantes.

Item

(2)

48
50
56
100
1720
115
33
20

1417
800
360
600
3
0,50
-

Variável
analítica

(1)

(2)

Índice de
risco
geoquímico

Condutividade 54,82 64,53
1,18
Na+ (mg/L)
1,75 2,09
1,19
Mg2+ (mg/L)
2,47 3,06
1,24
Café
Ca2+ (mg/L)
4,97 6,44
1,30
Sr2+ (mg/L)
0,03 0,04
1,42
Batata
K+ (mg/L)
0,88 1,45
1,60
SO42- (mg/L)
0,21 0,41
1,95
Fumo
Br- (mg/L)
0,01 0,04
2,49
Ba2+ mg/L)
0,02 0,06
3,08
Dados : Secretarias da Agricultura e
NO3- (mg/L)
0,63 2,29
3,65
Abastecimento, e da Saúde do Paraná.
Cl- (mg/L)
0,49 1,83
3,75
Média anual de óbitos
(1) dez municípios com as menores taxas: 0,47/100.000 hab;
(2) dez municípios com as maiores taxas: 7,53/100.000 hab
(1980 – 1997)
Algodão

(t)
(ha)
(t)
(ha)
(t)
(ha)
(t)
(ha)

(1)

Tabela 3 - Mediana e risco potencial das
variáveis analíticas, categorizados pelas
classes de óbito por câncer de fígado
/100.000 habitantes.
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Figura 1 - Divisão política do Paraná em 1996 e alguns Figura 2 – Micro-bacias hidrográficas e as estações de coleta
centros urbanos selecionados
de amostras de água (Licht et al, 1997)
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Figura 3 – Províncias e anomalias hidrogeoquímicas do Figura 4 - Mapa geoquímico do F - nas águas das micro-bacias
Estado do Paraná (Licht, 2001).
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Figura 5 – Mapa geoquímico do Cl nas águas das micro- Figura 6 – Mapa geoquímico do Br nas águas das microbacias hidrográficas do Estado do Paraná (Licht, 2001).
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Figura 7 – Mapa da distribuição da área plantada com Figura 8 - Os dez municípios com as maiores e os dez com as
algodão na safra 1995-1996 (Licht, 2001).
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Abstract
The geology of the Third Plateau in the State of Paraná is made up of igneous rocks of
the São Bento Group and sedimentary rocks of the Cauiá and Bauru Groups. In this region,
geological mapping and mineral prospecting has been restricted to petroleum and gas, since
the continental tholeiitic basaltic rocks of the Paraná Basin are considered with low favorabi lity to host economic concentrations of metals. The application of factor analysis to geochemical data produced by multi-elemental analysis of stream sediment samples covering the
whole State of Paraná (200,000 sq km) delimited a 40,000 sq km geochemical province, with
NE-SW broad orientation and composed by a positive load of Mg, Cr, Ni, Cu, Zn, Co, Ti, V,
Pt, Pd and Au. Field checking accross the geochemical province showed the occurrence of
sub-metric and sub-horizontal gabbro levels, embedded in the basaltic flows. The wide distribution and vertical persistence of these gabbro levels indicate a long time span of the favourable conditions to the cristalization of gabbro in the Paraná Basin igneous sequence.
Chemical analysis of rock samples confirmed the contents obtained in stream sediments geochemistry. The most suitable metalogenic model for PGM exploration in the Paraná Basin is
the well-known Noril´sk-Talnakh deposit, in Siberia.
Introdução
Os resultados obtidos com o Levantamento Geoquímico Multielementar de Baixa
Densidade do Paraná – LGQBD evidenciaram uma grande anomalia geoquímica na região
Sudoeste do Estado do Paraná. Em função das suas dimensões e de uma assinatura
geoquímica composta por Cr – Ti – Ni – V – Cu – Zn – Pt e Pd, ela foi identificada como
Província Geoquímica S-3 (LICHT, 2001). A delimitação geográfica do alvo para os
trabalhos de campo foi feita com base na curva de isovalor de 400 ppm, obtida a partir dos
resultados analíticos de Cr em sedimentos ativos de drenagem nas 700 bacias do LGQBD.
Com base na distribuição espacial do quimismo das rochas ígneas da Bacia do Paraná,
PICCIRILLO e MELFI (1988) dividiram-nas esquematicamente em três domínios: Paraná
Meridional – SPB: região a sul do lineamento do rio Uruguai, caracterizada por basaltos
toleiíticos, andesitos toleiíticos e riodacitos-riolitos (tipo Palmas), pobres em TiO2 (< 2 %) e
em elementos incompatíveis; Paraná Setentrional – NPB: região a norte do lineamento do
rio Piquiri, caracterizada pela predominância de basaltos toleiíticos e riodacitos-riolitos (tipo
Chapecó) ricos em TiO2 (> 2%) e em elementos incompatíveis, com virtual ausência de
rochas intermediárias; Paraná Central – CPB: região entre os lineamentos dos rios Uruguai
e Piquiri, onde são encontradas suítes ricas e pobres em TiO 2, principalmente basaltos e
vulcânicas ácidas do tipo Palmas com baixo TiO 2, basaltos e vulcânicas ácidas do tipo
Chapecó com alto TiO2, e virtual ausência de rochas intermediárias.
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A anomalia geoquímica alvo do presente projeto está totalmente contida no domínio
Paraná Central – CPB. Observações de campo, análises químicas de elementos maiores,
menores e traço, descrição macroscópica de amostras de rocha e petrografia de lâminas
delgadas de amostras de rocha foram as principais técnicas empregadas na avaliação do
alvo geoquímico.
A evolução da Bacia do Paraná ocorreu em quatro estágios: os dois primeiros
compreendendo dois ciclos tectono-sedimentares completos em uma bacia sinforme em
processo de subsidência e os dois últimos compreendendo soerguimento e extrusão de
grandes volumes de lava toleiítica, assim como intrusivas e diferenciados correspondentes.
Muito embora instalada em um cráton, a bacia foi bordejada por cinturões colisionais e
bacias de antepaís, sofrendo subsidência forte e acelerada, por efeito da dissipação da
tensão tectônica ao longo de zonas de fraqueza na placa. Mais de 50% de toda subsidência
se deveu à carga isostática da pilha sedimentar e magmática. Por conseguinte, o arco de
Ponta Grossa não emerge, porém a sua zona de charneira sofre subsidência, sob a
influência dessa pressão isostática.
Esta evolução tectônica gerou uma bacia estruturada segundo um claro padrão de
cruzamento de estruturas lineares (falhas, zonas de falhas e arcos), agrupados em três
grupos principais: N45-65W, N50-70E e E-W. Os dois primeiros grupos são elementos
tectônicos herdados do embasamento pré-cambriano, persistentemente reativado durante o
Fanerozóico. Estes lineamentos refletem em superfície a estruturação em rift proposta por
MILANI (1997, apud LICHT, 2001), cuja maior espessura estratigráfica situa-se nas regiões
Central e Sudoeste do Paraná e no Nordeste da Argentina.
Idades radiométricas indicam que os derrames vulcânicos se estabeleceram entre 140 a
120 Ma. Esse vulcanismo fissural foi seguido durante o Cretáceo Superior e Terciário,
principalmente entre 120 e 40 Ma, por um magmatismo do tipo central de natureza alcalina,
incluindo alguns plugs carbonatíticos. Mais precisamente, as idades obtidas em amostras de
várias localidades pelo método K-Ar variam de 137,8  10,7 Ma a 109,8  10,2 Ma. As
razões de 87Sr/86Sr nas rochas básicas (0.703 – 0.713) e diferenciados ácidos (0.725), assim
como basaltos de baixo Ti depletados em elementos incompatíveis (K 2O = 0.31%, P2O5 =
0.17%, Ba = 178 ppm, Sr = 179 ppm, Rb = 11 ppm, La = 9 ppm, Zr = 93 ppm) indicam uma
origem no manto superior, com contaminação crustal. Este fenômeno ocorre principalmente
nos Domínios Meridional e Central, acima resumidos. Dados gravimétricos sublinham esta
evidência, sustentando a hipótese de que o magma picrítico, derivado do manto superior, foi
intrudido na crosta inferior como soleiras e diferenciado em cumulatos ultramáficos e
basaltos pobres em MgO, antes de extravasar como um magma básico.
Modelo para mineralizações de EGP
O modelo geológico-metalogenético selecionado como referência para este projeto é o
apresentado por PAGE em COX e SINGER (1987) como EGP e sulfetos de Cu-Ni alojados
em rochas intrusivas básicas a ultrabásicas do Paleozóico, com fonte externa de enxofre,
como conhecido em Noril’sk – Talnakh, Sibéria (Rússia). Os litotipos são derrames
basálticos, corpos picríticos intrusivos, gabros picríticos, noritos, olivina-gabros, doleritos,
brechas intrusivas e vulcânicas em um ambiente de rift. As texturas das rochas são ofíticas,
sub-ofíticas, gabróicas e cumuláticas. As intrusões (soleiras) associadas às mineralizações
denominadas de grupo 5A por NALDRETT (1992) não são alcalinas, enriquecidas em cromo
(>400ppm Cr) e magnésia (10,6 a 12,8% MgO) e com baixo titânio. A mineralização é
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composta por sulfetos de Cu-Ni, teluretos, arsenietos e antimonietos associados a ligas de
EGP.
O presente trabalho faz um resumo dos dados geológicos e geoquímicos disponíveis
sobre o magmatismo da Bacia do Paraná, subsidiando a avaliação do seu potencial
exploratório para PGE, de acordo com os critérios de NALDRETT (op.cit.): (a) uma região
quente do manto gerando grandes volumes de basalto; (b) rifteamento em escala
continental; (c) falhas regionais controlando tanto o magmatismo extrusivo quanto o
intrusivo; (d) contaminação crustal do magma; (e) empobrecimento de elementos calcófilos
no magma contaminado; (f) intrusão de magma que herdou sulfetos removidos do magma
contaminado; (g) presença de evaporitos na seqüência sedimentar subjacente aos basaltos.
As condicionantes (a), (b) e (c) são de natureza tectônica e as demais são essencialmente
petrológicas e litoquímicas. Uma condição muito importante, enfatizada por diversos
autores, é a necessidade de uma fonte externa de enxofre. Na região de Noril’sk – Talnakh
essa fonte é relacionada aos níveis de evaporitos enriquecidos em gipsita, que ocorrem na
espessa sequência sedimentar sotoposta ao sistema magmático.
O presente trabalho demonstra que o sistema magmático da Bacia do Paraná preenche,
em graus variados de comprovação, estas condições e merece investigação mais detalhada
do que a já existente, tendo em vista verificar o seu potencial para PGE e metais
associados, principalmente nas regiões Sudoeste e Centro do Paraná.
Materiais e métodos
Na execução do presente projeto foi utilizada a seguinte metodologia de trabalho: (a)
Delimitação do alvo geoquímico de interesse baseado no mapa de curvas de isovalores de
Cr em sedimentos ativos de drenagem. Esse elemento foi selecionado por ter sido analisado
em todas as bacias do LGQBD e correlacionar-se estatisticamente com os outros elementos
de interesse Cu, Ni e EGP. (b) Trabalhos de campo, com utilização da malha rodoviária,
buscando percorrer detalhadamente a região de interesse. (c) Seleção de amostras de
rocha para análises químicas e petrográficas. (d) Análises químicas de elementos maiores,
menores e traço em 47 amostras de rocha, no laboratório Bondar-Clegg. (e) Confecção de
seções delgadas em amostras de rocha, no laboratório da MINEROPAR. (f) Análise
petrográfica das lâminas delgadas pela estagiária Luciana Silveira, com orientação e
supervisão da Profa. Dra. Eleonora M. G. Vasconcellos, da Universidade Federal do Paraná.
(g) Seleção de amostras-problema para identificação mineralógica pela técnica de
difractometria de raios X no laboratório LAMIR da UFPR. (h) Incorporação dos dados ao
sistema de informações geográficas do projeto. No período compreendido entre fevereiro e
abril de 2000, foram realizadas cinco campanhas, tendo sido percorridos 7.397 quilômetros
e visitados 189 pontos com observação sucinta de feições geológicas e coleta de amostras
de rocha para análise química e estudos petrográficos.
Resultados obtidos
Interessaram aos propósitos do presente projeto os tipos litológicos de grão grosso, já
que representam ambientes geológicos favoráveis à segregação gravitacional e acumulação
de minerais metálicos de Cu-Ni e EGP durante a cristalização das rochas intrusivas
(soleiras) ou extrusivas (derrames espessos). Os trabalhos de campo mostraram que eles
são relativamente freqüentes na área investigada, identificados como gabros de textura
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pegmatóide, inéditos na literatura que trata das rochas do Grupo São Bento. Foram
cadastradas pelo projeto 16 ocorrências de rochas gabróides, nas localidades ou
proximidades de Salto do Lontra, Catanduvas, Três Barras, Quedas do Iguaçu, Nova
Laranjeiras, Divisor, Capanema, Porto Moysés Lupion, Marmelândia, Nova Esperança,
Enéas Marques e Nova Prata, distribuídas praticamente por toda a área do alvo geoquímico.
A distribuição vertical é também muito ampla, pois os gabros ocorrem desde os 230 até 890
metros. Entretanto, há que considerar que o basculamento de blocos por efeito do
tectonismo que afetou a Bacia do Paraná, provocou deslocamentos verticais de porte.
Mesmo assim, uma amplitude de 660 metros para a persistência das condições favoráveis à
cristalização de gabros é significativa.
Os gabros ocorrem na forma de níveis horizontais, com espessura que varia de poucos
centímetros até cerca de 70 centímetros, encaixados em rochas vulcânicas de grão mais
fino (diabásios e basaltos). Os contatos entre os níveis de gabro e as encaixantes são
nítidos na base e difusos no topo. No interior dos níveis de gabro, da base para o topo há
uma nítida gradação mineralógica granodecrescente. Na base, os minerais, especialmente
as ripas de piroxênio (diopsídio-augita), chegam a atingir 6 centímetros de comprimento,
caracterizando uma textura do tipo spinifex, e no topo, o grão é fino, e os minerais
identificáveis apenas em lâmina delgada. A coloração dos gabros é variada, do negroesverdeado até marrom-rosado. Entretanto, devem estar relacionados a fenômenos de
alteração, já que foram observados em pedreira próxima de Quedas do Iguaçu, lado a lado,
blocos de gabro com as duas colorações. O de coloração negra contém núcleos
subarredondados e massas disformes de obsidiana negra e vidro rosado, vesículas
preenchidas por filosilicatos (cloritização de vidro vulcânico).
Chamam a atenção ainda dois fatos. O primeiro deles é a freqüência com que ocorrem
imersas na matriz dos gabros, massas irregulares de vidro vulcânico, mostrando bordas
arredondadas. O segundo é a freqüência com que ocorre uma fina disseminação de cobre
nativo associada a essas massas de vidro vulcânico. Em certos casos, foram observados
inclusive pequenos filamentos de cobre nativo. Esse fato indica um estoque metálico
favorável, pelo menos em cobre, nas fases iniciais do magmatismo do Grupo São Bento.
Por outro lado, é surpreendente a freqüência com que foram observadas exposições de
brechas de fluxo e aglomerados vulcânicos. Um exame da literatura mostra que poucos
autores, tais como SCHNEIDER (1970) e MARIMON et al. (1982), referem-se a esses
litotipos. Apesar de se constituirem em tipos litológicos sem nenhum interesse para o objeto
da presente pesquisa, eles adquirem importância para o entendimento dos ambientes
geológicos e dos fenômenos de vulcanismo que ocorreram na Bacia do Paraná.
Os dados analíticos obtidos nas amostras de rocha, apesar de não expressarem valores
elevados para MgO e baixos para TiO 2 e SiO2, o que caracterizaria um ambiente
geoquimicamente favorável à ocorrência de rochas de filiação ultramáfica, indicam uma
abundância relativa principalmente para o Pd, que reforça a importância da área em estudo.
Os critérios estabelecidos por NALDRETT (op.cit.) para as intrusões produtivas de Noril’sk –
Talnakh não se repetem na área de interesse, principalmente no que diz respeito aos teores
de MgO e TiO2.
Conclusões
Os dados obtidos pelo Levantamento Geoquímico Multielementar de Baixa Densidade
do Estado do Paraná - SIGEP realizado pela MINEROPAR, evidenciaram um alvo
constituído por teores considerados como anômalos em amostras de sedimentos ativos de
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drenagem. Essa anomalia multielementar de grandes dimensões com cerca de 40.000 km2,
é alongada com o eixo maior orientado segundo SW-NE. Os teores considerados como
limiares da anomalia são : Cu (426 ppm) - Ni (91 ppm) -Ti (5.04 ppm) - Cr (182 ppm) - Pt
(11,11 ppb) - Pd (6,60 ppb) - V (1342 ppm) - Co (158 ppm) - Zn (261 ppm) - Sc (44 ppm) MgO (0,79 %) - CaO (1,22 %) (LICHT, op.cit.).
Análises químicas em quatro amostras de rocha coletadas em pedreiras, nas cidades de
Realeza e Salto do Lontra, determinaram teores Cu (125 a 384 ppm) - Ni (6 a 20 ppm) -Ti
(0,096 a 0,535 %) - Cr (13 a 113 ppm) - Pt (< 5 ppb) - Pd (12 a 29 ppb) - V (119 a 310 ppm) Co (22 a 27 ppm) - Zn (79 a 130 ppm) - Sc (5 a 9 ppm) - MgO (2,68 a 4,17 %) - CaO (4,94 a
7,38 %). Além disso, foram determinados teores de Au entre 2 a 7 ppb (MINEROPAR,
inédito). O fracionamento dos EGP durante o processo de cristalização do magma ocorre na
seguinte ordem: Os < Ir < Ru < Rh < Pt < Pd. Essa ordem é, segundo NALDRETT et al.
(1979), devida aos pontos de fusão decrescentes na série dos EGP (MINCATO e
OLIVEIRA, 1993).
Existem dois depósitos em escala mundial para guiarem a seleção e a avaliação dos
dados de campo e laboratório que podem levar à descoberta de mineralização de EGP no
magmatismo da Bacia do Paraná. São eles o Permo-Triássico Noril’sk-Talnakh e o Neoproterozóico Franklin, respectivamente localizados na Rússia e Canadá. Na medida em que
existem apenas dois depósitos mundiais, sem outros equivalentes, qualquer correlação
estatística não é significante e torna-se impróprio chamá-los de modelos. Porém, este nome
será mantido aqui, sem se importar com sua aderência teórica ao conceito.
O levantamento regional em sedimentos ativos de drenagem permitiiu dividir a área de
ocorrência da Formação Serra Geral em duas províncias geoquímicas, S-2 e S-3. A
província geoquímica S-3 ocupa uma área de 45.900 km2 e coincide com a estrutura em rift
proposta por MILANI (op.cit.), a partir de dados sísmicos. Os mapas geoquímicos dos
elementos característicos de litologias pouco diferenciadas, inclusive Pt e Pd, superpõem-se
claramente ao denominado Horst de Cruzeiro D´Oeste. Verificações de campo identificaram
níveis de gabros intercalados aos derrames basálticos, com cristais centimétricos de
diopsídio-augita em textura do tipo spinifex.
Dos sete critérios postulados por NALDRETT (op.cit.), apenas o último não é encontrado
na Bacia do Paraná, mas a fonte de enxofre pode ser fornecida pelos espessos pacotes de
folhelhos enriquecidos em enxofre e níveis de carvão de várias formações paleozóicas, tais
como Rio Bonito, Palermo, Irati, Serra Alta e Terezina, totalizando mais de 800 metros de
sedimentos marinhos.
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ABSTRACT
The geochemical behavior of U and Th during the evolution of humid tropical
landscapes was analysed, with the objective to establish relationships between parent rock,
and the resulting U and Th anomalies, types of residual soils and geoforms. In one slope
over granite with normal contents of U and Th, and characterized by the soil association
Latosol-Podzolic, the pedologic horizons providers and receivers of these radionuclides
during the processes of latolization and podzolization were evaluated. Studies were carried
out on the main characteristics of the radioanomalies that took place in each landscape,
mainly the concentrations levels and the secondary hosting phases of U and Th. In the
referred climatic environment, the action of the geochemical processes which lead to the redistribution of U and Th, took place concomitantly with the pedogenetic, morphogenetic and
hydrogeological ones, throughout the evolution of the landscapes. Consequently, the main
types of U and Th anomalies, types and horizons of the residual soils, elementary
geochemical landscapes and geoforms are cronologically and spatially related.
INTRODUÇÃO
Com base no comportamento geoquímico do U e do Th, neste trabalho busca-se
entender quais os sistemas e horizontes pedogenéticos fornecedores e receptores de U e
de Th durante a alteração supergênica nos trópicos úmidos, de maneira a se estabelecer
uma regra operacional associando rocha-mãe, anomalias radioativas, paisagens
geoquímicas, perfis e tipos de solos residuais e geoformas em uma determinada vertente.
A nível mundial, inúmeros exemplos existem relacionando anomalias radioativas e
solos residuais. No contexto climático abordado, os processos geoquímicos responsáveis
pela redistribuição do U e do Th desenvolvem-se concorrentemente com os pedogenéticos,
morfogenéticos e hidrogeológicos, durante a evolução das paisagens ( Rebelo 2000 ). É o
que será analisado neste trabalho, tendo por base a evolução de uma vertente sobre rocha
granítica com teores normais em U e Th, durante os tempos geológico e pedológico, e não
considerando possíveis aportes externos dos radionuclídeos em foco.
Para isso, efetuou-se estudos de caráter multi e interdisciplinar, utilizando-se
inúmeros dados e conceitos a partir da literatura científica mundial, principalmente nas áreas
da geoquímica de superfície ( Melfi e Pedro 1977, Langmuir 1978, Carvalho 1995, Fortescue
1980, Tieh et al. 1980, Guthrie e Kleeman 1986, Dickson e Scott 1997, Viers et al. 1997 ) e
da pedologia ( Vidal-Torrado et al. 1999 ). No primeiro caso, foi dada ênfase às
características das concentrações primárias de U e de Th ( Tabela 1 ), aos conceitos
geoquímicos de migração, fluxos, barreiras e de paisagens geoquímicas elementares
( Figura 1 ). Na área da pedologia, ressaltou-se o conceito de sistema pedológico de
transformação ( Boulet et al. 1993 ) e a cronologia das principais fases pedogenéticas.
Ainda, utilizou-se conceitos e elementos das áreas da geomorfologia, da hidrogeologia do
freático e da física nuclear das séries do 238U e 232Th ( Harmon e Rosholt 1982 ), numa
abordagem tridimensional e sistêmica. As análises foram conduzidas por limites espaçotemporais curtos, conforme as dimensões das vertentes e, no tempo, a escala pedológica foi
a de maior relevância.
Pela complexidade e variedade de produtos resultantes da interação entre vários
processos, as relações pretendidas são de fundamental importância operacional para a
compreensão da presença e distribuição espaço-temporal do U e do Th em paisagens
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tropicais úmidas caracterizadas por solos residuais evoluídos. Entre outras aplicações
favorecem avaliações do nível de presença dos radionuclídeos abordados, e de seus
descendentes, nas águas do aqüífero freático por porosidade secundária, e o
aprimoramento das interpretações de levantamentos gamaespectrométricos, tanto aéreos
como terrestres, em contextos similares.
RESULTADOS E CONCLUSÕES
No contexto enfocado, os Latossolos em geral ocorrem na paisagem eluvial,
associados às superfícies mais velhas, estáveis e elevadas da vertente, onde se verificam
declividades entre 0 e 8%. Nesta paisagem, o ambiente geoquímico é oxidante e o pH é
ácido. As principais concentrações de U e de Th são devidas a minerais resistatos contendo
U e Th, compostos insolúveis de Th, e U e Th fixados por adsorção a oxihidróxidos de Fe e
Al e argilas. Essas concentrações são representadas por baixas relações Us/Ut e altas Th/U
e contagens gama intensas ( Tabelas 2 e 3 ). São de natureza relativa/residual e situam-se
no topo do horizonte B latossólico ( Figura 1 ).
Os Solos Podzólicos, de menor expressão geográfica que os Latossolos, ocorrem na
paisagem transeluvial, relacionados a superfícies mais jovens em altitudes intermediárias da
vertente, onde as declividades situam-se entre 8 e 45%. Nesta paisagem verifica-se um forte
controle dos parâmetros locais do meio-físico sobre a configuração e distribuição espacial
dos perfis de solos e suas propriedades físicas. O ambiente geoquímico é oxidante e o pH é
ácido nestes horizontes, gradando para redutor no sentido do topo do B textural ( Bt ), onde
são maiores os níveis de pH. As principais concentrações de U e de Th, por serem o
retrabalhamento das associadas aos Latossolos, pela podzolização, e fixadas no topo do
horizonte Bt ( Figura 1 e Tabela 4 ), apresentam teores mais elevados e maior proporção de
U solúvel em relação ao total. Estas concentrações exibem razões Us/Ut superiores e Th/U
inferiores às mesmas razões nos Latossolos e manifestações gama muito intensas ( Tabela
2 ). São em parte relativas e em parte absolutas, pela migração de radionuclídeos, inclusive
em solução coloidal devido a processos de eluviação-iluviação durante a podzolização.
Os Solos Hidromórficos dominam na paisagem supraqual, onde a zona de aeração
do aqüífero é pouco espessa ou ausente, e o nível freático aflora ou está a pequena
profundidade. O ambiente geoquímico é redutor pela saturação freqüente dos solos e
presença de matéria orgânica ( MO ), e o pH em geral é neutro a alcalino. Além de MO
ocorrem fases argilosas e compostos de Fe com alta capacidade de troca catiônica,
conjunto de fatores favoráveis à fixação por adsorção do U oriundo das paisagens eluvial e
transeluvial durante a latolização e podzolização. As principais concentrações são uraníferas
e absolutas, associadas aos horizontes A0 e A1 dos solos ( Figura 1 ), resultando em altas
relações Us/Ut e baixas de Th/U. As emissões de radiação gama são de intensidade
moderada ( Tabela 2 ). Nesta paisagem, desequilíbrio radioativo na série de decaimento do
238
U, com reflexos negativos na intensidade das emissões gama, pode ocorrer nas
imediações da atual rede de drenagem. Isto deve-se à pouca idade de deposição do 238U
nestes locais, principalmente durante a podzolização dos Latossolos, entre 100.000 e
500.000 anos, tempo insuficiente para o restabelecimento do equilíbrio radioativo secular na
referida série.
Então, a transformação pela atuação dos processos supergênicos, sobretudo
processos pedogeoquímicos, de rochas com teores normais em U e em Th, podem resultar
em materiais com diferentes distribuições e concentrações destes radionuclídeos,
consideravelmente mais elevadas que as existentes nas rochas inalteradas. Mesmo
materiais intensamente lixiviados, como os da associação Latossolo-Solo Podzólico,
mostram elevação relativa nos valores de U e de Th, pela concentração de resistatos e pela
associação com as fases óxido, argilosa e carbonosa dos solos. A distribuição e níveis de
concentração de U e de Th nos materiais pedológicos, refletem os tipos de ligação desses
radionuclídeos com suas fases hospedeiras originais e suas mobilidades efetivas nas
diferentes paisagens geoquímicas ao longo da vertente.
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Assim, no caso estudado, as paisagens com maior probabilidade de conter
anomalias intensas de U e de Th são as paisagens transeluvial, no topo do horizonte B
textural dos Solos Podzólicos, e eluvial, no topo do horizonte B dos Latossolos. Na
paisagem supraqual, as anomalias são uraníferas, associadas aos horizontes A0 e A1 dos
Solos Hidromórficos ( Figura 1 e Tabela 2 ). Fica claro, portanto, que no ambiente climático
considerado, a atuação dos processos geoquímicos que levaram à redistribuição do U e do
Th ocorreu concorrentemente com a dos processos pedogenéticos, morfogenéticos e
hidrogeológicos, durante a evolução das paisagens. Os principais tipos de anomalias de U e
de Th, tipos e horizontes de solos residuais, paisagens geoquímicas elementares e
geoformas estão cronológica e espacialmente relacionadas.
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Tabela 1 – Teores de U, Th e razões Th/U em minerais de rochas ígneas.
Mineral
U ( ppm )
Th ( ppm )
Minerais Acessórios
Allanita
30 – 700
500 – 5000
Apatita
5 – 150
20 – 150
Epidoto
20 – 50
50 - 500
Ilmenita
1 – 50
Magnetita ( e outros )
1 – 30
0,3 – 20
Monazita
500 – 3000
25000 - 200000
Esfeno
100 – 700
100 - 600
Xenotima
500 – 35000
baixo
Zircão
300 - 3000
100 -2500
Minerais Essenciais
Biotita
1 – 40
Hornblenda
1 – 30
Feldsp. Potássico
0,2 – 3
Muscovita
2–8
Olivina
0,01
Plagioclásio
0,2 – 5
Piroxênio
0,01 – 40
Quartzo
0,1 - 5
Fonte: Harmon e Rosholt ( 1982 )

Th/U
5 –10
1
2–6
25 – 50
1 –2
baixo
0,2 - 1

0,5 – 50
5 – 50
3 –7

0,5 – 3
2–4
2–6

baixo
0,5 – 3
2 – 25
0,5 - 6

1–5
4–5
2-5

Tabela 2 – Alguns atributos das principais concentrações de U e de Th em solos residuais de
paisagens tropicais úmidas em uma vertente sobre granito.
Paisagem
1

Rocha Inalterada

Ausência de Solos

Paisagem Eluvial
Latossolos

2

Paisagem Transeluvial
Solos
Podzólicos

3

Supraqual

Solos

Solos

Jovens

Hidromórficos 4

Radiação gama5

Moderada

Intensa

Muito intensa

Moderada

Moderada

Th/U

~4

Alta

Média

~4

Baixa

Us/Ut

Baixa

Baixa

Média

Baixa

Alta (~ 1 )

Fonte: Rebelo ( 2000 )
Notas : 1Radionuclídeos disseminados pelas diferentes fases hospedeiras do granito.
2
Principais concentrações devidas a resistatos com U e Th e situadas no topo do horizonte B latossólico.
3
Concentrações devidas a resistatos com U e Th e U e Th adsorvidos, no topo do horizonte B textural.
As razões Th/U e Us/Ut medidas no horizonte A arenoso em geral são, respectivamente, muito altas
e muito baixas, devido à extrema lixiviação sofrida por esse horizonte.
4
Principais concentrações devidas a U fixado por argilas e matéria orgânica e situadas no horizonte A.
5
Em bases relativas.
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Tabela 3 – Valores médios para Th, U e Th/U em bauxitas e respectivas rocha-fonte.
TIPO DE ROCHA
Folhelhos 1
Fator de concentração
Bauxitas derivadas de folhelhos ( 4 amostras )
Urânio lixiviado
Ígneas básicas 2
Fator de concentração
Bauxitas de ígneas básicas ( 6 amostras )
Urânio lixiviado
Ígneas ácidas2
Fator de Concentração
Bauxitas de ígneas ácidas ( 6 amostras )
Urânio lixiviado
Fonte: Ferraioli e Ferreira ( 1987 )

Th ( ppm )

U ( ppm )

12,0
( 3,7 )
44,1

3,7
( 2,8 )
10,5
( 23% )
0,96
( 4,4 )
4,2
( 18% )
3,0
( 5,3 )
15,8
( 24% )

3,9
( 5,3 )
20,7
13,0
( 6,9 )
89,1

Th/U
3,8
( 1,3 )
5,1
4,0
( 1,3 )
5,2
5,0
( 1,6 )
7,8

Tabela 4 – Teor de argila, carbono orgânico, Fe, U e Th em diferentes horizontes de um Ultissolo 1
residual sobre um granito da Carolina do Norte, USA.
Profund.
Argila
Carbono
Óxido de
U
Th
Amostra
Horiz.
(cm)
(wt %)
Org. (wt%)
Ferro
(ppm)
(ppm)
(wt%)
NC-1-2
A
0-3
7,7
1,00
0,58
3,8
4,1
NC-1-3
E
3-10
9,2
0,41
0,76
4,6
5,2
NC-1-4
EB
10-18
8,8
0,46
0,72
4,7
5,9
NC-1-5
Bt1
18-43
45,0
0,19
3,4
7,1
23,0
NC-1-6
Bt2
43-69
38,0
0,13
3,0
7,0
25,0
NC-1-8
BC1
89-130
20,0
0,01
1,8
7,4
21,0
NC1-11
C2
297-361
3.2
0,12
0,53
7,6
16,0
Média
28,0
7,1
20,0
Nota:1Ultissolo equivale a Podzólico Vermelho Amarelo.
Fonte: Greeman e Rose ( 1996 )
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Paisagem eluvial

Paisagem transeluvial

Paisagem supraqual

A 0+ A 1
Bl
A 0+ A 1
C
R

Bt

E

C

A 0+ A 1
C

Al

R

PADRÕES DE ANOMALIAS DE U E DE Th E PAISAGENS GEOQUÍMICAS
Anomalias em Latossolo na paisagem eluvial
Anomalias em Solo Podzólico na paisagem transeluvial
Anomalias em Solo Hidromórfico na paisagem supraqual

Al

A0 , A1, E, Bl, Bt, C, R

Aluviões recentes
Horizontes dos perfis de solos
Circulação da água
Obs.: Sem escala

Figura 1 – Relações entre sistema de transformação Latossolo-Solo Podzólico, geoformas e padrões
de anomalias de U e de Th, em paisagens tropicais úmidas sobre granito ( Rebelo 2000 ).
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ABSTRACT
The main relationships between radon ( 222Rn and 220Rn ) exhalation intensities and
the morpho-dynamic elements of humid tropical landscapes have been established and
analyzed, with the objective of elaborating Rn exhalation models adapted to this type of
landscapes and to be used in the scale of small habitational nuclei. Several aspects have
been evaluated, namely the role of the supergenic processes on the evolution of the
landscapes, and the impact of this evolution on the efficiency of the radioactive processes of
generation, emanation, migration and exhalation, on the different soils and under different
aquifer hydric regimens in the landscapes. The products of the supergenic alteration,
organized on a slope system, are materials in which the rates of radon exhalation are higher
than the ones measured on unaffected subjacent rock. The higher rates, mainly 222Rn,
conditioned by a positive combination between Rn generation and emanation, are likely to
happen in Hydromorphic Soils in the superaqual landscape and in Podzolic Soils in
transeluvial landscape. Hence, the approach supported by pedogeochemical models has
allowed for an evaluation of Rn exhalation conditioning factors within a interdisciplinary,
tridimensional and systemic viewpoint. The behaviors of U, Th, Ra and Rn have been fully
investigated, making it possible to establish previsional models of Rn exhalation in scales
compatible with the dimensions of small habitational nuclei.
INTRODUÇÃO
Busca-se estabelecer e analisar as principais relações entre intensidades de
exalação de radônio ( 222Rn e 220Rn ) e os elementos morfológicos e dinâmicos de paisagens
tropicais úmidas, com o objetivo de elaborar modelos de exalação de Rn adaptados a este
tipo de paisagens e utilizáveis na escala de pequenos núcleos habitacionais.
Estudos com base em modelos litoestruturais, a exemplo de Akerblom ( 1984 ),
Nazaroff et al. ( 1988 ), Gundersen et al. ( 1992 ), Choubey e Ramola ( 1997 ) e Apte et al.
( 1999 ), entre outros, não tem a precisão necessária para ser utilizados em regiões
caracterizadas por espessas coberturas de solos residuais, levando a resultados
incompatíveis com a necessidade de previsibilidade e controle de fluxos de Rn nas
dimensões das habitações. Por outro lado, com base em diferentes perfis de solos,
importantes relações genéticas entre emanação de Rn e tipos de solos foram demonstradas
por Flexser et al. ( 1993 ) e Greeman e Rose ( 1996 ).
No contexto climático enfocado neste trabalho, as questões a investigar envolvem o
entendimento de duas fases distintas, cada uma com processos e tempos de duração
próprios. A primeira refere-se à modelagem e estruturação interna das encostas de uma
bacia de drenagem, durante os tempos geológico e pedológico. A segunda refere-se ao
“sistema morfológico vertente”, cuja estrutura resulta da atuação dos processos da fase
anterior, como suporte para o funcionamento dos atuais processos radioativos de geração,
emanação, migração e exalação do Rn, parte dos quais afetados por precipitações,
temperatura, pressão e ventos, elementos estes refletidos no regime hídrico do aqüífero
freático por porosidade secundária.
Em tal perspectiva, utilizou-se inúmeros dados, informações e conceitos disponíveis
na literatura científica mundial sobre as várias áreas do conhecimento envolvidas, numa
visão interdisciplinar e sistêmica. O estudo foi focado em uma vertente sobre granito com
teores normais em U e em Th, e caracterizada pela associação Latossolo-Solo Podzólico
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( Figura 1 ). As análises foram conduzidas com base em limites espaço-temporais curtos,
conforme as dimensões das vertentes, e, no tempo, a escala pedológica foi a de maior
relevância.
No estudo dos solos foi dada ênfase ao conceito de sistema pedológico de
transformação ( Boulet et al. 1993 ) e à cronologia relativa das principais fases
pedogenéticas envolvidas, latolização e podzolização ( Lucas e Chauvel 1992, Silva et al.
1995, Vidal-Torrado et al. 1999 ). No estudo da dispersão dos radionuclídeos utilizou-se
conceitos fundamentais da geoquímica de superfície, com destaque para os de paisagens
geoquímicas elementares ( Figura 1 ), e os de abundância, migração, fluxos e barreiras
geoquímicas ( Langmuir 1978, Fortescue 1980, Tieh et al. 1980, Guthrie e Kleeman 1986,
Dickson e Scott 1997, Viers et al. 1997 ), consubstanciados pela utilização das razões Th/U
e Us/Ut ( U solúvel/U total ). Também, utilizou-se diversos conceitos da física nuclear,
enfocando as séries de decaimento do 238U e 232Th ( Harmon e Rosholt 1982 ), e elementos
hidrogeológicos e climatológicos do macroambiente ( Lelong 1966 ). Os principais conceitos
sobre os mecanismos de liberação do Rn de amostras geológicas foram baseados nos
estudos de Megumi e Mamuro ( 1974 ), Bossus ( 1984 ) e Semkow ( 1990 ).
Ainda, tendo em vista as dimensões espaço-temporais ressaltadas neste estudo, a
idade dos principais processos pedogeoquímicos responsáveis pela redistribuição do U e do
Th e a natureza de suas fases hospedeiras secundárias, foi assumido que os radionuclídeos
das séries de decaimento mencionadas estão em equilíbrio radioativo secular ( Rebelo
2000 ). Tal abordagem permitiu utilizar o U e o Th como indicadores da distribuição do Ra,
precursor do Rn, o que é aqui simbolizado pela notação U e Th ( Ra ).
Então, pretende-se demonstrar que além dos fatores litoestruturais os modelos
pedogeoquímicos são fundamentais para a compreensão do comportamento do U, Th, Ra e
Rn em paisagens tropicais úmidas, condição primordial para que se possa prognosticar os
locais preferencias de exalação de Rn na escala de pequenos núcleos habitacionais.
RESULTADOS E CONCLUSÕES
No modelo visualizado, os processos supergênicos configuram as vertentes nas
paisagens eluvial, transeluvial, supraqual e aqual, esta não considerada no presente
trabalho. Cada uma destas paisagens é caracterizada por diferentes geoformas, tipos e
espessuras de solos residuais e suas permoporosidades, ao que se associam diferentes
concentrações e fases hospedeiras dos radionuclídeos U e Th ( Ra ), bem como diferentes
regimes hídricos do aqüífero freático por porosidade secundária ( Figura 1 ).
A paisagem eluvial é o local preferencial de ocorrência de Latossolos. Neste caso, as
principais anomalias de U e Th ( Ra ) estão situadas no topo do horizonte B latossólico
( Figura 2 ), e são devidas à acumulação relativa de minerais resistatos, compostos
insolúveis de Th, e U e Th fixados por adsorção a oxihidróxidos de Fe e Al e argilas. Nesta
paisagem a zona de aeração do aqüífero exibe sua máxima espessura, e os fluxos aquosos
são verticais descendentes. Na paisagem transeluvial predominam os Solos Podzólicos,
decorrentes da podzolização dos Latossolos, pré-existentes. Nesta paisagem o sistema de
transformação Latossolo-Solo Podzólico encerra uma segunda geração de radioanomalias,
mais intensas e com maior proporção de U adsorvido, decorrentes do retrabalhamento das
associadas aos Latossolos. Tal fase transformante também é responsável pela alteração
das permoporosidades existentes, conformando um subsistema aqüífero freático suspenso
nesta paisagem ( Figura 1 ). As principais concentrações de U e de Th ( Ra ) são em parte
relativas e em parte absolutas e situam-se no topo do horizonte B textural dos Solos
Podzólicos ( Figura 2 ), em fases hospedeiras similares às da paisagem anterior, e matéria
orgânica ( Tabela 3 ). Os fluxos aquosos subterrâneos são predominantemente laterais,
sendo os mais superficiais canalizados através dos horizontes pedológicos A e E do
subsistema aqüífero suspenso. Na paisagem supraqual as radioanoma lias são
essencialmente uraníferas e de caráter absoluto, com U adsorvido a materiais argiloorgânicos e óxidos dos horizontes A0 e A1 dos Solos Hidromórficos ( Figura 1 ), com
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migração de soluções uraníferas em duas fases principais. A primeira, de maior duração e
mais antiga que 1 Ma, ocorreu durante a latolização. A segunda, mais jovem e afetando
espaços geográficos mais limitados, ocorreu durante a podzolização dos Latossolos, entre
100.000 e 500.000 anos, com parte das soluções canalizadas para a atual rede de
drenagem. De modo geral, nesta paisagem os fluxos subterrâneos são dominantemente
laterais na época das chuvas e verticais ascendentes na de estiagem.
Assim, os produtos da alteração supergênica, organizados num sistema vertente,
são materiais em que as taxas de exalação de radônio são mais elevadas do que as
medidas na rocha inalterada subjacente. Com base nas intensidades das concentrações e
forma de hospedagem do U e do Th ( Ra ), nas permoporosidades dos solos e suas
relações espaciais com o sistema freático, e considerando o nível de umidade dos solos na
capacidade de campo, as possibilidades de maiores taxas de exalação de Rn,
principalmente 222Rn, condicionadas por uma combinação positiva entre geração e
emanação, são nos Solos Hidromórficos da paisagem supraqual e nos Solos Podzólicos da
paisagem transeluvial ( Tabelas 1, 2 e 3 e Figuras 1 e 2 ). Exceções podem ocorrer em
áreas de influência da atual rede de drenagem da paisagem supraqual, onde o 238U mais
jovem que 1 Ma está em desequilíbrio radioativo com seus descendentes, com impacto
negativo na geração de Rn. Na paisagem eluvial, a despeito da existência de consideráveis
teores de U e de Th ( Ra ) e intensas anomalias gama associadas com os Latossolos,
devido ao acúmulo de resistatos com U e Th, compostos de Th, e U e Th adsorvidos em
oxihidróxidos e argilas, os fluxos de Rn, caracterizados pelo 220Rn, são menos significativos,
controlados pelo baixo poder de emanação de grande parte das fases hospedeiras
mencionadas ( Tabela 1 ). Cabe ressaltar que outros níveis de umidade dos solos podem
alterar significativamente as intensidades de fluxo de Rn descritas ( Tabela 2 ).
Finalmente, a abordagem utilizada permitiu uma avaliação das condicionantes da
exalação de Rn em paisagens tropicais úmidas. Com base em modelos pedogeoquímicos,
interdisciplinares, foi possível relacionar e integrar, na escala das paisagens elementares de
uma vertente, parâmetros climáticos, geoquímicos, intempéricos, pedogenéticos,
morfogenéticos e hidrogeológicos, entre si e com os processos radioativos de geração,
emanação, migração e exalação de Rn, numa visão tridimensional e sistêmica. Evidenciouse o comportamento do U, Th, Ra e Rn nas paisagens, permitindo estabelecer modelos
previsionais de exalação de Rn em escalas compatíveis com as dimensões de pequenos
núcleos habitacionais ou mesmo de residências unitárias.
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Tabela 1 – Estimativa dos níveis relativos de geração e emanação de Rn em solos residuais de
paisagens tropicais úmidas sobre granito com teores normais de U e Th ( Ra ), considerando -se o
intervalo de umidade dos solos próximo à capacidade de campo.
PAISAGENS

GERAÇÃO DE RADÔNIO

( Tipos de Solos )

Intensidade

Eluvial
( Latossolos )

Alta

Transeluvial

Muito alta

( Solos Podzólicos )

Supraqual

Média

(S. Hidromórficos)
Fonte: Rebelo ( 2000 )

EMANAÇÃO DE RADÔNIO

Controles
Principais

Intensidade

Concentração
de
resistatos com U e
Th ( Ra ) e de Th
( Ra )
Retrabalhamento e
reconcentração de U
e Th ( Ra ) e de Th
( Ra )
Concentração de U
( Ra )

Controles
Principais

Baixa

U e Th ( Ra ) em
estruturas minerais
densas e fechadas

Alta

Parte do U e Th
( Ra ) adsorvido em
superfícies

Muito Alta

U ( Ra ) adsorvido
em superfícies

Tabela 2 – Influência do regime hídrico do aqüífero freático nos processos de emanação, migração e
exalação de Rn. Aplicação a paisagens tropicais úmidas sobre rocha granítica, caracterizadas pela
associação Latossolo–Solo Podzólico.
NÍVEIS DE
UMIDADE

EMANAÇÃO DE
RADÔNIO

MIGRAÇÃO DE RADÔNIO

Percolação
Solo próximo à
saturação
Controles
Principais
Solo na
capacidade de
campo
Controles
Principais
Solo próximo à
secura

Máxima
Condicionada
pela saturação
de todos os
poros do solo

Intensa
Atenuada pela
ausência de
umidade nos
grandes poros

Mínima

Devido à
ausência de
umidade nos
grandes e
pequenos poros
Fonte: Rebelo ( 2000 )

Controles
Principais

Intensa

Capilaridade e
Evaporação
Mínima

Migração de Rn Processos muito
através de águas pouco efetivos
percolantes
durante o
período chuvoso

EXALAÇÃO DE
RADÔNIO

Difusão e
Convecção
Mínima

Mínima

Grandes e
Condicionada
pequenos poros pela baixa taxa
impermeáveis ao de migração
fluxo de ar e Rn

Mínima

Intensa

Intensa

Intensa

Não há
transporte de Rn
por águas
percolantes

Processos muito
efetivos durante
a fase inicial da
estiagem

Grandes poros
permeáveis ao
fluxo de ar e Rn

Condicionada
pela emanação e
migração
intensas

Nula

Mínima

Máxima

Mínima

Não há
transporte de Rn
por águas
percolantes

Processos pouco
efetivos durante
a fase aguda da
estiagem

Grandes e
pequenos poros
permeáveis ao
fluxo de ar e Rn

Condicionada
por níveis
mínimos de
emanação
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Tabela 3 – Relações entre coeficientes de emanação de Rn em diferentes horizontes de um
Ultissolo1 residual sobre um granito da Carolina do Norte, USA, e teores em argila, carbono orgânico,
óxido de Fe, U, Th e Ra, mostrando enriquecimento no horizonte Bt.
Profund. Argila Carbono Óxido de
U
Th
Ra
ERn
ETn
Amostra Horiz.
(cm)
(wt %)
Org.
Ferro
(ppm) (ppm) (mBq/g) (%)
(%)
(wt%)
(wt%)
NC-1-2
A
0-3
7,7
1,00
0,58
3,8
4,1
54
12±1 11±1
NC-1-3
E
3-10
9,2
0,41
0,76
4,6
5,2
62
12±1 12±1
NC-1-4
EB
10-18
8,8
0,46
0,72
4,7
5,9
66
14±1 13±1
NC-1-5
Bt1
18-43
45,0
0,19
3,4
7,1
23,0
99
19±1 21±1
NC-1-6
Bt2
43-69
38,0
0,13
3,0
7,0
25,0
101
16±1 16±1
NC-1-8
BC1
89-130
20,0
0,01
1,8
7,4
21,0
104
16±1 16±1
NC1-11
C2
297-361
3.2
0,12
0,53
7,6
16,0
117
12±1 12±1
Média
28,0
7,1
20,0
101
15
15
Fonte: Greeman e Rose ( 1996 )
Nota: 1Ultissolo equivale a Podzólico Vermelho Amarelo.

1

1

2

Paisagem eluvial

3

3

Paisagem transeluvial

Paisagem supraqual

A 0+ A 1
Bl
A 0+ A 1
C
R

Bt

E

C

A 0+ A 1
C

Al

R

PADRÕES DE ANOMALIAS DE U E DE Th E PAISAGENS GEOQUÍMICAS
Anomalias em Latossolo na paisagem eluvial
Anomalias em Solo Podzólico na paisagem transeluvial
Anomalias em Solo Hidromórfico na paisagem supraqual

1 , 2 e 3

Al

A0 , A1, E, Bl, Bt, C, R

NÍVEIS CRESCENTES DE EXALAÇÃO DE Rn

Aluviões recentes
Horizontes dos perfis de solos
Circulação da água
Obs.: Sem escala

Figura 1 – Relações entre sistema de transformação Latossolo-Solo Podzólico, paisagens
geoquímicas, padrões de anomalias de U e de Th e intensidades relativas de exalação de Rn, numa
vertente modelada em clima tropical úmido sobre granito ( Rebelo 2000 ).
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AA A
A

EB
A2 E

Bt1

A2
BA

Profundidade (cm)

50
100

A3

IL - 1
NC - 1
8 - 99
6 -11
TN -1

Bt2
Bt2

Bt2

BC
BC1
Bt4

150

Bx4

Bt4
C2

2C

200
250
C4
C2

5

C

10

Bx7

15

20

25

Emanação de Torônio (%)
A

A A

A

Bns

EE

E

Bt1

Profundidade (cm)

50
100

NY
614 14 14 -

-1
10
80
81
82

150

E
Bs2

Bw2 Bt1

CB

Bt3
Bx1

Bx4

Bt4
2C2

BC

BCt

200

3C4

BC

2C3

250
C2

5

10

15

20

25

Emanação de Torônio (%)
220

Figura 2 – Variação dos coeficientes de emanação do Rn com a profundidade, em vários perfis de
solos do nordeste dos Estados Unidos da América do Norte, mostrando enriquecimento no horizonte
B ( Greeman e Rose 1996 ).
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XENOCRISTAIS DE Cr-PIROXÊNIO EM TONALITOS DO
BATÓLITO ALTO MARANHÃO (MG) : EVIDÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÃO DO MANTO
METASSOMATIZADO NA GÊNESE DO MACIÇO
ROSA SEIXAS, L.A.1,2 ; BARDINTZEFF, J-M1 & BONIN, B.1

1. Université Paris-Sud, Centre Scientifique d'Orsay, 91405, Orsay – Cedex – France & CNRS-UMR 8616
"Orsayterre"
2. Universidade Federal de Ouro Preto – Departamento de Geologia – Campus do Morro do Cruzeiro - 35400000 – Ouro Preto – MG

ABSTRACT – A detailed study of a magma mingling process was made on tonalitic rocks of
the Paleoproterozoic Alto Maranhão Batolith, southern Iron Quadrangle region, Minas Gerais
state, Brazil. The focus of attention is on the identification and micro-analysis of a
clinopyroxene xenocryst carried by and tranferred from a mafic magma found mingled with
the main tonalitic host rock. This type of xenocryst preservation is much more rare in plutonic
environments than in volcanic ones. A partial reactional external actinolitic to magnesium
hornblende amphibole corona was developed between the felsic host magma and the
clinopyroxene xenocryst, then stopping his complete recrystallization and making possible
his practically intact preservation. The xenocryst – with minimum 13 mm length and width in
thin section – constitutes then a fractal object of the magma mingling and so it testifies about
the mingling process as a whole, that is, the source region of the magmas in contact and the
effects of the magma mingling inside the tonalitic magmatic chamber. His composition is of a
chrome-rich magnesian augite, and inside the domain of the xenocryst, as a result of a
process not influenced by the felsic magma, the clinopyroxene is partially recrystallized to
chrome-rich high magnesian tremolitic amphiboles, is invaded by calcite micro-veins and is
altered to patches of phlogopitic potassic mica. Various considerations about the bulk and
compositional variation of the xenocryst, the geochemical signatures of both magmas in
contact, and field evidences of the mingling process suggest that the xenocryst could be part
of a subcrustal mantle peridotitic assemblage modified by subduction zone type
metassomatic reactions.
INTRODUÇÃO - Tonalitos e granodioritos são caracterizados pelo predomínio do
plagioclásio sobre o feldspato potássico, e no caso dos primeiros ficando o potássio
incorporado principalmente na biotita e eventualmente na hornblenda. O termo trondhjemito
designa tonalitos com <10 % de máficos - leucotonalitos à oligoclásio-andesina ou albita;
como também rochas à Ab >> An > Or normativos (Barker, 1979). Barker e Arth (1976) e
Arth et al. (1978) diferenciaram a série trondhjemítica da série calco-alcalina tradicional.
Martin (1999) caracterizou amplas regiões de gnaisses cinza arqueanos de composição
tonalito-trondhjemito-granodioríticas (TTG) como pertencentes a uma suíte TTG-alto
alumínio distinguida sobretudo com base em seus elementos traços. Os análogos
vulcânicos recentes desta suíte corresponderiam aos centros vulcânicos de rochas félsicas
intermediárias a ácidas denominadas de adaquitos (Drummond et al.1996; Maury et al.
1996; Martin, 1999). Considerável debate existe na literatura geológica concernente ao
mecanismo de geração dos magmas de suítes TTG-alto alumínio arqueanos e adaquitos
modernos (ver por exemplo Martin, 1999). As questões estão centradas nos seguintes
pontos: o magma TTG-alto alumínio típico do Arqueano seria derivado da fusão da crosta
oceânica ainda quente (basalto toleítico hidratado) durante a subducção; em contraste com
magmas mais modernos caracterizados por uma crescente participação da cunha do manto.
Neste trabalho são apresentados dados relativos a evidências de contrubuição mantélica na
gênese de uma suíte TTG de idade Paleoproterozóica da porção sul do Quadrilátero
Ferrífero, Minas Gerais. O estudo toma por base a identificação de um xenocristal de
clinopiroxênio encontrado no magma félsico e o contexto petrológico do magmatismo do
maciço.
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CONTEXTO PETROLÓGICO GLOBAL DO MACIÇO – O batólito do Alto Maranhão tem
recebido atenção especial em estudos geológicos, mineralógicos, geoquímicos,
geocronológicos e isotópicos mais recentes (Noce, 1995; Seixas, 1997; Rosa Seixas et al.
1997; Rosa Seixas et al. 1998a e 1998b; Noce et al. 2000) por constituir-se em uma suíte
TTG de idade Paleoproterozóica (Rosa Seixas, 2000), inserida em um contexto dominado
por terrenos de gnaisses e plútons arqueanos de uma típica associação granito/greenstone
do Cráton do São Francisco Meridional (Lobato et al. 2001). O maciço possui grande parte
de sua mineralogia magmática preservada, contando com uma paragênese de minerais
essenciais à base de quartzo, oligoclásio , hornblenda e biotita; e como minerais acessórios
zircão, apatita, ilmenita, titanita, allanita, e feldspato alcalino (Rosa Seixas et al. 2000; Rosa
Seixas, 2000). Bons afloramentos em pedreiras expostas ao longo de toda a borda norte do
maciço permitem traçar vários elementos da sua história de evolução magmática e
subsolidus. Fenômenos de magma mingling e inúmeros filões tardios testemunham a
continuada injeção de líquidos ao longo da construção do batólito e permitem inferir
parâmetros sobre a natureza da fonte dos magmas envolvidos na sua gênese (crosta vs.
manto) e de processos passados na câmara magmática (mingling vs. cristalização
fracionada). Em adição, os dados geocronológicos e isotópicos disponíveis (Noce, 1995;
Noce et al. 2000) indicam que o batólito possui uma componente derivada de fonte juvenil
associada com a orogênese transamazônica (~2.1Ga).
A idade do batólito está
estabelecida com base em datação dos minerais acessórios zircão e titanita pelo método UPb (Noce, 1995) : (a) zircões coletados na parte norte do maciço revelam idade de 2130 ± 2
Ma (para uma temperatura de bloqueio do sistema isotópico em torno de 900°C), enquanto
titanitas (temperatura de bloqueio em torno de 550-600°C) coletadas na parte sul-sudeste do
batólito em um domínio fortemente deformado em condições subsolidus, indicaram idade
2124 ± 2 Ma (intercepto superior). Noce (1995) e Noce et al. (2000) encontraram uma idade
modelo Sm/Nd TDM de 2,27 Ga (calculada para a idade da titanita a 2124 ± 2 Ma) com o
parâmetro  Nd(t) = + 1.3, corroborando assim a importante contribuição mantélica na
constituição do maciço. O conjunto dos dados geológicos levantados até o momento para a
borda norte do batólito (Rosa Seixas, 2000) indicam uma história complexa e expandida de
magmatismo. O processo dominante no maciço é a cristalização fracionada de magmas de
composição global metaluminosa tonalítica à granodiorítica, com uma certa afinidade
geoquímica com as suites TTG alto alumínio arquenas e as séries adakíticas modernas,
particularmente: (i) composições intermediárias a ácidas, (ii) afinidades TTG
(K2O/Na2O~0.3-0.7), (iii) elevado conteúdo de Sr (>600 ppm) e baixo teor em Y e Yb
(<16ppm e <1.1ppm respectivamente), (iv) padrão de elementos terras raras fortemente
fracionado, com razões Sr/Y e (La/Yb) N muito altas (>60 e >20) e (v) teores elevados dos
elementos ferro-magnesianos (Mg# 0.4-0.6 e teor de Cr acima de 100ppm). Os magmas
evoluem em câmaras situadas à médias profundidades na crosta (~12-15 km, estimativas de
pressão calculadas à partir do geobarômetro Al-hornblenda). Próximo da base destas
câmaras, a cristalização fracionada produz rochas mais ou menos cumulativas contendo
hornblenda e plagioclásio (± ilmenita e zircão) e bandas tonalíticas à hornblenda +
plagioclásio + quartzo ± biotita (± allanita, apatita, zircão, ilmenita). Os líquidos evoluem até
composições granodioríticas e trondhjemíticas. Neste contexto foram adicionados
fenômenos de mistura com magmas de composição básica à intermediária
(petrograficamente caracterizados como microdioritos), calco-alcalina e de tendência
lamprofírica (48<SiO2%<54, K2O>2.4%, P2O5>0.5%, Mg# >0,5, Rb>69ppm, Ba>500ppm,
Th>11ppm, Cr>180ppm, Ni>30ppm e perfil de e lementos terras raras fortemente
fracionado), provavelmente originados na base da litosfera a partir da fusão de rochas
mantélicas metassomatizadas. O ambiente magmático torna-se então dinamizado devido ao
contato de dois magmas de composição, temperatura e grau de saturação em elementos
traços diferenciado. Isto possibilita o desenvolvimento extensivo e simultâneo de inúmeras
situações de mistura de magmas (mingling). Os processos de mistura de magmas imprimem
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uma importante assinatura mantélica ao magma félsico, a qual é detectada por teores
elevados em Cr, Ni e do valor do Mg# nos tonalitos. Estruturas de bandeamento, schlieren,
enxames de enclaves, injeções sin-magmáticas, transferência e incorporação de
xenocristais, back-veining e dispersão de fragmentos de magma máfico dentro do magma
tonalítico estão associados com este fenômeno. A biotita passa a ser o mineral máfico
predominante em substituição à hornblenda e algumas rochas granodioríticas são assim
formadas. Os estágios finais de solidificação do batólito estão marcados também por uma
intensa atividade filoniana, na qual se superpõem injeções de líquidos residuais
trondhjemíticos derivados da cristalização fracionada dos tonalitos, e novas injeções de ao
menos dois tipos de líquidos : (a) sódicos traquiandesito-dacíticos (de afinidade adaquítica);
e (b) traquiandesito-basálticos potássicos (de afinidade shoshonítica-absaroquítica). Os
primeiros possuem uma assinatura geoquímica muito similar àquela dos tonalitos (à
exceção do Mg# ligeiramente mais baixo e do menor teor de Cr, Ni e V), algo que pode ser
constatado em diagramas de normalização utilizando-se os filões traquiandesito-dacíticos
como denominador. Já os filões traquiandesito-basálticos potássicos possuem fortes
afinidades com a composição dos enclaves, sendo também mais enriquecidos em LILE,
LREE, HFSE e elementos de transição comparativamente aos filões traquiandesitodacíticos, à mesma maneira que os enclaves são mais enriquecidos que os tonalitos. Assim,
é possível associar de uma parte a composição química dos filões andesito-dacíticos com
os tonalitos, e de outra, a composição química de um filão potássico com a dos enclaves de
tendência lamprofírica. Os dados de campo, mineralógicos, petrográficos e geoquímicos
demonstram que o campo de filões intrudiu durante o estágio subsolidus da evolução do
batólito. A intrusão dos filões parece então repetir os fenômenos que contribuíram para a
sua construção, mas no entanto ela difere daqueles passados durante a mistura de magmas
pois a encaixante tonalítica, neste caso, se encontrava no estado sólido. De todo modo, é
possível supor a injeção continuada de líquidos de fontes mantélicas e crustais, desde num
primeiro momento in situ na camâra magmática onde se produz mistura de magmas, até
após simultaneamente à colocação do maciço na crosta, quando se instala o campo
filoniano.
O XENOCRISTAL DE Cr-PIROXÊNIO – Um estudo de detalhe sobre a mistura de magmas
foi feito a partir da identificação de um xenocristal de clinopiroxênio transferido do magma
dos enclaves máficos microgranulares até o seu hospedeiro tonalítico. Este caso particular
esclarece o processo de transferência de cristais entre os componentes da mistura de
magmas e permite a compreensão da constituição e significado dos agregados de minerais
máficos dispersos no magma félsico. Na escala do afloramento onde o xenocristal foi
encontrado, da mesma forma que em outras partes do maciço, um certo número de
enclaves magmáticos microgranulares estão incluídos dentro do tonalito hospedeiro,
tornando-o bastante heterogêneo. A maior parte dos enclaves não ultrapassa os 10cm de
comprimento. Estas heterogeneidades são interpretadas como resultantes da dispersão de
glóbulos de magma microdiorítico no tonalito hospedeiro. O tamanho pode variar daquele de
um só cristal até o de glóbulos de magma de alguns milímetros. A partir de uma certa
dimensão estes glóbulos não podem mais ser distinguidos daqueles que constituem os
enclaves microgranulares no senso estrito. Considerando a frequência e a repetição deste
tipo de mistura em todos os locais estudados, a borda norte do batólito do Alto Maranhão
aparece como um corpo magmático composto onde o pólo predominante é o félsico.
Infinitas partes do magma máfico encontram-se pulverizados dentro dele. O predomínio de
uma mistura preferivelmente mecânica faz com que o caráter bi-modal permaneça ainda
fundamentalmente preservado. O xenocristal de piroxênio constitui um objeto fractal que
testemunha o processo de mistura de magmas. Ele restou praticamente intacto graças ao
desenvolvimento de uma coroa de anfibólios em todo o seu contorno. As características
petrográficas e químicas do xenocristal são as seguintes: (a) o xenocristal é de grão grosso
(maior inclusive que a dimensão dos grãos do tonalito) e possui uma dimensão mínima de
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13mm vs 13mm em seção delgada ; (b) a sua composição global é de augita magnesiana
(Mg# 0.8-0.9) rica em cromo (0.6 à 1.1% Cr2O3, Cr+3 a.p.f.u > 0.01, Morimoto et al., 1988) ;
(c) domínios recristalizados em seu interior correspondem oticamente a anfibólios
magnesianos (Mg#~0.9) que, entretanto, guardam um teor elevado em cromo (>1.0%
Cr2O3, excepcionalmente 6%de Cr2O3 para um ponto de análise) e composições e fórmula
estrutural de augitas subcálcicas; (d) o xenocristal apresenta nítidas zonas de crescimento
distinguidas ótica e composicionalmente; (e) globalmente observa-se uma ligeira diminuição
de Si e um aumento de Na e de Al total ( em a.p.f.u.) do centro para a borda do xenocristal;
(f) traços de potássio e flúor foram detectados nas análises; (g) no detalhe existe uma ligeira
zonação em termos de substituições no sítio tetraédrico ([IV] Al + Na  Si) e entre cátions
bivalentes (Ca  Fe) entre as zonas de crescimento contíguas do cristal, e também no
conjunto do centro para a borda. Diagramas de Mg# vs Cr/Cr+Al indicam que não se trata de
augitas de piroxenitos ou de granulitos da crosta inferior, estando a sua composição mais
próxima da de clinopiroxênios de peridotitos da cunha do manto acima da crosta oceânica
em zonas de subducção (comparação feita com possíveis xenocristais de augita de
adaquitos do Chile, Stern & Killian, 1996; e com clinopiroxênios de peridotitos do manto
metassomatizados abordados em Zanetti et al. 1999). A augita provavelmente cristalizou ou
como fenocristal no magma máfico ou foi um xenocristal arrastado em profundidade por ele
antes de introduzir-se no seu hospedeiro. A mistura de magmas entre o tonalito hospedeiro
e o magma máfico dos enclaves parece ser testemunhada também na composição do par
biotita-anfibólio e na composição das rochas do par hospedeiro-enclave. Os anfibólios do
tonalito e dos enclaves possuem composição de hornblenda magnesiana (Mg/Mg+Fe2+ ~
0.65), com seu vetor de substituição catiônica preferivelmente do tipo tschermak. A mesma
composição de anfibólio é encontrada na coroa externa de reação entre o tonalito e a augita,
e em uma inclusão de anfibólio dentro do plagioclásio do tonalito. A semelhança de
composições das biotitas dos dois magmas em contato indicam a cristalização simultânea
em condição de equilíbrio térmico do líquido de ambos. Ela é corroborada pela igualdade de
seus
coeficientes
de
partição
KD
=
mol
[(MgO/MgO+FeO]BIOTITA)/(MgO/MgO+FeO)HORNBLENDA], em torno de ~ 0.8, como
mostrado pela inclinação idêntica das retas dos pares hornblenda-biotita no diagrama AFM
de Speer (1987). Os anfibólios magnesianos encontrados no interior da augita
(Mg/Mg+Fe2+ ~ 0.9 e elevado teor de cromo), assim como partes do mesmo substituídas
para mica flogopítica (Fet/Fet+Mg ~0.25) e vênulas de calcita que o recortam (e não ao
tonalito), parecem resultar de reações incompletas anteriores à chegada do clinopiroxênio
dentro da câmara félsica.
DISCUSSÃO – A hipótese de enriquecimento em elementos incompatíveis na fonte
mantélica do magma máfico dos enclaves (e um dos filões traquiandesito-basálticos, ambos
com SiO2 ~49 a 54%) dispersos no batólito encontra suporte no conjunto de dados
geoquímicos dos mesmos: o magma máfico e o filão são mais enriquecidos em potássio que
os TTG e filões dacíticos (SiO2 ~ 62 a 67%); possuem correlação positiva do potássio com
elementos compatíveis (Cr, Ni, V) e incompatíveis (Rb, Zr, Nb, Th, Ce, Y, Ti, P), similar ao
observado para rochas de composição potássica calco-alcalina de arco magmático (Foley &
Wheller, 1990); razão LILE : HFSE elevada e anomalia de Nb e Ti negativa em diagramas
de normalização em relação ao manto primitivo, ambos parâmetros geoquímicos também
característicos para magmas formados em zonas de subducção (Bodinier et al., 1996). O
metasomatismo do manto litosférico em zonas de subducção poderia ocorrer através da
introdução de elementos seja por: (a) interação da cunha do manto com líquidos
provenientes da desidratação da crosta oceânica (aporte de H2O e LILE); ou (b) interação
da cunha do manto com líquidos derivados da fusão da crosta oceânica (aporte também de
HFSE). Ora, o magma máfico e o filão potássico são enriquecidos tanto em LILE (Cs, Rb,
Th, U, LREE), como em HFSE (P, Hf, Zr, Nb, Ti, Sm, Eu) e HREE (Tb, Dy, Y, Yb). Isto
sugere um contexto similar ao de zonas de subducção atuais onde adaquitos aparecem
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associados com basaltos ricos em Nb (Sajona et al. 1996). Os primeiros seriam
provenientes da fusão da crosta oceânica e os segundos seriam gerados da fusão da cunha
do manto metassomatizada pelos líquidos adaquíticos durante sua ascenção até a
superfície. O xenocristal parece também se constituir em evidência de um processo de
metassomatismo do manto acima de zonas de subducção. O clinopiroxênio é recortado por
veios de calcita e possui zonas alteradas à mica flogopítica e anfibólios. A alteração indica
que houve o aporte - antes de chegar no hóspede tonalítico - de uma fase fluída contendo
H2O, K, CO2 e flúor (este último detectado como traço também nas análises do
clinopiroxênio). Duas grandes possibilidades não excludentes entre si são sugeridas para
situar o momento e o local onde teria se dado o metassomatismo observado no
clinopiroxênio: (1) o clinopiroxênio teria reagido com uma fase fluída exsolvida do próprio
magma máfico durante a subida até a crosta (algo que seria consistente com a tendência
lamprofírica do magma máfico); ou (2) o clinopiroxênio faria parte de uma assembléia
peridotítica metassomatizada antes de ser arrastada pela passagem do magma máfico. O
tamanho do xenocristal sugere que ele pertenceria a uma assembléia de grão grosso,
preferivelmente a constituir-se em fenocristal na assembléia de granulação fina encontrada
nos enclaves. O Mg# (0.8-0.9) do clinopiroxênio é muito maior do que o do magma máfico
(0.57), embora isto não exclua que ambos fossem cogenéticos. O teor e as variações em
Al2O3 e Na2O do clinopiroxênio denotam substitutições de Si por alumínio e sódio no sítio
tetraédrico (molécula de jadeíta), sugerindo variações controladas pela pressão. Entretanto
os teores absolutos (em % de peso) de Al2O3 (0.9-2.6) e Na2O (0.2-0.6) do clinopiroxênio
não são compatíveis com o de xenólitos do manto abaixo de zonas cratônicas, e portanto
mais favoráveis a uma zona de convergência de placas. Finalmente, cita-se a similaridade
do xenocristal com clinopiroxênios de adaquitos holocênicos das ilhas Cook e dos vulcões
Burney (sul da la placa Sulamericana), os quais são interpretados como possíveis
xenocristais arrastados da cunha do manto durante a subida do magma adaquítico em
direção a crosta continental (Stern & Killian, 1996).
Quanto às rochas félsicas
predominantes no batólito do Alto Maranhão, o alto Mg#, Cr, Ni et V dos TTG resultaria da
somatória de dois fenômenos: (1) da transferência de xenocristais de clinopiroxênio e outras
infinitesimais partes do magma máfico durante o processo de mistura de magma na câmara
magmática; e (2) da fusão de uma fonte mantélica hibridizada. A hipótese da fusão do
manto hibridizado em zonas de subducção encontra apoio em trabalhos experimentais
(Rapp et al. 1999). Estes autores demonstram que a fusão de crosta oceânica (basaltos
toleíticos hidratados) a altas pressões, deixando resíduos eclogíticos, produz líquidos
adaquíticos. Porém, líquidos com assinatura adaquítica também são produzidos a partir da
fusão de material mantélico (peridotitos) hibridizado com líquidos adaquíticos em zonas de
subducção (Kelemen, 1995; Rapp et al. 1999). Os líquidos então produzidos da fusão do
manto assim hibridizado possuem uma componente mantélica - indicada pelos ferromagnesianos (Mg# >0.4, alto Cr), e uma componente da crosta oceânica - indicada pela
assinatura adaquítica: K2O/Na2O ~ 0.5; alta razão LILE/HFSE; Sr > 300ppm; Sr/Y >20; forte
fracionamento dos REE (com Y < 18ppm e Yb < 1.8ppm) e anomalias negativas em Nb, Ta
e Ti.
CONCLUSÕES – O batólito Alto Maranhão é constituído da co-habitação de dois magmas um magma félsico TTG e outro máfico. O magma máfico carrega consigo xenocristais de
clinopiroxênio que evidenciam uma fonte mantélica enriquecida. Ambos os magmas
sugerem derivação a partir de líquidos extraídos em zonas de subducção, com uma
componente crustal oceânica (TTG de afinidade adaquítica) e outra proveniente de uma
porção do manto metassomatizado. Filões tardios andesito-basálticos (de afinidade
absaroquítica-shoshonítica) e dacíticos (de afinidade adaquítica) parecem corroborar a
continuada extração de líquidos de fontes distintas.
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GABROS DA BACIA DO PARANÁ: ASPECTOS PETROGRÁFICOS E GEOQUÍMICOS
(1)
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Abstract
In the southwestern region of the State of Paraná, Brazil, on the Geochemical
Province S-3 (Licht 2001), were identified 16 different sites of sub-horizontal and sub-metric
levels of coarse grained rocks made up of pyroxene and plagioclase, hosted by basalts
(Serra Geral Formation, São Bento Group). These rocks, classified as gabbros, show ophitic
texture and massive (more common) or cumulatic structure. It was also observed a texture
similar to spinifex, made of pyroxene aggregates, reaching 6 cm. Plagioclases were
determined as ripiform labradorite and pyroxenes as augite or diopside. Opaque minerals
(magnetite and sulphides) are common. Celadonite/malachite fibroradiated aggregates were
described in cavities or filling spaces between other mineral grains. Chemical analysis
defined rocks with 49-68% SiO2 and 1.2 to 4% TiO2, most of them with TiO2 contents higher
than 2%. In the AFM diagram were classified as tholeiitic rocks, with FeO enrichment *. In the
variation diagrams its possible to see a partitioning from less evolved rocks (lower SiO 2 and
higher MgO) to more evolved ones, showing enrichment in alkalis.
Introdução
As rochas ígneas vulcânicas da Formação Serra Geral, Grupo São Bento no Terceiro
Planalto Paranaense têm sido estudadas sob vários aspectos, entre eles a petrografia, a
geoquímica, a geocronologia, as formas de ocorrência, o paleomagnetismo e a estratigrafia
(Bellieni et al., 1984; Fodor et al., 1985; Mantovani et al., 1985; Zalán et al., 1985; Piccirillo et
al., 1987; Piccirillo e Melfi, 1988; Pinese 1989; Peate et al., 1996; Sgarbi 1996; Renne et al.,
1996; Paiva Filho, 2000). O estudo deste vulcanismo basáltico toleiítico continental nem
sempre esteve voltado à prioridade exploratória, exceto nas pesquisas para petróleo e gás
natural, ocorrências de cobre nativo acompanhado de ouro e prata em Laranjeiras do Sul,
geodos de ametista, bem como fontes de águas minerais termais e sulfurosas.
Licht (2001) delimitou regiões onde as associações geoquímicas estabelecidas em
sedimentos ativos de drenagem indicam a presença de litotipos ainda não descritos na
literatura, com abundância relativa de MgO, Ti, Cr, Ni, V, Pt, Pd e baixo SiO 2. Estes limites
definem a Província Geoquímica S-3 (Fig. 1a) (Licht, 2001), na qual, através de verificações
de campo foram observados níveis decimétricos de rochas básicas de granulação grossa,
identificadas como gabros.
As ocorrências de gabros são observadas em 16 localidades (Figura 1b).
Verticalmente a distribuição é também ampla, com afloramentos encontrados desde a cota
300 m até 800 m. Os níveis de gabros são, praticamente horizontais, variando na espessura
de poucos centímetros até 70 cm, com contatos com as encaixantes basálticas, nítidos na
base e difusos no topo, havendo redução granulométrica da base para o topo.
Petrografia
As rochas gabróicas ocorrem em níveis decimétricos intercalados aos derrames
basálticos. São rochas de coloração variada, do negro esverdeado a marrom avermelhado,
de granulação grossa, identificadas em amostra de mão, como gabros, formados por
aproximadamente, 60% de piroxênios e 40% de plagioclásios.
Macroscopicamente, os gabros são formados por fenocristais de plagioclásio de até 4
cm de comprimento e de piroxênio com até 6 cm. Os cristais de piroxênio ocorrem isolados
ou formando agregados, definindo uma textura semelhante a spinifex (Fig. 2). Os
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fenocristais estão envolvidos por matriz de granulação mais fina, também constituída por
piroxênio e plagioclásio e, subordinadamente, por malaquita, magnetita, argilominerais, além
de finos agregados intersticiais de minerais verdes, de difícil definição macroscópica. Às
vezes, são observadas cavidades preenchidas por quartzo euédrico em cristais trigonais ou
obsidiana com as bordas cloritizadas ou, ainda, zeólitas. A textura varia de porfirítica a
subofítica e ofítica, sendo a estrutura maciça.
Ao microscópio são descritos 40 a 60% de labradorita, 20 a 35% de diopsídio/augita,
até 20% de celadonita, 10% de opacos - definidos como sulfetos e magnetita -, 5% de
argilominerais, traços de óxidos de ferro e calcedônia. A textura é freqüentemente ofítica a
subofítica, ocorrendo rochas porfiríticas. Textura semelhante a spinifex é observada em
agregados de fenocristais prismáticos de piroxênio. Todas as amostras analisadas possuem
estrutura maciça.
Os cristais de labradorita apresentam até três fases de cristalização, sendo uma de
fenocristais prismáticos subédricos, de granulação grossa e zonamento freqüente; a
segunda, de granulação média, também formada por cristais prismáticos subédricos e a
terceira, de granulação fina, intersticial às duas anteriores, formando agregados fibroradiados esferulíticos, intensamente argilizados (Fig. 3a).
Os piroxênios variam de cristais incolores a castanho claro, com pleocroísmo fraco a
inexistente e são definidos como diopsídio/augita. Ocorrem em duas fases distintas, com a
primeira caracterizada por grandes cristais prismáticos subédricos, que ocorrem isolados,
envolvidos pela matriz ou formando agregados de cristais paralelos entre si, definindo uma
textura spinifex, semelhante à “cauda de andorinha” (Fig. 3b). A segunda fase é formada por
cristais menores, anédricos, intersticiais aos plagioclásios. O fraturamento dos cristais é
comum, estando as fraturas preenchidas por óxidos de ferro que atribuem aos piroxênios
uma coloração avermelhada.
Minerais opacos, definidos como magnetita (mais comum) e sulfetos ocorrem
associados aos piroxênios em seções quadradas (sulfetos) ou anédricas com textura
“esquelética” (magnetita), com pouca oxidação das bordas, adquirindo coloração
avermelhada. Os cristais variam de granulação grossa a média (predominante) a fina na
matriz das rochas.
Agregados de coloração verde, intersticiais aos plagioclásios e piroxênios ocorrem na
maioria das rochas analisadas. Constituem-se de malaquita em finos cristais fibro-radiados
que aparecem isoladamente ou associados à celadonita de coloração verde mais escura e
de hábito anédrico. Clorita em porcentagem subordinada é também observada nestes
agregados, em cristais muito finos subédricos lamelares. Estes agregados são também
descritos preenchendo cavidades onde ocorrem junto à calcedônia.
Óxidos de ferro de coloração avermelhada são comuns em rochas mais alteradas e
preenchem fraturas em cristais de piroxênio ou de plagioclásio ou ainda como alteração de
minerais opacos. Agregados fibro-radiados definidos como goethita preenchem cavidades
ou ocorrem intersticialmente aos demais minerais
Argilominerais de coloração cinza ou castanha constituem até 5% das rochas e
aparecem na matriz envolvendo os demais minerais
Em porcentagem subordinada são descritos traços de calcedônia e quartzo
preenchendo cavidades arredondadas, estando o quartzo nas bordas e a calcedônia no
centro. Agregados fibro-radiados de calcedônia são também observados em cavidades
associados a argilominerais ou aos agregados de malaquita e celadonita. Quartzo foi ainda
descrito em veios que cortam as rochas.
Traços de forsterita são descritos em apenas uma das amostras analisadas, em
cristais de granulação fina a média, anédricos, intensamente alterados para opacos.
Os basaltos, aos quais os gabros ocorrem intercalados, são rochas de coloração cinza
escuro a castanho avermelhado, de granulação fina a muito fina, formadas por cristais
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ripiformes de plagioclásio e cristais anédricos de piroxênio, de textura afanítica a subofítica e
estrutura maciça ou vesicular.
Microscopicamente são formadas predominantemente por cristais de labradorita que
ocorrem em raros fenocristais de granulação média e, mais comumente em finos cristais
ripiformes, constituindo a matriz da rocha. Piroxênios incolores a castanhos, definidos como
diopsídio/augita são comuns na matriz da rocha, intersticiais aos plagioclásios. Fenocristais
de piroxênio de granulação média a grossa ocorrem em pequena proporção.
Em porcentagem subordinada ocorrem minerais opacos de granulação média, com as
bordas parcialmente oxidadas, definidos como magnetita e sulfetos; malaquita em
agregados fibrorradiados preenchendo cavidades irregulares; óxidos de ferro associados
aos opacos ou preenchendo fraturas em piroxênio; argilominerais intersticiais aos
plagioclásios.
Os contatos entre os gabros e os basaltos são nítidos na maioria das rochas
analisadas, marcados por concentrações de opacos e óxidos de ferro. São também
observados contatos interdigitados, com feições de mingling, onde cristais de plagioclásio de
granulação grossa são envolvidos pela matriz fina dos basaltos.
Geoquímica
Análises geoquímicas de 48 amostras, incluindo gabros e rochas vulcânicas
associadas, foram obtidas por fluorescência de raios X, para os óxidos (% peso) SiO 2, TiO2,
Al2O3, Fe2O3total ; MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5 e Cr2O3. Elementos traços foram
analisados por plasma ICP, incluindo Au, Pt, Pd determinados em ppb e Cu, Zn, Ni, Co, As,
Ba, Cr, V, La, Sr, Y, Ga, Li, Nb, Sc e Zr em ppm. Para os elementos maiores foi usado o
limite de detecção de 0,01 e para os traços os limites estão entre 1 (Au, Pd, Cu, Zn, Ni, Co,
Mn, Ba, Cr, V, La, Sr, Y, Li, Nb e Zr), 2 (Ga) e 5 (Pt, As e Sc). Tanto as análises por
fluorescência, quanto por plasma ICP foram realizadas no laboratório Bondar Clegg,
Canadá.
Com base no diagrama de De La Roche et al. (1980) (Fig. 4) as rochas são
classificadas predominantemente como gabros e olivina gabros, ocorrendo ainda gabro
noritos, monzonitos, monzodioritos, dioritos e quartzo monzonito.
Os cálculos normativos definem rochas super saturadas em sílica, com qz (quartzo
normativo) entre 0,50 e 5,49% na maioria das rochas analisadas, com exceção de três
amostras com teores de qz mais elevados, variando de 9,51% (monzodiorito), 12,88%
(diorito) e 16,08% (quartzo monzonito). Os teores de or (ortoclásio normativo) estão entre
4,73 e 25,65%, predominando os valores até 13,93%; de an (anortita normativa) variam de
5,83 a 24,79%; e de ab (albita normativa) variam de 19,87 a 32,82%. Nas rochas basálticas
associadas também predomina o caráter super-saturado, com qz entre 0,04 e 5,58%, com
apenas duas amostras sub-saturadas, com ol (olivina normativa) entre 1,34 e 1,96.
Os valores de mg (MgO/(MgO+FeO)) variam de 20 a 40, de álcalis (Na 2O+K2O) de 3 a
8% e de SiO2 de 48 e 63%, definindo para os gabros variações semelhantes às dos basaltos
da Formação Serra Geral (Fig. 5).
Utilizando a divisão de Comin-Chiaramonti et al. (1988), com relação aos teores de
TiO2, as rochas gabróicas são predominantemente definidas como HTi (alto TiO2>2%) com
poucas amostras no campo LTi (baixo TiO 2<2%) (Fig. 5).
A distribuição dos demais elementos maiores é concordante com fracionamento a
partir de gabro noritos até gabros e monzonitos, conforme observa-se no diagrama R1R2,
ocorrendo diminuição de Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO e aumento de Na2O, K2O e SiO2.
O comportamento dos elementos-traço, analisado a partir de diagrama multielementar
normalizado pelo manto primordial de Wood et al. (1979) (Fig. 5) é muito semelhante entre
os gabros e os basaltos, que possuem assinaturas geoquímicas com anomalias positivas
para: K, La e Ti e anomalias negativas para: Ba, Zr e Y.
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Conclusões
Através de observações de campo, petrográficas e geoquímicas foi comprovada a
existência de níveis de gabro na porção central da seqüência de rochas ígneas da Bacia do
Paraná, com ampla distribuição areal e temporal.
Existe uma variação desde gabro-noritos até monzonitos, com concentração no
campo dos gabros e olivina gabros. Monzonitos e quartzo monzonitos possuem uma
provável contaminação por rochas quartzosas areníticas da Formação Botucatu, o que
resulta na elevação nos teores de SiO 2 das rochas.
Os teores dos elementos e assinaturas geoquímicas para rochas basálticas e
gabróicas são semelhantes, caracterizando um mesmo ambiente formador para os
diferentes tipos de rochas.
A freqüência com que fenocristais de diopsídio foram observados e as evidências de
cristalização em níveis granodecrescentes indicam a existência de um ambiente favorável a
concentrações minerais de EGP (Elementos do Grupo da Platina) e/ou sulfetos de Ni, Co e
Cu, compatíveis com os elementos que compõem a Província Geoquímica S-3 de Licht
(2000).
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Figura 3: Fotomicrografias dos gabros da Bacia do Paraná – (A) Plagioclásios fibro-radiados
da terceira fase, constituindo a matriz da rocha, em contato com fenocristal de labradorita;
(B) Agregado de piroxênios orientados, definindo a textura spinifex.
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ESTUDO DA PARTIÇÃO DE METAIS PESADOS E CARBONO ORGÂNICO TOTAL
DOS SEDIMENTOS DA REGIÃO ESTUARINA DA LAGOA DOS PATOS – R.S.
Sá, F.1; Lima, G. T. N. P. de; Romero, A. H.; Mirlean, N.; Baisch, P.
Fundação Universidade Federal do Rio Grande(FURG), Departamento de Geociências, Laboratório
de Oceanografia Geológica.
E-mail: 1 fabian.sa@bol.com.br

Introdução
Este trabalho teve como objetivo principal estudar o processo de partição dos
metais cobre, zinco e chumbo dos sedimentos da zona estuarina da Lagoa dos Patos,
utilizando a simulação da ressuspensão dos sedimentos no laboratório.
A utilização dos sedimentos para estudos de caracterização de impacto ambiental
apresenta algumas vantagens com relação ao meio hídrico circulante, pois, correspondem
a um dos segmentos ambientais mais estáveis em termos físicos e químicos. Os
sedimentos compõem a primeira barreira físico-química às substâncias naturais e
contaminantes introduzidos nos sistemas aquáticos. A distribuição dessas substâncias é
controlada por processos físicos, como transporte, deposição/ressuspensão, floculação, e
químicos, como condições de pH, e de oxi-redução, entre outros. A liberação desses
compostos pode ser ocasionada por modificações das condições físico-químicas
ambientais, tais como: pH, potencial redox, complexos orgânicos, potencial iônico,
atuando, nesse caso, como fontes de contaminantes (Salomons e Forstner, 1984;
Forstner, 1987; Salomons et al., 1988). Estudos mostram que os metais pesados dos
sedimentos rasos desse estuário estão principalmente ligados aos oxi-hidróxidos, o que
define a redução do Eh como fator mobilizador mais considerável (Baisch et al., 1988).
Por ser constituído, dominantemente, por regiões de baixa profundidade (1,5 m) os
fatores meteorológicos assumem um papel fundamental na circulação das águas
estuarinas. Na região estuarina da Lagoa dos Patos coexistem atividades urbanas,
portuárias, industriais, dragagens, atividades pesqueiras, entre muitas outras, em um
espaço relativamente pequeno e freqüentemente sobrepostos.
Materiais e métodos
Para a coleta do sedimento foi utilizado, a bordo da embarcação - Lancha Larus um amostrador pontual do tipo Van-Veen teflonada, para prevenir a contaminação por
metais. Foram realizadas amostragens em nove pontos dentro da região estuarina da
Lagoa dos Patos, sendo estes pontos situados desde a barra de Rio Grande até a
localidade de São José do Norte. Para determinar qual seria a amostra utilizada no
experimento, esta deveria apresentar a maior concentração de material orgânico e
provinha de local não poluído, dentre os pontos coletados.O ponto nove correspondeu às
exigências anteriores e foi utilizado no desenvolvimento do experimento. No experimento
as amostras foram divididas em controle e contaminadas com metais, o tempo de duração
deste experimento foi de 30 dias. Os efeitos dos processos de ressuspensão durante este
período foram acompanhados da seguinte forma ao longo do tempo:
30 min.
24
48
4
8
12
18
24
30
horas
horas
dias
dias
dias
dias
dias
dias
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Ao término do tempo as amostras foram centrifugadas para separar a fase líquida
que passou por uma filtragem a vácuo com filtros 0,45 m para eliminar o material em
suspensão. A amostra de 30 minutos não foi abrigada da luz, sendo centrifugada logo em
seguida da ressuspensão.
Um volume destas amostras foi separado para a análise de carbono orgânico total
e outro volume de 50 ml para a análise de metais. A análise de C.O.T. foi realizada
através do método Strickland e Parsons (1972) - com adaptação para final titrimétrico. O
volume separado para análise de metais foi submetido às seguintes etapas: iniciando com
a exposição a raios ultravioletas para destruição da matéria orgânica e posterior
passagem pela coluna de troca iônica. Após todo este tratamento as amostras foram
levadas para a análise dos metais utilizando a técnica de absorção atômica.
Resultados e discussão
A condutividade da solução aumentou, principalmente, durante as primeiras 24
horas devido ao processo de diluição dos sais presentes no sedimento, uma vez que foi
utilizada água destilada no experimento. Isto ocorre em ambos os experimentos, no
controle e no contaminado, com médias de, respectivamente, 6,94 ms e 7,05 ms. O
aumento na força iônica da solução favoreceu a coagulação dos compostos orgânicos
dissolvidos (ex: ácidos fúlvicos), diminuindo assim a concentração de carbono orgânico
dissolvido. Esta relação entre a condutividade e carbono orgânico dissolvido é claramente
observado nas primeiras 24 horas do experimento, onde são notados os maiores valores
de condutividade e as menores concentrações de carbono orgânico dissolvido.
Também após 24 horas, ocorre um aumento da concentração de cobre em ambos
os experimentos. Ressalta-se o decréscimo ocorrido na concentração de carbono
orgânico dissolvido, portanto, esta variação na concentração de cobre é devido à
competição inorgânica com outros cátions presentes na solução. A partir de 24 horas até
o término do experimento os valores de cobre diminuem e tendem a manter uma média
igual a 0,032 mg/l para o experimento controle e de 0,047 mg/l para o experimento
contaminado.
No experimento controle as concentrações de chumbo variaram ao longo do
experimento em torno de uma média 0,046 mg/l, mostrando uma tendência em manter-se
constante. Com experimento contaminado a tendência das concentrações de chumbo foi
em diminuir até o término do experimento, com uma média igual a 0,041 mg/l. Isto ocorre
devido à afinidade que cada metal apresenta em complexar com a matéria orgânica,
sendo o chumbo, entre os três metais analisados, que apresenta menor afinidade.
Analisando os resultados obtidos das concentrações de zinco, nota-se que os
valores se mantém praticamente constante ao longo do experimento, porém ocorre um
aumento médio nas concentrações do experimento com sedimento contaminado. A média
das concentrações do experimento controle foi de 0,045 mg/l, enquanto que no
experimento com sedimento contaminado foi de 0,070 mg/l. Portanto, pode-se afirmar que
ocorre partição deste metal na coluna d’água por processo de ressuspensão em
sedimento contaminado.
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Conclusões
O experimento de ressuspensão com sedimento contaminado, ou seja, com a
adição dos metais a serem analisados, demonstra o comportamento desses metais
durante os processos de ressuspensão, como por exemplo, os trabalhos de dragagem. A
lixiviação de metais por ressuspensão de sedimentos em ambientes de água salgada
possui diferente comportamento quando comparado com o que acontece em ambientes
de água doce (Mirlean, N. 1998). A liberação dos metais em água salgada não é
controlada, diretamente, pela matéria orgânica como na água doce. Portanto, este fator é
controlado por competição inorgânica com outros cátions, devido a maior ou menor
afinidade destes com a matéria orgânica. Processos de ressuspensão, principalmente os
trabalhos de dragagens, que ocorrem em locais de água salgada poluem menos do que
os mesmos em água doce. Isto ocorre devido à capacidade que a água salgada tem em
minimizar o impacto causado pela liberação de metais para a coluna d’água.
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UTILIZAÇÃO DE DIAGRAMAS TERNÁRIOS NA DISCRIMINAÇÃO DA ORIGEM
VULCÂNICA OU SEDIMENTAR DE DEPÓSITOS DE ARGILOMINERAIS DAS REGIÕES
SUL E SUDESTE DO BRASIL.
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Abstract
Brazil is today one of the largest world producers of kaolins. That is due to its size and
its geologic diversity, contemplated by the several enviroments in the which different kaolins
types were formed. As the origin, the rocks found in the studied deposits can be divided in
sedimentary and volcanic. This paper has as objective the chemical characterization, trough
of ternary diagrams, of the deposits with rocks of sedimentary origin (Tabatinga - PR and
São Simão - SP) and of the one of volcanic origin (deposits of the Campo Alegre Basin SC). To do this, diagrams of grades of major elements were used, on which it is observed
that the sedimentary deposits present enrichment in TiO 2 when related with Al2O3 and K2O,
SiO2 and K2O or Fe2O3 and K2O. The one of volcanic origin already possess reasons varied
between Na2O and K2O with relationship at Al2O3 or Fe2O3. For trace element it is verified in
the diagram Zr-10Y-10Sr, that the deposits of volcanic origin present great variation in the
three elements, even so with smaller grades of Zr than the one of sedimentary origin. The
same is noticed for the diagram Y-Rb-Nb, in which the sedimentary ones show enrichment
tendency in Nb. This way it is ended that the use of those diagrams discriminates the
mentioned deposits.
Introdução
O Brasil é hoje um dos maiores produtores mundiais de argilas cauliníticas. Isto é
devido ao seu tamanho e sua diversidade geológica, refletidos pelos vários ambientes nos
quais diferentes tipos de caulins se formaram. Além dessas argilas, outros argilominerais
são encontrados em muitas partes do Brasil constituídos por uma mistura principalmente de
ilita e esmectitas, entre outros argilominerais
No território brasileiro são encontradas argilas cauliníticas formadas em ambientes
geológicos sedimentares, derivados de pegmatitos, de rochas graníticas, vulcânicas e
vulcanosedimentares, e também de anortositos. Alguns dados a respeito desses depósitos
são encontrados na literatura, porém não foi encontrada nenhuma análise comparativa
entre as características geoquímicas dos depósitos de caulim de rochas de origem vulcânica
e sedimentar. Fazer essa comparação é o objetivo desse trabalho.
Visando discriminar a gênese das rochas dos depósitos onde o minério é encontrado,
serão mostrados os resultados da comparação entre as composições dos minerais dos
principais depósitos das regiões sul e sudeste do Brasil, utilizando para isto diagramas
ternários.
Materiais e Métodos
Inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica referente aos dados existentes sobre a
geologia e a geoquímica dos depósitos de argilominerais e trabalhos relacionados à
caracterização de matérias primas cerâmicas. Isto resultou em compilação da literatura
nacional dos resultados de análises químicas de óxidos de elementos maiores (SiO 2, Al2O3,
Fe2O3, TiO2, MnO, MgO, CaO, K2O, Na2O e P2O5) e de elementos-traço (Zr, Y, Sr, Rb e Nb)
de 162 amostras dos minérios das principais minas dos estados de Santa Catarina, Paraná
e São Paulo. Foram cadastrados dados dos depósitos da região da Bacia de Campo Alegre
(SC), de São Simão (SP) e da Bacia de Tijucas do Sul (PR) - mina Fazendinha (Tabatinga).
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Em uma segunda etapa, foi feito um cadastro dos modelos conceituais dos depósitos
conhecidos (Quadro 1). Foi visto que alguns trabalhos caracterizaram geneticamente esses
depósitos, como é o caso dos que estudaram a Bacia de Campo Alegre (SC), a qual possui
cerca de 50 depósitos e 22 minas em operação (Biondi 1999, Biondi e Furtado 1999, Biondi
et al. 1999, Vasconcellos et al. 1999). Outros apenas forneceram informações geológicas
gerais, sem definir modelos (Pressinotti 1991, Wilson et al. 1998, Santos 2000).
Posteriormente, os resultados da análise de cada mina foram armazenados
separadamente e foram comparados, com o auxílio de programas analíticos automáticos,
visando determinar substâncias químicas que fossem características dos minérios de cada
mina e de grupos de minérios.
Resultados
Para as minas e os depósitos da Bacia de Campo Alegre (SC), a origem do minério
pode ser resumida em duas etapas principais, sendo a primeira marcada pelas alterações
hidrotermais das rochas vulcânicas, onde as rochas foram parcial ou totalmente argilizadas.
Na segunda etapa houve argilização intempérica de rochas inalteradas e um aumento da
argilização das rochas anteriormente hidrotermalizadas (Biondi 1999, Biondi e Furtado 1999,
Biondi et al. 1999, Vasconcellos et al. 1999). No caso da mina Fazendinha (Tabatinga),
localizada na Bacia de Tijucas do Sul (PR), o minério é composto essencialmente por
caulinita e quartzo, sendo a caulinita quase sempre de natureza detrítica e constitui o
argilomineral predominante. Estas argilas são muito similares às de São Simão, de acordo
com a composição mineralógica e química (Santos, 2000). Segundo os trabalhos de
Pressinotti (1991), Wilson et al. (1998) e Santos (2000) o minério destes depósitos é
originado por processos sedimentares.
Nos diagramas utilizados foi possível separar três campos distintos de acordo com o
modelo genético (Vulcânico hidrotermal e Vulcânico hidrotermal e Supergênico;
Concentração supergênica sobre tufos dacíticos e basálticos; Sedimentar clástica em
planície de inundação).
Geralmente quando se trata de análise química de argilominerais, normalmente
comparam-se os teores de álcalis (Na 2O+K2O) com os demais elementos, principalmente
SiO2 e Al2O3 (Fig. 1A). Neste diagrama existe uma discriminação marcante dos depósitos de
origem vulcânica dos sedimentares. Nos minérios de origem sedimentar observa-se uma
relação SiO2/Na2O+K2O maior do que nos minérios de origem vulcânica. Isto pode ser
explicado devido à mobilidade elevada dos álcalis, na qual ocorre uma maior concentração
desses elementos nos minérios originados de rochas vulcânicas, ao contrário das
sedimentares.
Quando utilizado o diagrama TiO 2*10-Al2O3-K2O*10 (Fig. 1B) observa-se que os
minérios de origem sedimentar possuem relações Al2O3/TiO2 maiores que Al2O3/K2O. O
depósito Tabatinga tem teores em TiO 2 mais elevados, devido à concentração de minerais
detríticos (ilmenita/anatásio), estando diretamente relacionadas às zonas dessilicificadas e
aluminizadas (Santos 2000). Já os minérios de origem vulcânica, com teores elevados de
Al2O3, se sobrepõem aos sedimentares. O minério da Mina Bateias possui elevado teor em
K2O, devido protominérios serem ignimbritos, como descrito por Biondi et al. (2001).
O mesmo se observa no diagrama TiO 2-Fe2O3-K2O (Fig. 2A). Os depósitos
sedimentares possuem relações Fe 2O3/TiO2 maiores que Fe2O3/K2O, tendo o depósito
Tabatinga teores em TiO2 mais elevados.
Ao comparar os teores dos minérios utilizando o diagrama ternário Na 2O*10Fe2O3*10-K2O (Fig. 2B) nota-se uma pequena sobreposição entre os domínios dos
depósitos vulcânicos e sedimentares, porém, tendo estes últimos um aumento nos teores de
Fe2O3 em relação aos vulcânicos, os quais apresentam dispersão em álcalis. O mesmo se
observa para a mina Bateias.
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Observa-se nos depósitos sedimentares clásticos (São Simão e Tabatinga) uma
concentração em Al2O3 com baixa variação em Na2O, quando comparam-se os teores de
Na2O*100-Al2O3-K2O*10 (Fig. 3). Já nos depósitos de origem vulcânica (Bacia de Campo
Alegre) ocorre uma dispersão nos teores dos álcalis.
O conhecimento dos teores dos elementos-traço é fundamental para a determinação
das características dos argilominerais e suas aplicações na indústria cerâmica. Porém
existem poucos trabalhos com análises químicas destes elementos. Por este motivo nessa
discussão foi excluído o depósito São Simão.
Para se observar o comportamento desses elementos e tentar definir alguma
discriminação entre os depósitos vulcânicos e sedimentares, foram feitos diagramas
ternários considerando os teores dos elementos-traço Y, Zr, Sr, Rb e Nb.
Observa-se no diagrama Y*10-Zr-Sr*10 (Fig. 4A) que os depósitos sedimentares
apresentam teores elevados em Zr. Já os vulcânicos apresentam grande variação nos 3
elementos, porém com teor de Zr menor.
Quando se compara, em um diagrama triangular, os teores de Rb-Y-Nb (Fig. 4B) notase uma tendência de enriquecimento em Nb nos minérios sedimentares. Os depósitos de
origem vulcânica apresentam grande variação entre Y e Rb e baixos teores em Nb.
Conclusões
Há uma discriminação clara dos depósitos estudados quando utilizam-se os diagramas
ternários com os óxidos maiores TiO2, Al2O3, SiO2, Fe2O3, K2O e Na2O e com os elementostraço Zr, Y, Sr, Rb e Nb.
Os depósitos sedimentares apresentam enriquecimento em TiO 2 quando comparados
com Al2O3 e K2O, SiO2 e K 2O ou Fe2O3 e K2O. Já os de origem vulcânica possuem razões
variadas entre Na2O e K2O com relação a Al2O3 ou Fe2O3. Para os elementos-traço verificase no diagrama Zr-10Y-10Sr, que os depósitos de origem vulcânica possuem grande
variação nos três elementos, porém com teores menores de Zr que os de origem
sedimentar. O mesmo nota-se para o diagrama Y-Rb-Nb, no qual os depósitos sedimentares
mostram tendência ao enriquecimento em Nb.
A utilização de diagramas ternários como discriminantes de minérios de argilominerais,
mostra-se uma ferramenta importante durante a prospecção de novos depósitos,
possibilitando a caracterização quanto à gênese e composição. O uso desses diagramas
durante o processo de pesquisa de novos depósitos de argilominerais poderá indicar de que
tipo de rocha (vulcânica ou sedimentar) os argilominerais derivaram e qual a origem do
depósito.
Além disso, conhecer os teores e assembléias de elementos químicos encontrados
nos minérios cerâmicos é importante antes mesmo do beneficiamento, pois a partir destas
informações pode-se planejar uma lavra mais organizada de acordo com o interesse da
indústria, como por exemplo a cor após a queima. Isto porque, sabe-se que a presença de
Fe2O3 impõe cores escuras avermelhadas na peça, após a queima. Já a presença elevada
de SiO2 aumenta a resistência à variação de temperatura e a de Al2O3 aumenta a
plasticidade.
Referências Bibliográficas
Biondi J.C. 1999. Geologia e gênese dos depósitos de caulim Floresta e Cambuí (Formação
Campo Alegre - SC): 2. Petroquímica e modelo genético. Revista Brasileira de
Geociências, 29 (2):151-156
Biondi J.C. & Furtado L.I. 1999. Geologia e gênese dos depósitos de caulim Floresta e
Cambuí (Formação Campo Alegre - SC): 1. Faciologia e mineralogia das rochas e
minérios. Revista Brasileira de Geociências, 29 (2):141-150

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

197

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

Biondi J.C., Vanzela G.A., Bartoszeck M.K. 1999. Processos químicos de gênese dos
depósitos de argilominerais a partir de rochas vulcânicas da Formação Campo Alegre.
Revista Geochimica Brasiliensis, 13 (2):121-143
Biondi J.C., Lopes A.P., Cury L.F., Canestraro, I.R. 2001. Geologia e petrologia do minério
para revestimento cerâmico da mina de Bateias (Cerâmica Porto Bello). In:
ABCERAM, Cong. Bras. De Cerâmica, 44, Florianópolis, Anais (CD-ROM), 02/013
Pressinotti M.M.N. 1991. Caracterização geológica e aspectos genéticos dos depósitos de
argilas tipo “Ball Clay”de São Simão, SP. Inst. Geociências, Universidade de São
Paulo, São Paulo, Dissertação de Mestrado, 141 p.
Santos E. do R. 2000. Caracterização mineralógica e contexto geológico das argilas da mina
Fazendinha. Depto de Geologia, Universidade Federal do Paraná, Paraná,
Dissertação de Mestrado, 140 p.
Vasconcellos E.M.G., BiondI J.C., Vanzela G.A. 1999. Geoquímica das rochas e minérios
da região das minas de caulim da Bacia de Campo Alegre (SC). Revista Geochimica
Brasiliensis, 13 (2) :183-197.
Wilson I.R., Souza Santos H.S., Souza Santos H. 1998. Caulins brasileiros: Alguns aspectos
da geologia e da mineralogia. Cerâmica, 44(287-288):118-129.
Quadro 1 – Resumo esquemático dos modelos genéticos conceituais dos depósitos
estudados
MINA ou DEPÓSITO
Floresta - SC
Cambuí – SC
Turvo – SC
Mina 15 ( Campo Alegre – SC)
Mina 19 (Campo Alegre – SC)
Mina AY - SC
Aruanã - SC
Minério Branco 
Minério Verde 
Ceramarte - SC
Mina 16 - SC
Planalto Alegre - SC
Bateias - SC
Tabatinga - PR

A

SiO2

MODELO GÊNÉTICO

Vulcânico hidrotermal e supergênico

Vulcânico hidrotermal e supergênico
Supergênico sobre cinzas
Vulcânico Hidrotermal
Concentração supergênica sobre
tufos dacíticos e basálticos
Sedimentar clástica em planície de
inundação

B

Al2 O3
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Gênese
 Vulcânica hidrotermal e supergênica;
somente hidrotermal;
 Concentração supergênica sobre tufos
dacíticos e basálticos;
 Sedimentar clástica em planície de inundação
Fig.1- (A) Diagrama triangular Na2 O+K2 O*100-SiO2-Al2O3. Neste diagrama existe uma discriminação marcante dos depósitos de origem vulcânica
dos sedimentares. Nos minérios de origem sedimentar observa-se uma relação SiO2/Na2O+K2 O maior do que nos minérios de origem vulcânica; (B)
Diagrama triangular TiO2*10-Al2 O3-K2O. Observa-se que os minérios sedimentares possuem Al2 O3/TiO2 > Al2 O3/K2O, tendo o depósito Tabatinga
maiores teores em TiO2. Já os minérios vulcânicos com teores elevados de Al2 O3 se sobrepõem aos sedimentares. O minério da Mina Bateias possui
elevado teor em K2O. A origem de cada minério é mostrada na legenda.

A

B

Fe2O3

TiO2

K2O

Fe2O3*10

Na2 O*10

K2O

Fig.2 – (A) Diagrama triangular TiO2-Fe2O3-K2O. A origem de cada minério é mostrada na legenda da fig. 1. Os minérios
sedimentares possuem Fe 2O3/TiO2 > Fe2O3/K2O, tendo o depósito Tabatinga maiores teores em TiO 2. O minério da Mina Bateias
possui elevado teor em K2O; (B) Diagrama triangular Na2O*100 -Fe2O3*10-K2O. Nota-se uma pequena sobreposição entre os
vulcânicos e sedimentares, porém os sedimentares possuem um aumento nos teores de Fe 2O3 em relação aos vulcânicos, os quais
apresentam dispersão em álcalis.
Al2 O3

Fig. 3 Diagrama triangular Na 2O*100Al2O3-K2O*10. A origem de cada minério
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é mostrada na legenda. Nota-se nos
minérios sedimentares (São Simão e
Tabatinga) uma concentração em Al2O3
com baixa variação em Na 2O. Nos
depósitos vulcânicos (Bacia de Campo
Alegre) ocorre uma dispersão em álcalis.
Gênese
 Vulcânica hidrotermal e supergênica;
somente hidrotermal;
 Concentração supergênica sobre tufos
dacíticos e basálticos;
 Sedimentar clástica em planície de inundação

A

B

Zr

Sr*10

Y*10

Rb

Y

Nb

Gênese
 Vulcânica hidrotermal e supergênica;
somente hidrotermal;
 Concentração supergênica sobre tufos
dacíticos e basálticos;
 Sedimentar clástica em planície de inundação

Fig. 4 – (A) Diagrama triangular Y*10-Zr-Sr*10. A origem de cada minério é mostrada na legenda. Os minérios de origem sedimentar
apresentam teores elevados em Zr. Já os vulcânicos apresentam grande variação nos 3 elementos, porém com teor de Zr menor.
(B) Diagrama triangular Rb-Y-Nb. Observa-se uma tendência ao enriquecimento em Nb nos argilominerais de origem sedimentar.
Os depósitos vulcânicos apresentam grande variação entre Y e Rb e baixos teores em Nb.
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O uso dos isótopos de Sr e Pb na indicação das fontes dos fluidos mineralizantes do
depósito aurífero de Povinho de São João, Campo Largo (PR).
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UniAndrade; Pós-Graduação FESP;
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Colombo Celso Gaeta Tassinari
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ABSTRACT
The auriferous deposits in Povinho de São João area are situated in the southern part of the
Ribeira folded belt, Paraná State, Brazil. These vein-type deposits are related to shear zones
hosted by the Passa Três stock, a syntectonic granitoid body intrusive in metavolcanosedimentary sequences of the Açungui super-group. Strike slip shear zones related
to the Cerne fault, an important regional shear zone, control its emplacement.
The auriferous veins are mainly quartz-sulfide veins occupying brittle-ductile shear zones
internal to the granitoid body. The gangue minerals are quartz, carbonates, fluorite, sulfides,
white mica and argyles. The sulfides are most pyrite and calcopyrite, with small amounts of
esfalerite, galena and molibdenite.
The 86Sr/87Sr data in carbonate, fluorite and sulfide samples have radiogenic values between
0.711 and 0.717. Fluorite is the best marker for the fluids, which composition is inferred to be
about 0.711. The Pb isotopic data in pyrite shows the contribution of supracrustal and
infracrustal fluids in Pb sources. The Pb and 87Sr/86Sr data presented here suggest a
complex interaction occurring between hydrothermal fluids and the host-rocks.
INTRODUÇÃO
O depósito aurífero da Mina do Morro, em Povinho de São João, município de Campo
Largo, é a única jazida de ouro explotada hoje no Estado do Paraná. A detentora dos
direitos minerários é a Mineração Tabiporã Ltda. Segundo dados da CPRM (2000) a área
cubada compreende uma jazida de 6250 kg, tendo sido produzido, segundo dados de 1997,
um total de 721 kg. A lavra iniciou-se com a explotação dos veios em superfície, na década
de 80, com a lavra subterrânea sido iniciada em 1990. Hoje a mina opera em quatro subníveis, com um total de 5000 m de galerias já abertas.
Estudos anteriores sobre os depósitos de Povinho de São João foram realizados por Soares
& Góis (1987), Piekarz (1992) e Picanço (2000). Este trabalho apresenta os dados de
isótopos de Sr e Pb de minerais de ganga associados aos veios auríferos da Mina do Morro.
GEOLOGIA LOCAL
A região de Povinho de São João está localizada no alto vale do Rio Açungui, próximo à
escarpa da Serrinha, na porção centro-ocidental do primeiro planalto paranaense, ou
planalto curitibano. Geologicamente, situa-se no extremo sul aflorante da Faixa Ribeira
(Almeida et al, 1981).
A Mina do Morro, objeto deste trabalho, é um depósito de ouro tipo-veio, encaixado no
Maciço Granítico Passa Três. O corpo granítico está alojado em rochas do Grupo Açungui,
Formações Água Clara e Votuverava (Fassbinder, 1996), de idade neoproterozóica (Figura
1). Estas rochas são afetadas por três eventos de deformação (cf. Fiori, 1992). O primeiro
evento é de cavalgamento, marcado principalmente por foliação anastomosada e
assimétrica de baixo ângulo de mergulho. O segundo evento é de dobramento, marcado
pelo dobramento das estruturas anteriores. O terceiro evento é marcado por um sistema de
cisalhamento transcorrente de direção nordeste, destacando-se a Zona de Cisalhamento do
Cerne, com sentido de movimento dextral.
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A Formação Água Clara delimita o contato tectônico sudeste do maciço granítico (Figura 1),
sendo representada por seqüências de rochas calciosilicáticas, quartzo-xistos e quartzitos,
intercaladas com rochas metabásicas. O metamorfismo é de fácies xisto verde superior,
zona da granada (Piekarz, 1992).
A noroeste, o maciço granítico faz contato tectônico com rochas da Formação Votuverava,
Seqüência Bromado (Fiori, 1992). São filitos (meta-argilitos e metasiltitos) e quartzitos, que
apresentam metamorfismo de fácies xisto verde, zona da biotita/ clorita (cf Piekarz, 1992).
O MACIÇO GRANITÓIDE PASSA TRÊS
O Maciço Granitóide Passa Três é uma intrusão alongada, com cerca de 5 km 2 de área
(Figura 1). Apresenta contatos tectônicos com as rochas da Formação Água Clara a
sudeste, e com rochas da Formação Votuverava a noroeste e norte. Na borda leste, o
maciço apresenta-se milonitizado, com a formação de filonitos e milonitos (Picanço &
Mesquita, 2001).
O Maciço tem composição sienogranítica, com dois subtipos petrográficos principais, que
diferem pela quantidade de minerais máficos: O sub-tipo sienogranito leucocrático apresenta
de 0 a 2% de minerais máficos e maior quantidade de quartzo leitoso, enquanto que o subtipo sienogranito melanocrático apresenta mais de 5% de minerais máficos. Este segundo
tipo apresenta textura equigranular, com granulação média a grossa. O maciço apresenta
uma foliação pouco evidente, provavelmente ígnea, marcada pelo alinhamento de minerais
máficos. São observados também veios de natureza aplítica e pegmatítica, alguns corpos de
microgranitos, além da ocorrência, em algumas galerias, de veios de natureza traquítica (cf.
Piekartz 1992 e Picanço, 2000).
A alteração hidrotermal
A alteração hidrotermal no maciço granítico Passa Três é caracterizada pelas zonas:
potássica, propilitica, fílica, argílica e sulfetada (mesquita et. Al, em preparação), alem dos
sistemas de veios de carbonato, de fluorita e de quartzo-sulfeto mineralizados. As zonas de
alteração precoce parecem Ter sido dominadas por um regime de baixa razão fluido/rocha,
como a potássica, propilitica e parte da fílica. As outras zonas de alteração, mais tardias,
parecem Ter sido caracterizadas por alta razão fluido/rocha.
A zona de alteração hidrotermal sulfetada, que hospeda a mineralização, ocorre de duas
maneiras: (a) associada à zona de alteração argílica, tipo cinza escuro a preto; ou (b) forma
bolsões de sulfeto maciço, em porções localizadas dos veios onde ocorre intensa
deformação rúptil-dúctil. Estas porções são os “ore shoots” principais do ouro. As porções
dos veios, sem deformação intensa, não se apresentam sulfetadas nem mineralizadas. Os
sulfetos principais, na zona sulfetada, são pirita e calcopirita.
Os veios auríferos
As jazidas auríferas na região de Povinho de São João ocorrem na forma de veios de
quartzo sulfetados auríferos ocupando zonas de cisalhamento discretas do tipo rúpteis dúcteis, internas ao corpo granitóide. Veios com teores sub-econômicos podem ocorrer,
localmente, cortando rochas da Formação Água Clara.
Conforme Piekarz (1992) os veios de quartzo auríferos apresentam em média espessura de
30 a 50 cm, são irregulares e descontínuos. Nas porções de menor deformação os veios, na
forma de bolsões e de aspecto maciço, podem atingir espessuras de 1,5 m. Nas porções
mais intensamente deformadas, os veios apresentam-se cisalhados e adelgaçados,
podendo até desaparecer. Neste caso permanece uma fratura preenchida por fina lente de
argila, sulfetada e também mineralizada.
Os sulfetos associados ao ouro são pirita e calcopirita, podendo conter também esfalerita,
galena e molibdenita. Minerais de ganga são representados por quartzo, carbonatos,
fluorita, argilo-minerais, clorita e mica branca.
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O ouro ocorre livre, com hábito placóide predominante. Ocorre em partículas menores que
50 µm, principalmente em fraturas no interior de pirita, associado ou não à calcopirita. O
ouro pode conter até 11% de prata.
Geocronologia
As idades obtidas por Picanço (2000) mostram que a colocação do Maciço granítico ocorreu
por volta de 616 ma (idade interna Sm/Nd em fluoritas), tendo a idade de 602 ma (K/Ar em
mica branca) como idade mínima de resfriamento. Estas idades são coerentes com as
idades obtidas por Hackspacher et al. (2000), e refletem o pico metamórfico do Cinturão
Ribeira em São Paulo.
As idades finais de colocação e deformação dos veios auríferos estão situadas por volta de
520 Ma (K/Ar em mica branca; Rb/Sr da rocha encaixante hidrotermalizada; e Rb/Sr de
lixiviados de pirita, Picanço, op.cit.). Estas idades parecem marcar o evento mais intenso de
deformação através das grandes falhas de cisalhamento regionais, como as falhas do Cerne
e Lancinha.
GEOQUIMICA ISOTÓPICA
Os dados 87Sr/86Sr de seis separados minerais de fluorita, sete de calcita e nove de sulfetos
são apresentados na figura 2 a seguir. Os resultados de Sr m (estrôncio medido) de
separados minerais de carbonatos associados a mineralização situam-se entre 0,7131 e
0,7110. Os seis resultados obtidos em amostras de fluorita resultaram de separados
coletados em veios de quartzo associados a sulfetos tiveram menores variações de Sr m,
entre 0,7110 e 0,7116.
Os dados de sulfetos apresentados se referem a diversas situações dentro da mina.
Algumas amostras representam material de gouge de falhas tardias que cortam os veios. Os
demais dados são provenientes da zona de alteração sulfetada, associada a mineralização.
Em geral, os dados de Sr m em pirita apresentou a maior variação das razões 87Sr/86Sr,
devido a maior variação de situações em que foi coletada. Em gera l, nas amostras
relacionadas com a alteração sulfetada, os valores de Sr m estão em torno de 0,711. A pirita
extraída de gouge de falhas tardias apresenta valores consistentemente maiores, da ordem
de 0,712-0,714, alcançando até 0.717. Os dados de Sr m em amostras de pirita apresentamse em geral menores do que os dados de Sr m de amostras de calcopirita, em separados
minerais extraídos da mesma amostra.
De todos os valores obtidos a fluorita apresentou a menor variação das razões. Este fato
pode indicar que a fluorita manteve-se isotopicamente equilibrada com o fluido, enquanto
que os sulfetos e carbonatos aparentemente não conseguiram atingir tal equilíbrio. O valor
de 0,711 pode representar a razão isotópica do fluido mineralizante.
Isto pode indicar que na formação do deposito aurífero de Povinho de São João, os fluidos
mineralizantes foram resultado da interação de fluidos regionais com o maciço granítico. Os
fluidos regionais seriam similares aos depósitos do tipo Panelas (Tassinari et al., 1990). O
granito apresenta uma razão inicial Sr de 0.710 (Cf. Picanço, 2000).
Três amostras de pirita foram analisadas pelo método Pb-Pb, com o intuito de dar
indicações dos solutos mineralizantes. Foram selecionadas as amostras que representam a
pirita da zona sulfetada, associada aos veios de quartzo. A amostra MM27 apresenta gouge
de falhas mais tardias, que cortam ou truncam a mineralização.
No diagrama uranogênico de Zartman e Doe (1981), (figura 3) os pontos da zona sulfetada
caem perto da curva do orógeno, com altas razões U/Pb. As idades modelo para estas
amostras estão situadas entre 1,2 e 1,6 Ga. Estes dados indicam a presença de fontes
mistas de material, com contribuição de material da Crosta superior. A amostra de veio de
falha apresenta-se deslocada em relação às outras duas e com idade-modelo mais nova.
Pode indicar a presença de remobilizações tardias de Pb no interior do depósito.
O diagrama toriogênico de Zartman & Doe (op.cit.) indica a presença de Pb proveniente de
fontes situadas na crosta inferior, provavelmente relacionado com os granulitos do
embasamento.
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Quando comparado a outros dados de isótopos de Pb provenientes de outros depósitos no
vale do Ribeira, os dados Pb/Pb do deposito aurífero de Povinho de São João parecem
relacionados com o campo dos depósitos tipo Panelas (Tassinari et al, 1990).
CONCLUSÕES
Os dados de Sr de minerais de ganga associados a mineralização indicam que o Sr, no
contexto da Mina do Morro, foi proveniente das encaixantes regionais, canalizados em
zonas de cisalhamento regionais, que interagiram com os fluidos do próprio corpo granítico.
Os dados de Pb de fases sulfetadas associadas a mineralização mostram a presença de
duas fontes principais de Pb. Parte do Pb é proveniente de fontes supra-crustais,
provavelmente o pacote litológico representado pelas rochas do Grupo Açungui. A outra
fonte é de natureza infra-crustal, e parece relacionada com rochas do embasamento,
provavelmente relacionadas com o Complexo Atuba.
O modelo de gênese do deposito compreende a existência de fluidos provenientes em
zonas metassedimentares e de embasamento, com transporte através de zonas de
cisalhamento regionais, com deposição em zonas de alívio de tensão. As áreas de
deposição de metais seriam preferencialmente zonas permeáveis em rochas previamente
alteradas, como o caso do maciço granítico.
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Figura 1 – mapa geológico simplificado do maciço granítico Passa Três e suas
mineralizações auríferas.
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Figura 2- Comparação dos dados de 87Sr/86Sr para carbonatos, fluorita, pirita e calcopirita da
Mina do Morro, Povinho de São João, com os dados de razão inicial (Sri) do Maciço
Granítico Passa Três (Picanço, 2000) e com depósitos tipo Perau e tipo Panelas
(Tassinari et al (1990)
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Figura 3 - Diagrama de plumbotectônica de Zartman & Doe (1981) com as amostras de pirita
da Mina do Morro. O ponto mais afastado corresponde a amostra coletada em falha
tardia, as outras duas são relacionadas à alteração sulfetada, 3a – diagrama
uranogênico, 3b - diagrama toriogênico.
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ABSTRACT
Ceramic of three archaeological sites (Serrano, Morro Grande, and
condominium Bela Vista) of the Araruama area (Rio de Janeiro/Brasil), are
being dated by the Thermoluminescence technique (TL). These ceramics
are being characterized, in your elementary chemical composition, by INAA.
Preliminaries results are presented.

I. INTRODUÇÃO

O Rio de Janeiro foi intensamente ocupado por populações indígenas formadas por
grupos de Pescadores, Coletores e Caçadores (PCC, Sambaqueiros) [1] e também por
grupos Horticultores Ceramistas. Para entender-se melhor o contato e relacionamento entre
estes grupos (no RJ a cerâmica é percebida apenas nos últimos níveis de ocupação dos
sambaquis) é de fundamental importância a datação e identificação acurada destas
cerâmicas. Discrepâncias têm sido encontradas entre os resultados para datações
radiocarbônicas, efetuadas em amostras de carvão, comparadas com datações de
cerâmicas (efetuadas por Termoluminescência), de sítios da região de Araruama (Morro
Grande e São José)[3, 5]. Assim, neste trabalho estamos efetuando novas datações em
fragmentos cerâmicos deste sítio Morro Grande e de 2 outros (Serrano e condomínio Bela
Vista) desta mesma região, utilizando a técnica de Termoluminescência (TL).
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Estas populações faziam uma cerâmica policrômica, com decorações geométricas e
de múltiplas finalidades, utilitárias e cerimoniais[1]. Visando a caracterização e classificação
destes fragmentos cerâmicos estamos efetuando a determinação da sua composição
química
elementar
usando
Análise
por
Ativação
Neutrônica
Instrumental
(AANI)[5,9,10,11,12,14] associada à Análise Estatística de Multivariáveis (AEMV)[15,16].
Para melhorar estes resultados pretendemos complementá-los efetuando também nestes
materiais a Análise por Ativação com Partículas Carregadas (AAPC)[13,17] usando o
ciclotron CV-28 do IEN ou do IPEN.

II. Procedimento Experimental

II.1 Datação.
Método: Está sendo utilizada a técnica de Termoluminescência com a inclusão de quartzo,
descrita por Aitken[6]. Por esta técnica, a idade de um material pode ser determinada pela
relação entre a dose total de radiação absorvida pelo mineral, chamada de paleodose (D T), e
a dose de radiação anual (D t), a que ele esteve submetido, como mostra a Eq. (1) a seguir:
DT =



t

0

Dt dt

(1)

Sendo t, a idade do material. A paleodose é determinada pela Termoluminescência e a dose
anual calculada a partir das contribuições de doses, provindas das radiações ,  e ,
oriundas dos radionuclídeos naturais, presentes na matriz de argila e no sedimento
circundante, além de ser levada em conta também a contribuição da radiação cósmica. Para
a determinação da paleodose está sendo utilizado um aparelho para medida de intensidade
de Termoluminescência do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). Para determinar
a curva de resposta de Termoluminescência (TL) do material cerâmico, à radiação, estamos
utilizando o método das doses aditivas. Assim, inicialmente, é feita a medida de
Termoluminescência natural (TLN) de uma alíquota de cada uma das amostras cerâmicas,
seguida da medida de Termoluminescência natural mais artificial (TLA) de iguais alíquotas
destes materiais. As irradiações para aplicação das doses artificiais estão sendo feitas no
IRD/CNEN, utilizando-se uma fonte calibrada de 60Co. O cálculo da dose anual de radiação
está sendo realizado a partir da conversão das concentrações de U, Th e K, presentes nas
cerâmicas e nos sedimentos circundantes, em dose de radiação, utilizando-se a tabela de
Bell, 1979 (Mckeever, 1985)[7].
As concentrações destes elementos estão sendo
determinadas por análise por ativação neutrônica instrumental. Os cuidados adotados na
coleta de materiais nos sítios arqueológicos, a metodologia adotada no tratamento das
amostras, adequando-as às medidas de idade, e os procedimentos de controle de qualidade
do produto final destes processos, estão descritos na referência [19].

II.2. Caracterização
Método: Está sendo utilizada a Análise por Ativação Neutrônica Instrumental (AANI). As
irradiações têm sido feitas no reator IEA-R1 do IPEN/CNEN, e o método utilizado é o relativo,
com o uso de padrões. A ativação das amostras foi medida efetuando-se nelas,
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espectrometria de raios gamas. Os procedimentos adotados no preparo das amostras e
padrões e mesmo das irradiações, estão descritos na referência [19].
Irradiações. O método relativo está sendo utilizado e as condições das irradiações,
intervalos de tempo de espera e de contagens, foram adequadas de acordo com o
radionuclídeo produzido, que se queria otimizar a sua observação. As espectrometrias de
raios gamas foram realizadas utilizando-se detectores de Ge(Hp) com resoluções da ordem
de 1,9 Kev (para o raio gama de 1332,501 Kev de uma fonte de 60Co). A eletrônica
associada a estes detectores foram da Ortec ou da Canberra com seus respectivos
programas (proprietários) de aquisição de dados. O programa utilizado nas análises dos
espectros e cálculo das concentrações dos elementos foi o GRGAN[18].

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

III.1. Datação.
Foram obtidos espectros de Termoluminescência Natural (TLN) em amostras de 2
sítios (condomínio Bela Vista e do Serrano). O tratamento preliminar, dos dados de uma
amostra (BVC20.02) do sítio condomínio Bela Vista, que foi irradiada com 2, 4, 6, 8, 10 e
12Gy apontam uma idade (enterramento), para esta peça cerâmica, em torno de 300 anos
(se considerarmos o enterramento sem perda de Radônio) ou 500 anos (considerando perda
total de Radônio).

III.2. Caracterização.
Apresentamos nas figuras 1 e 2 os resultados, preliminares, obtidos através de AANI,
para as concentrações de diversos elementos presentes nas cerâmicas e nos sedimentos
circundantes, de amostras dos sítio Bela Vista e do Serrano. Os valores apresentados na
figura 1 (quando completada) serão usados no cálculo da dose anual de radiação, sofrida
pelas amostras. Estes dados acrescidos aos apresentados na figura 2, após depuração,
refinamento, e interpretação, serão usados para a caracterização destas amostras. Estes
resultados serão então utilizados nos estudos de classificação.
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Figura 1. Resultados preliminares, das concentrações de U, Th e K, medidos nas
cerâmicas (C) e Sedimentos circundantes (S), dos sítios Bela Vista (BV) e Serrano (SS).
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Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq

200

VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

EVOLUÇÃO DO ALTERAÇÃO METAMÓRFICO-HIDROTERMAL NA FORMAÇÃO DOS
DEPÓSITOS TIPO-VEIO DA PROVÍNCIA DE PORTO NACIONAL, TOCANTINS
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ABSTRACT

The Cachimbo Shear Zone (CSZ), sintetic component of the Lineamento Transbrasiliano,
contain gold deposits of vein-type at the Porto Nacional Province, Tocantins State. The
SZC delimits two geotectonic domains: Porto Nacional Complex, facies granulite, and
Manduca Granite-gneiss Suite (SGgM), facies upper amphibolite. The SGgM comprises
metasienogranites and gneiss. Shear deformation and metamorphic-hydrothermal alteration
were responsible for phyllonites and mylonites formation which host a complex auriferous
quartz vein system. Paragonite phyllonites and phengite phyllonites were individualized with
several generations of garnet and Fe staurolite. The mineralogical assemblages are,
respectively: (a) quartz-paragonite-Fe chlorite-calcite-tourmaline-graphite-chalcopyritepyrite; (b) quartz-muscovite/phengite-Mg chlorite-tourmaline-graphite-chalcopyrite-pyrite.
Staurolite and the progressive disorder grade of graphite, used as index minerals, indicate
metamorphic conditions of amphibolite facies, staurolite zone. A relative aluminous condition
is characterized by the coexistence of paragonite and staurolite. Several generations of
staurolite porfiroblasts define turns of high fluid pressure periods. Mg chlorite and phengite
indicate a relative enrichment of magnesium. The presence of graphite, chalcopyrite and
pyrite suggests extremely reduced conditions for the hydrothermal-metamorphism and gold
precipitation.
MÉTODOS APLICADOS
As análises quantitativas de química mineral (Wavelenth Dispersive System - WDS)
foram realizadas na microssonda eletrônica JEOL JXA-8600 (University of Western
Ontario, Canadá). Espectroscopia raman em grafite foi realizada no departamento de
química da Universidade de Windsor, Canadá e os espectros foram coletados em um
espectrômetro Ramanor U-1000.
CONTEXTO GEOLÓGICO
A Zona de Cisalhamento Cachimbo, componente sintético do sistema transcorrente
chamado Lineamento Transbrasiliano, é responsável pela mineralização de ouro tipo-veio
da Província de Porto Nacional, Tocantins. A ZCC é do tipo rúptil-dúctil a dúctil, possui
direção preferencial 030º e sentido de movimento sinistral. Esta zona de primeira ordem
delimita dois domínios geotectônicos: o Complexo Porto Nacional, de facies granulito e a
Suíte Granito-gnáissica Manduca (SGgM), facies anfibolito superior (tema deste estudo). A
SGgM é composta por metasienogranitos de granulação fina a média com uma grande
variação textural, devido a heterogeneidades da deformação sofrida pela rocha. A principal
estrutura é uma foliação milonítica, onde a superfície C é marcada por filossilicatos e
quartzo em fitas e a superfície S por porfiroclastos de K-feldspato e porfiroblastos de
muscovita tipo fish. Em locais de intensa deformação a foliação milonítica é substituída por
um bandamento gnássico.
A assembléia mineralógica principal nos metasienogranitos é caracterizada por duas
paragêneses: (1) quartzo, K-feldspato, oligoclásio, mica branca (muscovita-ferrimuscovita),
mistura clorita férrica/mica branca; (2) quartzo, microclínio, albita, mica branca II (muscovitaferrifengita), clorita férrica II. Os minerais acessórios são zircão, rutilo, monazita, apatita,
hematita e ilmenita.
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Estas rochas foram submetidas à deformação cisalhante e alteração metamórficohidrotermal, gerando extensas faixas de milonitos e filonitos, que alojam complexos
sistemas de veios de quartzo mineralizados a ouro.
PRODUTOS DO CISALHAMENTO
A Zona de Cisalhamento Cachimbo pode ser subdividida em milonitos precoces,
filonitos a muscovita-fengita e filonitos a paragonita, alem do sistema de veios de quartzo
auríferos.
Os milonitos precoces caracterizam-se pela formação indiscriminada de mica branca.
Esta pode formar porfiroblastos. Na matriz, constituída de mica branca, ocorrem monazita e
zircão.
Os filonitos são compostos pela alternância de bandas de mica branca, clorita,
mistura clorita-mica branca, granada e quartzo. A turmalina ocorre alongada segundo a
foliação milonítica, em todas as bandas. A estaurolita ocorre orientada ou não à foliação
milonítica e apresenta inclusões de granada. Nas regiões mineralizadas, próximas dos
veios de quartzo, a matriz é substituida por material grafitoso.
Dois tipos de filonitos foram identificados pela presença ou não da mica branca paragonita
na matriz: filonitos a muscovita-fengita e filonitos a paragonita.
Os filonitos a muscovita-fengita apresentam a seguinte seqüência paragenética:
(1) muscovita/fengita - Mg clorita - quartzo -granada – turmalina; (2) muscovita/fengita - Mg
clorita - quartzo - estaurolita – turmalina; (3) calcita – clorita - muscovita/fengita - sulfetos
(pirita e calcopirita); (4) calcita – sulfetos; (5) grafite- quartzo - sulfetos – ouro.
Os filonitos a paragonita apresentam a seguinte seqüência paragenética:
(1) paragonita - Fe clorita - quartzo - calcita - turmalina – albita; (2) paragonita - Fe clorita quartzo - calcita - turmalina – estaurolita; (3) calcita – sulfetos (pirita e calcopirita); (4) grafitequartzo - sulfetos – ouro.
CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS E QUÍMICAS DOS MINERAIS
As variações microestruturais e químicas de cada fase mineral, nas rochas
encaixantes e produto de cisalhamento, são abordadas a seguir.
Quartzo e feldspatos
Nos metagranitóides, o quartzo e feldspatos ocorrem como (a) velho grãos,
extremamente deformados e (b) novos grãos, produto de recristalização dinâmica dos
velhos grãos.
O feldspato alcalino é classificado como ortoclásio (Or 93-95), contudo os novos grãos
apresentam geminação característica de microclínio. Os velho grãos de plagioclásio
apresentam uma variação composicional com núcleo composto de oligoclásio ( An 10-30) e
borda de albita (An 1-3). Quanto maior a deformação intracristalina, menor o conteúdo de
cálcio dos velhos grãos. Todos os novos grãos analisados apresentam composição albítica.
O plagioclásio e K-feldspato são restritos aos primeiros estágios de milonitização,
transformando-se em mica branca nos filonitos. O quartzo ocorre nos filonitos com textura
em fitas (ribbon) ou em vênulas, cortando a foliação.
Mica Branca
Duas gerações de mica branca são observadas nos metagranitóides: megacristais
de mica branca I e mica branca II.
Os megacristais de mica branca I apresentam textura do tipo mica fish. A
composição química é intermediária entre os membros muscovita e Ferri-muscovita (Fig. 2;
Guidotti, 1987). A mica branca II é posterior a mica branca I e ocorre como produto de
recristalização desta. A mica branca II apresenta uma zonação composicional, com porções
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do grão apresentando composição química semelhante à mica branca I e porções tendendo
ao componente final ferri-fengita. Os grãos não zonados apresentam composição química
intermediária entre os termos zonados.
Conforme a classificação de Velde (1985, Fig. 1A e B), tanto a mica branca I e II, nos
metagranitóides, como a mica branca nos milonitos e filonitos situam-se na linha de solução
sólida muscovita-fengita, no campo da mica branca metamórfica (campo B).
No milonito precoce há uma formação indiscriminada de mica branca. Ocorre como
matriz criptocristalina, que envolve restos de feldspatos e bandas de quartzo. Em locais
privilegiados, ocorre a formação de porfiroblastos de mica branca. Estes apresentam uma
zonação composicional entre muscovita e ferri-fengita, a exemplo da mica branca II nos
metagranitóides (Fig. 2).
Nos filonitos, duas populações de mica branca são individualizadas, muscovitafengita e paragonita. A muscovita-fengita ocorre na matriz dos filonitos a fengita e como
produto de alteração de granada e estaurolita. Esta última apresenta termos intermediários
entre muscovita-fengita, enquanto a mica branca da matriz apresenta os termos mais
fengíticos com valores de Mg de até 0,5 (Fig. 2). A paragonita ocorre na matriz e como
produto de alteração de albita nos filonitos com paragonita. Esta caracteriza-se por valores
muito elevados de Na e Al(t) (Fig. 3).
Clorita
A clorita, nos metagranitóides, parece ser produto de alteração hidrotermal de
biotita, pela associação clorita, mica branca, rutilo e zircão, contudo, nenhuma biotita, foi
observada. A clorita ocorre finamente intercalada à mica branca II e pode ser classificada
como brunsvigita (Fig. 4). Algumas lamelas apresentam-se zonadas quimicamente, com
porções mais ricas em Fe e outras mais ricas em Mg. As cloritas não zonadas podem
apresentar os dois tipos de composição.
A clorita, nos filonitos ocorre na matriz, associada à mica branca ou como
produto de alteração da granada e da estaurolita. São classificadas como brunsvigita a
ripidolita (Fig. 4). A clorita, nos filonitos a paragonita, apresenta um comportamento químico
semelhante a clorita nos metagranitóides, com enriquecimento em Si e Fe, enquanto a
clorita, nos filonitos a fengita, apresenta um enriquecimento em Mg (Fig. 5). O caráter
metamórfico da clorita, tanto nos metagranitóides como nos filonitos pode ser observado no
diagrama da figura 5.
Granada
A granada ocorre apenas nos filonitos. Apresenta-se alongada segundo a foliação
milonítica, e os grãos apresentam-se parcialmente transformados em mica branca fengítica,
clorita e calcita. A granada é classificada como almandina (Deer et al, 1982) e apresenta os
seguintes valores dos componentes-finais: 73,5 a 79 % de almandina; 10,5 a 14% de piropo;
5 a 11% de espessartita; 2,4 a 8% de grossulária.
Turmalina
A turmalina é restrita aos filonitos e os grãos são alongados segundo a foliação
milonítica. Quimicamente, pertencem a série de solução sólida Schorlita-Dravita
(NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 - NaMg3Al6(BO3)3Si 6O18(OH)4), conforme a classificação de
Deer et al. (1982) e Henry & Guidotti (1985, Fig. 6). Os grãos de turmalina podem
apresentar-se zonados ou não e dois tipos de zonação são observadas: zonação tipo 1 com
núcleo enriquecido em Si e Fe e empobrecido em Mg, Ca e Ti relativos a borda; zonação
tipo 2 com núcleo enriquecido em Fe, Si, Ti e Na e empobrecido em Al e Mg. A diferença na
composição química entre a turmalina tipo 1 e tipo 2 sugere que elas se originaram em
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condições ambientais diferentes. O aumento relativo de Mg nas bordas da turmalina reflete
a composição dos minerais em equilíbrio com a turmalina como fengita e clorita.
Estaurolita
A estaurolita ocorre como porfiroblastos de 5cm. Alguns grãos são alongados
segundo a foliação milonítica e outros seccionam-na, evidenciando diferentes pulsos de
formação. Apresentam inclusões de granada e turmalina e os grãos apresentam-se
totalmente transformados em fengita e clorita. A estaurolita é do tipo férrica com a razão
Fe/(Fe+Mg) entre 0,83 e 0,85 e valores de Ti em torno de 0,1.
Carbonato
O carbonato ocorre apenas nos filonitos, associado à mica branca e clorita na matriz
ou como produto de alteração da granada. Vênulas de carbonato com ou sem sulfetos são
posteriores e cortam a foliação milonítica. Este é do tipo calcita e apresenta valores de
CaCO3 entre 95 e 99%. Nas vênulas posteriores, a calcita apresenta os valores mais altos
em CaCO3.
Grafite
O material grafitoso ocorre nos produtos finais dos filonitos, próximo aos veios de
quartzo mineralizados. Este substitui carbonato e filossilicatos, formando bandas. Através do
grau de desordem progressiva do grafite, medido por espectroscopia raman, com a
mudança das condições metamórficas para graus metamórficos baixos (Pasteris &
Wopenka, 1991) foi possível determinar o grau metamórfico de formação do grafite no fácies
anfibolito, zona da estaurolita, com o pico 1360 cm-1 levemente desenvolvido.
Sulfetos e ouro
Os principais sulfetos que ocorrem nos filonitos e veios de quartzo são pirita e
calcopirita. A pirita é dominante apresenta duas gerações: pirita I e pirita II. A pirita I ocorre
como grãos isolados ou com calcopirita em níveis de carbonato; em sombra de pressão de
estaurolita e granada; e em níveis grafitosos. A calcopirita ocorre também como produto de
alteração de pirita. A pirita II ocorre em microvênulas monominerálicas na interfácie de
níveis quartzosos e níveis de filossilicatos nos filonitos. Nos veios de quartzo mineralizados,
ocorrem pirita e ouro. Estes ocorrem, predominantemente, em planos de fraturas e em
níveis paralelos ao alongamento do quartzo. O ouro também pode ocorrer na forma livre,
disseminado no quartzo, sem controle microestrutural aparente. Neste caso, os tamanhos
de grão variam entre 1 e 5 mm.
A pirita I, quando associada a calcopirita pode apresentar valores mais elevados em
Co (0,13 a 0,29) e Ni (0,20 a 0,35), havendo uma diminuição nos valores de S (52,5 a 52,6).
A pirita II apresenta valores de 0,04 de Co e entre 0 e 0,05 de Ni. A calcopirita apresenta
valores de Cu entre 33,89 e 34,5; Fe entre 29 e 30; Ni em torno de 0,01 e Co entre 0,02 e
0,06. Não foi possível obter bons resultados analíticos para o ouro.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O termo metamorfismo-hidrotermal é utilizado para as transformações mineralógicas
ocorridas na Zona de Cisalhamento Cachimbo, pois estas englobam características de
ambos processos de alteração. As paragêneses metamórfico-hidrotermais observadas são:
filonitos a muscovita-fengita
(1) muscovita/fengita - Mg clorita - quartzo - granada - turmalina
(2) muscovita/fengita - Mg clorita - quartzo - estaurolita - turmalina
(3) calcita - clorita - muscovita/fengita - sulfetos (pirita e calcopirita)
(4) calcita - sulfetos
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(5) grafite- quartzo - sulfetos - ouro
filonitos a paragonita
(6) paragonita - Fe clorita - quartzo - calcita - turmalina - albita
(7) paragonita - Fe clorita - quartzo - calcita - turmalina - estaurolita
(8) calcita - Mg clorita - sulfetos (pirita e calcopirita)
(9) grafite- quartzo - sulfetos - ouro
Os marcadores utilizados para determinação do grau de metamorfismo-hidrotermal
são estaurolita e o grau de desordem do grafite (Pasteris & Wopenka 1991), ambos
indicando fácies anfibolito, zona da estaurolita para todo o intervalo de transformações
minerais descritas acima. Segundo Pasteris & Wopenka (1991) este intervalo de
temperatura situa-se entre 400°-600°C, ainda conforme Winkler (1976) a clorita magnesiana
coexiste com fengita, estaurolita e quartzo (paragênese 2) em um amplo intervalo de
temperatura. Devido a alta pressão de fluido, a pressão litostática não pode ser considerada
a de metamorfismo fácies anfibolito.
O par muscovita/fengita – clorita magnesiana caracteriza a formação dos filonitos a
partir dos metagranitóides em um ambiente relativamente enriquecido em magnésio
(paragêneses 1, 2, 3).
A presença de paragonita, no filonito a paragonita, caracteriza um ambiente muito
restrito e extremamente aluminoso (paragêneses 6 e 7), corroborado pela associação com
estaurolita. A estaurolita parece ter se formado em períodos onde a tensão cisalhante era
baixa e a pressão de fluidos alta, indicados pela formação de porfiroblastos de até 5 cm.
Como os grãos apresentam-se variavelmente deformados, vários pulsos de aumento de
pressão de fluidos, formação de estaurolita e posterior aumento de tensão cisalhante
devem ter ocorrido.
A formação de grafite nestas rochas pode ser conseqüência de dois fatores,
conforme Pasteris & Wopenka (1991): (i) liberação de fluidos, levando a re-equilíbrio dos
minerais e cristalização de grafite; e (ii) mudanças na granulação e textura da rocha,
produzindo tensão localizada em limites de grão de carbonato. Aumento na tensão
cisalhante também pode ser significativo para a formação de grafite.
A presença de grafite, calcopirita e pirita (paragênese 5 e 9) sugere um ambiente
metamórfico-hidrotermal extremamente redutor para as transformações mineralógicas finais
na ZCC e formação do ouro.
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1985. MR - Na+K+2Ca, 2R - ((Alt)-(MR /2), 3R - (Fe+Mg)/3; A - mica magmática, B - mica
metamórfica. (A) mica branca nos metagranitóides; (B) mica branca nos milonitos e filonitos.
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da ZCC, extraído de Velde (1985).Campo metamórfico entre linhas.
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Abstract
The environmental management of offshore exploration and production activities is one of the
biggest challenges the petroleum industry is facing with the increase of discoveries of new
production areas in deeper waters and the consequent increase of produced volumes. The
environmental monitoring of all possible impacts related to such activities play an important
part on this management and, therefore, new methodologies are constantly being developed
and improved. In Brazil, recent developments, such as the introduction of new experiences
brought by foreign companies have transformed the environmental management of
petroleum activities. Oil companies concentrate their efforts mainly on attaining operational
efficiency, avoiding environmental accidents, permanent monitoring and emergency
preparedness and response. This article focus on the second aspect, the continuous
monitoring, discussing its importance and procedures available.
1. Introdução
Por ecossistema entende-se a interação entre os organismos e o meio ambiente que o
circunda. Assim, o ecossistema marinho é constituido por três elementos básicos: águas,
sedimentos e os seres vivos. Estes seres podem ser organismos marinhos por natureza,
como os organismos flutuantes (ou planctônicos), os natantes (ou nectônicos) e os que
vivem em um substrato (bentônicos), e podem ser organismos estranhos ao meio, como os
seres humanos. Os três primeiros grupos vivem naturalmente em equilíbrio constante com o
meio que os cerca. Já os humanos, originalmente terrestres, utilizam o ecossistema marinho
para sua locomoção, transporte de materiais e exploração das riquezas oceânicas. Por
serem estranhos ao meio, os humanos podem provocar desequilíbrio no sistema.
Em se tratando de exploração petrolífera em áreas offshore, a atuação humana exige certas
atitudes para que sua interferência seja mínima no equilíbrio marinho. Estas ações referemse principalmente a um plano de monitoramento ambiental bem estruturado e embasado, a
adoção de instalações seguras, o cumprimento de normas de segurança nas operações, e a
uma avaliação periódica e sistemática do meio ambiente.
2. Plano de Monitoramento
O plano de monitoramento, primeira etapa a ser desenvolvida, refere-se ao modus operandi
do empreendimento. Deve incluir estratégias (longo prazo), metas (médio prazo) e objetivos
(curto prazo), abrangentes, mas bem definidos, sobre como operar de maneira segura e
como avaliar eficientemente o ecossistema marinho. Assim, a estratégias do plano de
monitoramento devem contemplar:
- o levantamento prévio das características oceanográficas físicas e biológicas do
ecossistema local, e consequente aquisição de conhecimento científico, e
- o acompanhamento de eventuais mudanças ambientais na área de influência do
empreendimento, com possíveis remediações.
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As metas do plano de monitoramento ambiental devem incluir:
- o acompanhamento da evolução de determinados parâmetros oceanográficos, com base
na interpretação dos resultados da análise de amostras de água, sedimento e organimos,
coletadas em diferentes etapas da implementação do empreendimento, e
- a avaliação da eficiência das medidas de segurança e de controle ambiental
implementadas.
Os objetivos específicos do plano de monitoramento devem abranger:
a) em condições normais de operação:
- a mensuração de parâmetros ambientais passíveis de alteração pelo empreendimento,
- a avaliação da eficiência no tratamento de lama, cascalho e efluentes sanitários antes
do seu lançamento no mar, e
- a avaliação dos parâmetros de controle de poluição incorporadas no empreendimento
b) em caso de acidentes e emergências com derrame de substâncias poluidoras:
- a determinação e avaliação do impacto ambiental, e
- o acompanhamento da recuperação ambiental da área afetada.
Os parâmetros passíveis de alteração pelo empreendimento são aqueles relativos à
qualidade físico-química da água (hidrocarbonetos, metais, nutrientes, etc.), à biota
planctônica e nectônica, à qualidade físico-química do sedimento de fundo (hidrocarbonetos,
metais, etc.), e à biota bentônica (Chester 1990). A qualidade físico-química da água é
avaliada in situ através dos parâmetros temperatura, densidade e salinidade da água
(medida com o equipamento conhecido como CTD), o que fornece subsídios para monitorar
a qualidade de vida aquática, explosões ou mortandades bióticas, o pH (medido com
peagâmetro), e a velocidade e direção de correntes (medida com correntógrafo), que oferece
indicações sobre a direção e a velocidade de dispersão de qualquer substância no meio
aquoso local. Outros parâmetros da água são avaliados em laboratório: nível de oxigênio
dissolvido (OD); nutrientes (ortofosfato, fósforo total, nitrato, nitrito, amônia e silicato),
clorofila, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), material particulado em suspensão (MPS),
total de sólidos dissolvidos (TDS), metais pesados (como Ba, Pb, Zn, Cu, Mn, Cd, Hg),
carbono orgânico total (COT), e hidrocarbonetos totais (TPH) e poliaromáticos (TPAH).
Em laboratório são igualmente avaliados os parâmetros biológicos, como fitoplâncton
(incluindo o chamado picoplâncton), zoo- e ictioplâncton, e bentos. E também podem ser
analisados o grau de toxicidade dos fluídos de perfuração com testes de sobrevivência do
crustáceo Mysidopsis juniae (toxicidade aguda) ou do mexilhão Perna perna e do ouriço-domar Lytechinus variegatus (toxicidade crônica), a qualidade de hidrocarbonetos extraídos
pela própria atividade exploratória, ou a origem de hidrocarbonetos detectados no
ecossistema.
3. Monitoramento de áreas offshore de exploração petrolífera
Adoção de normas de segurança e instalação de equipamentos adequados a estas normas
significa empregar pessoal bem treinado, adotar procedimentos e processos testados e
seguidos à risca, e implantar equipamentos modernos e de qualidade, testados e acionados
segundo determinadas normas. Assim, para um monitoramento ambiental eficiente são
precisos disposição gerencial para implantar o sistema de monitoramento, pessoal
especializado, excelentes laboratórios de apoio, e um banco de dados confiável sobre os
diversos parâmetros qua caracterizam o ambiente marinho. Deve-se interrelacioná-lo com
outros planos e projetos da empresa, como o Plano de Controle de Poluição, o Plano de
Ação de Emergência, e o Sistema de Qualidade.
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Os laboratórios de apoio devem garantir o cumprimento das normas e requerimentos
incluídos nas listagens da ISO-9002, da United States Environmental Protection Agency
(USEPA), e do IBAMA, conforme publicado, por exemplo, em Aminot & Chaussepied (1983),
em Grasshoff, Erhardt & Kremling (1983), e em Clesceri, Greenberg & Eaton (1998). O
pessoal deverá ser especializado tanto para efetuar coletas como para realizar análises, de
modo a garantir que os parâmetros monitorados sejam igualmente confiáveis e de qualidade.
O banco de dados é fundamental para permitir a comparação dos resultados obtidos, a
eficiência no monitoramento, e o planejamento de instalações, além de adicionar
conhecimento técnico-científico sobre a costa brasileira do Atlântico. O banco de dados pode
ser desenvolvido tomando-se por base o trabalho de Niencheski et al. (1999) Oceanografia
química: levantamento bibliográfico and identificação do estado atual do conhecimento,
publicado pelo Ministério da Marinha, ao qual se adicionam dados obtidos em campanhas
realizadas pela empresa.

4. Parâmetros químicos das bacias de Santos e Campos
Alguns valores de parâmetros químicos, adquiridos pela Analytical Solutions SA e Shell
Brasil SA de setembro de 2000 a maio de 2001 nas bacias de Santos e Campos, podem
fornecer algumas informações interessantes sobre a oceanografia desta região. Os dados a
seguir apresentados referem-se a quatro campanhas realizadas antes da perfuração de
qualquer poço ou instalação de qualquer empreendimento no local, mostrando médias em
39 amostras de água, coletadas até cerca de 150m de profundidade, e em 16 amostras de
sedimentos, retiradas a cerca de 1600m de profundidade.
Nas perfilagens de CTD realizadas na coluna d’água até cerca de 150m de profundidade, ao
relacionar-se dados de salinidade, densidade e temperatura identificam-se duas diferentes
massas d´água: uma camada superficial de águas tropicais (AT), quentes (T>20 oC) e salinas
(S>37ppm) provenientes da Corrente do Brasil (L1), e uma camada mais profunda,
composta por águas centrais do Atlântico Sul (ACAS), mais frias (T<20 oC) e densas,
advindas de um ramo da Corrente das Malvinas (L2; Freitas et al. 1999). A termoclina no
período e área investigados encontrava-se entre 25m e 75m de profundidade. A salinidade
medida apresentou valores em torno de 37ppt, com pequena diminuição relacionada ao
aumento de profundidade (Tabela 1).
O pH da água nesta mesma região mostrou-se sempre alcalino, com valores bem próximos
do neutro, até cerca de 100m de profundidade, como pode ser observado na Tabela 2.
As concentrações de hidrocarbonetos totais (TPH) e poliaromáticos (TPAH) encontradas nas
39 amostras de água coletadas de setembro de 2000 a maio de 2001 mostram o produto de
uma mistura de hidrocarbonetos singenéticos derivados de matéria orgânica atual e de
hidrocarbonetos refinados (óleo combustível e/ou diesel) oriundos da descarga de navios
que navegam pelo Atlântico Sul. Sua presença deve estar associada a processos de
combustão em transporte naval de longa distância, runoff ou mesmo à descarga de navios
por lavagem de tanques em alto mar ou pequenos acidentes. Esta concentrações
observadas são diminutas (Tabela 3) devem ser consideradas como um background
regional.
Quanto ao teor de alguns elementos metálicos na água, observa-se que, na área estudada
(Tabela 4), o níquel diminue levemente com o aumento de profundidade, apresentando a
10m teores entre 0.186 e 0.238ppb, e a 100m, entre 0.179 e 0.209ppb. Já o cádmio (entre
0.044 e 0.062ppb), o chumbo (0.164 e 0.318ppb) e o cobre (entre 0.044 e 0.046ppb) variam
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pouco, não apresentando uma estratificação distinta, conforme já indicado por Castro Filho
(1994).
De modo geral, as águas marinhas tropicais e sub-tropicais são tipicamente oligotróficas, ou
seja, possuem pequena concentração de nutrientes dissolvidos, o que caracteriza um
ambiente quimicamente pobre. Também, via de regra, regiões oceânicas mostram ums
estratificação dos nutrientes em relação à profundidade da coluna de água. Em superfície,
são observadas concentrações menores de nutrientes, em função de sua absorção pelos
organismos produtores primários (fotossintetizantes) existentes na zona fótica. Em águas
mais profundas, há maior concentração de nutrientes, pois lá ocorre a decomposição da
matéria orgânica (Chester 1990). Assim, observa-se que a concentração de ortofosfato é
bastante baixa (de 0.0 a 0.8µM a 10m, e de 0.7 a 0.11µM a 100m) aumentando com a
profundidade, assim como ocorre com o nitrato (de 0.92 a 1.59µM a 10m, e de 0.93 a
1.74µM a 100m), que é um pouco mais abundante. De modo menos evidente, observa-se as
concentrações de fósforo total (variando de 0.22 a 1.18µM) e de silicato (variando de 8.88 a
14.04µM), sendo este o elemento nutriente que mostra maiores teores, especialmente em
meses mais frios (Tabela 5).
As concentrações de hidrocarbonetos detectadas em sedimentos de fundo correspondem,
de forma similar ao observado nas amostras de água, a um background regional (Tabela 6).
A presença de produtos refinados no fundo oceânico das bacias de Santos e Campos não é
surpreendente, pois é de sobejo conhecida a intensa atividade de transporte naval e de
produção petrolífera existente na região, a exemplo do que ocorre em outras bacias, como a
do Mar do Norte e Golfo do México.
As concentrações médias de metais em sedimentos aqui apresentadas referem-se a
amostras úmidas, como chegam ao laboratório, pois a secagem do material pode provocar a
volatização de alguns elementos. Geralmente, o peso (massa) perdido na secagem de
amostras de sedimento marinho, a 110 oC, é de cerca de 50%. Assim, em base seca, os
teores mencionados são cerca de duas vezes mais altos. Observa-se que cádmio varia de
0.14 a 5.07mg/kg, sendo o elemento com menores teores dos aqui mencionados. O chumbo
varia de 8.85 a 30.35mg/kg e o níquel de 10 a 28.27mg/kg, en concentrações similares. O
cobre, como ocorre nas águas, é o mais invariável dos elementos, mostrando a média de
17.58mg/kg (Tabela 7).
5. Conclusões
Para a manutenção do ecossistema marinho, determinadas ações são necessárias: um
Plano de Monitoramento Ambiental bem estrututrado e embasado; normas de segurança e
qualidade seguidas à risca; e avaliação periódica e sistemática do meio ambiente pautada
em dados analíticos seguros e em um banco de dados. Monitoramento consciente, não só
para cumprir a lei, é aconselhável e imperativo, se quisermos preservar o ecossistema em
áreas offshore produtoras de petróleo da costa brasileira.
O desenvolvimento de um banco de dados sobre parâmetros oceanográficos do Atlântico
Sul é fundamental para permitir a comparação dos resultados obtidos, a eficiência no
monitoramento, e o planejamento de instalações, além de adicionar conhecimento técnicocientífico. Alguns valores de parâmetros químicos, adquiridos pela Analytical Solutions SA e
Shell Brasil SA nas bacias de Santos e Campos, podem fornecer interessantes informações
sobre a oceanografia desta região, tais como salinidade, pH, nutrientes, metais e
hidrocarbonetos aqui apresentados.
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As concentrações de hidrocarbonetos detectadas nas amostras de água e de sedimento são
próximas àquelas observadas anteriormente e correspondem a um background regional,
produto de uma mistura entre hidrocarbonetos singenéticos derivados da matéria orgânica
atual e hidrocarbonetos refinados (óleo combustível e/ou diesel) oriundos intensa atividade
de transporte naval e de produção petrolífera existente na região, a exemplo do que ocorre
em outras bacias, como a do Mar do Norte e Golfo do México.
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TABELAS
Tabela 1: Média dos valores máximos (max) e mínimos (min) de salinidade (em ppm) para as duas primeiras
massas de água (L1 e L2) identificadas por CTD (est = número de estações de coleta).
bacia

mês / ano

est

Santos
Campos A
Campos B
Campos C

4.2001
9.2000
3.2001
5.2001

9
10
10
4

L1
max
37.3
37.4
37.0
37.2

L2
min
37.2
37.3
36.8
37.1

max
36.9
37.3
36.8
37.1

min
35.8
37.2
35.6
36.7

Tabela 2: Média de medidas de pH da água em 39 amostras provenientes das bacias de Santos e Campos (est =
número de estações de coleta).
bacia
Santos
Campos A
Campos B
Campos C

mês / ano
4.2001
9.2000
3.2001
5.2001

est
9
10
10
10

10m
8.14
8.14
8.16
8.18

100m
8.07
8.08
8.13
8.10
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Tabela 3: Média de resultados da análise de TPH e TPAH (em ppb) em amostras de água das bacias de Campos
e Santos (est = número de estações de coleta).
bacia

mês / ano

est

Santos
Campos A
Campos B
Campos C

4.2001
9.2000
3.2001
5.2001

9
10
10
10

10m
0.0
0.20
0.0
6.04

TPH
100m
0.0
0.15
0.0
2.21

TPAH
10m
100m
0.04
0.02
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tabela 4: Concentração média de alguns metais (em µg/L ou ppb) em amostras de água coletadas nas bacias de
Santos e Campos (est = número de estações de coleta).
bacia

mês / ano

est

Santos
Campos A
Campos B
Campos C

4.2001
9.2000
3.2001
5.2001

9
10
10
10

10m
0.062
0.055
0.050
0.059

Cd
100m
0.062
0.046
0.044
0.047

10m
0.044
0.044
0.044
0.046

Cu
100m
0.044
0.040
0.039
0.043

Ni
10m
0.186
0.198
0.186
0.238

Pb
100m
0.192
0.192
0.179
0.209

10m
0.220
0.201
0.164
0.318

100m
0.225
0.178
0.166
0.300

Tabela 5: Média dos resultados da análise de nutrientes (em µM) em amostras de água (est = número de
estações).
bacia

mês / ano

est

Santos
Campos A
Campos B
Campos C

4.2001
9.2000
3.2001
5.2001

9
9
10
10

ortofosfato
10m
100m
0.00
0.11
0.04
0.07
0.08
0.11
0.04
0.09

fósforo total
10m 100m
0.22
0.41
0.22
1.18
0.38
0.40
0.43
0.42

nitrato
10m 100m
1.58
1.74
1.25
1.39
0.92
1.02
0.95
0.93

silicato
10m 100m
2.62
3.42
14.04 13.52
3.17
5.60
0.88
0.93

Tabela 6: Média de resultados de TPH e TPAH (em ppb) em amostras de sedimentos de fundo das bacias de
Santos e Campos (est = número de estações de coleta; d = duplicata).
bacia
Campos A
Campos A d
Campos C
Campos C d

prof.
1650m
1650m
1600m
1600m

mês/ano
9.2000
9.2000
5.2001
5.2001

est
4
4
4
4

TPH
3957.80
4239.88
5999.50
4146.75

TPAH
12.35
14.05
28.65
29.67

Tabela 7: Média da concentração de metais (em mg/kg) em amostras de sedimento marinho coletadas nas
bacias de Santos e Campos (est = número de estações de coleta; d = duplicata).
bacia
Campos A
Campos A d
Campos C
Campos C d

mês / ano
9.2000
9.2000
5.2001
5.2001

est
4
4
4
4

prof.
1650m
1650m
1600m
1600m

Cd
0.14
0.12
3.50
5.07

Cu
17.20
16.50
17.59
18.04

Ni
22.13
18.00
28.27
28.25

Pb
9.88
8.85
30.35
29.29
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RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DA FÁBRICA SEDIMENTAR E A QUANTIDADE
E QUALIDADE DA MATÉRIA ORGÂNICA NAS SEQÜÊNCIAS DEPOSICIONAIS
Laury Medeiros de Araújo 1
René Rodrigues 2
Clayton Marlon dos Santos Scherer 3
Abstract
The Irati depositional sequences, in the Paraná Basin, is characterized by different
lithofacies associations of distal ramps, due to different pattern of the sedimentary fabric. The
carbonaceous shale lithofacies is characterized by primary structures defined by finely, thickly
and lenticularly laminated shales, and the normal shale lithofacies by absence of primary
sedimentary structures. The preservation of it framework in the first lithofacies is related to the
development of huge sulphate reduction diagenetic processes occurred in the depositional
floor. These processes originated by environmental changes, particularly the development of
stagnated and stratified zones into the water column, and increasing primary productivity rates.
On the other hand, the absence of any laminated frame work in the normal shale lithofacies was
associated with the high redox potential of the environment.
Laminated lithofacies occur according a relationship that reflects the rate of accommodation
space and environmental energy. This interdependence is expressed by a positive covariance
between the preservation degree of the organic matter and the accommodation space, and a
negative covariance between organic matter preservation and environmental energy.
The clay laminae, enriched in organic matter (TOC >21%), should be related to precipitation
produced during vanished currents, generated by storms or turbidity flows into anoxic water and
also by suspension plumes during pelagic background sedimentation.
The silt laminae, with very low organic matter content (< 0,5%), were related to process of
storms and turbidity flow, were produced by currents able to transport silt grains. The low
organic matter content was related to the dilution caused by the fast deposition and to the
increase in the oxygen content near the bottom.
The irregular wavy to lenticular laminae of silt, with sharp bases and tops and absence of
gradational variations, was produced by episodic reworking of silty laminae by weak bottom
currents that were able to cause renewed oxygenation in the depositional floor.
Introdução
A sedimentação Irati, desenvolveu-se em uma paleofisiografia com geometria de rampa de
direção NE-SW, com inclinação regional suave, aproximada entre 0,0009 0 e 0,00150, basculada
para sudoeste na porção meridional (Araújo, 2001). Nesta configuração paleofisiográfica,
herdada em resposta à implantação do Arco Magmático Permiano na região de antepaís,
durante o clímax da Orogenia Sanrafaélica (Milani, 1997), discriminou-se três associações
regionais de litofácies. Com base na análise faciológica procedida em oito poços localizados na
borda oriental da bacia, estas associações de litofácies foram relacionadas a domínios
deposicionais pertencentes à rampa interna carbonática, rampa intermediária e rampa distal
(Araújo, 2001).
1
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Nesta abordagem restringe-se a investigação à associação de litofácies de rampa distal.
Esta associação de litofácies, acomodada abaixo do nível médio de atuação das ondas de
tempestades, caracteriza-se pelo predomínio de litofácies siliciclástica contendo fábrica
sedimentar laminada (folhelhos carbonosos) e sem estrutura (folhelhos normais).
A análise dos atributos sedimentares foram deduzidos a partir da interpretação das litofácies
descritas pela análise de testemunhos (381 m) e de lâminas delgadas (167) de oito poços,
localizados na borda oriental da bacia. Com base no resultado da interpretação faciológica e de
marcos grafo-estratigráficos, três seqüências deposicionais de 4 a ordem foram individualizadas
(Irati 1, 2 e 3), sendo constituídas por tratos de sistemas de mar e transgressivo. Neste
arcabouço estratigráfico investigou-se o comportamento dos dados de carbono orgânico total
(666 análises), de pirólise Rock-Eval (504 análises), dos elementos químicos e enxofre (284
análises) em relação a fábrica sedimentar das litofácies de rampa distal, constituindo-se no
objeto de estudo desta abordagem.
Atributos sedimentares e geoquímicos das associações de litofácies de rampa distal
das seqüências deposicionais Irati
As litofácies de rampa distal, diferem entre si pelas características díspares da fábrica
sedimentar. Os folhelhos carbonosos constituídos por estrutura primária, definida por
laminações, e os folhelhos normais, sem estrutura.
Os folhelhos carbonosos com fábricas finamente laminadas (< 0,5 mm) e as com lâminas
espessas (> 0,5 mm), podem apresentar contato planar abrupto, nas lâminas siltosas (Fig.1A),
e também irregular, interpretado como feição de microescavação (Fig. 1B, lâminas no topo da
foto). Características como contato abrupto e as microescavações, nas lâminas argilosas, têm
sido relacionados a processo produzido por correntes carreadoras de silte (Stow & Bowen,
1980; O’Brien et alii, 1998; Schieber, 1990;1999), deslocando-se em baixa velocidade, porém
suficientemente alta para gerar erosão no substrato argiloso e gradação à lamina argilosa (Fig.
1B – centro da foto). As lâminas argilosas carbonáceas resultariam, em parte, da precipitação
produzida pelo arrefecimento do fluxo das correntes geradas por tempestade ou por turbidez
(de baixa densidade), e também pela sedimentação “pelágica” das plumas de suspensão,
cessado o evento de fluxo (Schieber, 1990; Johnson & Baldwin, 1996; O’Brien et alii, 1998).
Pode-se presumir, para o caso dos folhelhos carbonosos finamente laminado e com laminação
espessa, da Formação Irati, maior probabilidade à associação com fluxos vinculados a eventos
de tempestades. Esta inferência é respaldada pela presença de depósitos proximais com
características de tempestitos, explicitadas por estratificações onduladas truncadas e cruzadas
de baixo ângulo, observadas em afloramentos, em calcarenito e calcirruditos bioclásticos a
peloidal, nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul e, também, deduzidas nos
testemunhos analisados, principalmente nos poços HV-44 e PL-13 (Araújo, 2001) e no poço
PN-1 (Santos Neto, 1993). Apesar destas presumíveis evidências, não pode ser eliminada a
hipótese de que parte dos pares com gradação sistemática de silte para argila possam ser
produtos de correntes de turbidez de baixa densidade, desencadeadas por tempestades, visto
que este padrão de repetição, observado, por exemplo, na Figura Fig.1A, associa-se mais
comumente à corrente de turbidez do que à de tempestade (Wignall, 1994).
Os folhelhos carbonosos também apresentam fábrica la minada espessa (> 0,5 mm),
caracterizada por lâminas irregulares onduladas-lenticulares (Fig. 1C) de silte, com contatos
basal e superior abruptos e ausência de gradação interna. Embora as lâminas irregulares de
silte se assemelhem às da seqüência T2, previstas no modelo de turbiditos, proposto por Stow
& Shanmugam (1980), a maioria dos autores têm relacionado sua gênese ao retrabalhamento
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episódico das lentes siltosas por correntes fracas de fundo (Schieber, 1990; Shanmugam et
alii, 1993). O contato superior abrupto, ondulado e a ausência de gradação (Fig. 1C) são
feições que não combinam com a deposição destas lentes sobre lâminas argilosas em
ambiente de baixa energia (Schieber, 1991). O mecanismo advogado pressupõe que corrente
com capacidade para transporte de silte, com velocidade de algumas dezenas de centímetros
por segundo, seria capaz de migrar lentes siltosas, cavalgando sobre o substrato argiloso,
produzindo espessamento, adelgaçamento laminar, e conseqüente ondulação, formação de
lentes e microestratificação cruzada (Fig. 1C). Neste estudo, a alternância das lâminas
onduladas e lenticulares siltosas com lâminas argilosas carbonosas, também foi interpretado
com produto do retrabalhamento episódico das correntes de fundo de baixa intensidade.
As presenças de laminações cruzadas de baixo ângulo e ondulações truncadas (Fig. 1D),
verificadas nos folhelhos carbonosos com lâminas espessas siltosas (até 2 mm), constituem
feições que sugerem a atuação episódica de correntes de fluxos oscilatórios, sugerida pela
orientação bidirecional dos truncamentos (Aigner, 1985; Cheel & Leckie, 1993).
A ausência de estrutura da litofácies folhelho normal (homogênea ou bioturbada) sugere que
o regime aeróbico se estendia ao substrato deposicional. Este nível de oxigenação plena do
ambiente se reflete na baixa capacidade de preservação orgânica, sendo traduzido pelo pobre
conteúdo do carbono orgânico (COT << 1%), pelo reduzido índice de hidrogênio (IH << 100 mg
HC/g COT) e pelo domínio da matéria orgânica alóctone. Adicionalmente, a concentração do
enxofre total da rocha (<< 1%) se mostra condizente às condições redox de fundo, visto que a
conspícua destruição da fábrica sedimentar, minimiza a fixação dos sulfetos produzidos no
processo de sulfato-redução, que tende a ser muito baixa, devido ao escape do H 2S ao corpo
aquoso (Tyson, 1995). Estas litofácies que caracterizam os regimes oxidantes, vigoraram
anteriormente ao início da sedimentação carbonática, nos tratos de sistemas transgressivo e de
mar alto da Seqüência Irati 1 e temporariamente nos tratos de mar alto das seqüências Irati 2 e
3 (Fig. 2).
A preservação da estrutura primária na litofácies folhelho carbonoso foi relacionada ao
desenvolvimento de intenso processo de redução de sulfato ocorrido no substrato deposicional,
decorrente de alterações ambientais causadas pela alternância de fases estagnantes e
estratificadas no corpo aquoso e concomitante incremento da produtividade primária nas águas
superficiais. A passagem de um fundo oxidante (litofácies folhelho normal) para um substrato
disóxido-anóxido, é comprovada pelo predomínio das litofácies com estrutura laminada, planar
e ondulada-lenticular, e a ocorrência de esparsas microbioturbações, sendo que as dimensões
reduzidas dos traços-fósseis, sugerem que o oxigênio dissolvido nas águas dos poros tenha
sido suprimido para níveis insignificantes, entre 0,1 e 0,3 ml/l (Wignall, 1994) ou inferior a
concentrações de 0,5 ml/l, considerado inóspito a praticamente toda atividade microfaunal
(Tyson & Pearson, 1991).
Na fase de estagnação ambiental, desenvolvida no início da sedimentação mista, no trato de
mar alto da Seqüência Irati 1, durante a subida lenta do nível relativo do mar, ocorre uma
mudança no conteúdo e no tipo da matéria orgânica preservada. Passa a predominar teores de
carbono orgânico superiores a 1%, alcançando concentrações de até 4,6%, com o domínio dos
constituintes da matéria orgânica autóctone, enquanto os teores de enxofre aumentam (>> 1%),
indicando o recrudescimento da redução de sulfato.
Na fase de estratificação ambiental, que ocorre nas fases de aceleração do novo espaço de
acomodação das seqüências Irati 2 e 3, com o decréscimo da concentração de oxigênio do
-se que o limite da zona
fundo deposicional ao regime de anoxia (O 2 
anoxogênica tenha se ampliado à coluna d’água, com o desenvolvimento do processo de
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sulfato-redução acima da interface sedimento-água. A minimização do escape de H 2S, refletese no enriquecimento notável do conteúdo de sulfato da rocha, ultrapassando valores
superiores a 8%. Esta relação de dependência se traduz pela intensificação do aumento da
quantidade e da qualidade da matéria orgânica preservada na rocha expressa pela elevação
do conteúdo de carbono orgânico (COT > 21%) e do índice de hidrogênio (IH ≈ 700 mg HC/g
COT).
Conclusões
As associações de litofácies de rampa distal apresentam fábrica sedimentar com
características distintas que refletem as oscilações do potencial redox do paleoambiente Irati.
As litofácies folhelhos normais, sem estrutura, representam o produto do regime oxidante que
vigoraram anteriormente à sedimentação mista, até o início do trato de sistemas de mar alto da
Seqüência Irati 1, e temporariamente nas seqüências Irati 2 e 3. A baixa capacidade de
preservação orgânica traduz-se pela reduzido conteúdo orgânico (COT ~ 0,5%) e o predomínio
de matéria orgânica alóctone.
As litofácies folhelhos carbonosos, com estruturas laminada e ondulada-lenticular, refletem a
implantação de um regime disaeróbico a anaeróbico que ocorre a partir do trato de mar alto da
Seqüência Irati 1. As características geoquímicas destas litofácies traduzem uma medida
relativa das oscilações da taxa de produtividade, do potencial redox e da taxa de criação do
novo espaço de acomodação. A concentração do carbono orgânico guarda uma estreita
correlação com as características da fábrica sedimentar, sendo que os maiores conteúdos se
relacionam às fábricas laminadas e os menores às fábricas contendo estruturas onduladas lenticulares, devido a leve re-oxigenação do substrato deposicional patrocinada pelas correntes
de fundo.
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Fig. 1 – Fotografias de lâminas delgadas
ilustrando a fábrica sedimentar das litofácies
folhelhos carbonosos.
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Fig. 2- diagrama esquemático ilustrando a correlação entre as taxas de
incremento do espaço de acomodação e os principais parâmetros
paleoambientais, durante a deposição das seqüências Irati.
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EXPRESSÃO ESTRATIGRÁFICA DO CARBONO ORGÂNICO, RESÍDUO INSOLÚVEL,
ENXOFRE, PARÂMETROS DE PIRÓLISE E ELEMENTOS TRAÇO NAS SEQÜÊNCIAS
DEPOSICIONAIS IRATI, BACIA DO PARANÁ
Laury Medeiros de araújo 1
René Rodrigues 2
Clayton Marlon dos Santos Scherer 3
Abstract
The deposition of the Irati depositional sequences took place in the Paraná Basin, at the
transition of the Early to the Late Permian, as a response to three fourth-order cycles of relative
sea-level variations. The phase of high redox potential was characterized by a fragile
dependency relationship between relative sea-level variation and concentration of the
geochemical attributes in the system tracts of the Irati sequences.
The oxic regimes occurred prior to the progradation of the carbonate depositional system and
during brief periods concurrently in the highstand system tracts of the Irati sequences 2 and 3.
The lithofacies of this phase, without primary sedimentary structures, are noted for the low
organic carbon content (TOC <<1%), hydrogen indices lower than 100 mg HC/g TOC, and low
sulfur content (S <<1%).
On the other hand, the dependency relationship between relative sea-level variations and
relative concentration of organic constituents was intensified during the development of mixed
sedimentation under dysoxic-anoxic conditions. Such interdependence is expressed by the
lithofacies with primary sedimentary structures, with a relationship of increasing of the
geochemical parameters at maximum flooding surfaces (MFS 2 and 3). The highest values of
organic carbon (above 15%) are observed in the condensed sections, with hydrogen indices
greater than 700 mg HC/g TOC and sulfur content up to 8%.
The increasing anoxic conditions from depositional floor up to the water column are
interpreted as a consequence of the relatively higher productivity rates.
Independent of the redox potencial variation, the stratigraphic signatures of the trace
elements (Cu, Zn, Co, Pb, V, Cd, Mo, Ni, Mn) are characterized for discrete oscillations of their
relative abundance into the system tracts of the Irati sequences. The poor covariance of these
elements with the organic carbon and the sulfur content resulted from the interference caused
by different supply patterns of these elements, due to alternating development of clas tic and
carbonate deposition systems.
Introdução
Embora Loutit et alii (1988) tenham caracterizado a seção condensada pelo enriquecimento
de certos atributos geoquímicos, como o carbono orgânico, por exemplo, somente após mais de
uma década da introdução dos fundamentos conceituais da estratigrafia de seqüência
deposicional (Payton, 1977), surgem os modelos idealizados para explicar o padrão de
recorrência vertical e lateral do carbono orgânico dentro do arcabouço estratigráfico (Droste,
1990; Wignall, 1991; Creaney & Passey, 1993; Bessereau et alii, 1995; Van Buchem et alii,
1995; Emery & Myers, 1996). Para Tyson (1996), até a publicação do estudo de Creaney &
Passey (op. cit.), não havia nenhum modelo convincente relacionando a ocorrência do carbono
1
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orgânico dentro da arquitetura da seqüência deposicional. Todavia, imediatamente à proposição
de Creaney & Passey (1993), sucedem-se duas críticas contundentes à aplicação genérica do
modelo. A primeira restrição diz respeito à generalização pragmática do próprio modelo de
seqüência deposicional, cuja premissa particular assume que as bacias são preenchidas pela
progradação de depósitos com geometria sigmoidal à clinoforma oblíqua, a partir de uma fonte
única, bem definida, e acumulados em um único depocentro, que constitui o sítio de
condensação sedimentar (Bessereau et alii, 1995; Tyson, op. cit.). Por último, contesta-se o
pressuposto de que ocorra anoxia permanente adjacente às terminações das cunhas
progradantes, visto que os regimes de paleoxigenação nas bacias são freqüentemente
variáveis, sendo rara a anoxia prolongada (Tyson, 1995; 1996; Van Buchem et alii, op. cit.;
Jaminski et alii, 1998).
Para bacia intracratônica, o modelo de distribuição do carbono orgânico no arcabouço
estatigráfico, com fisiografia tipo rampa (Bessereau et alii, 1995), prevê, a partir da superfície
transgressiva, uma tendência de crescimento do carbono, alcançando máxima concentração no
nível de inundação máxima, decrescendo a teores normais no trato de sistema de mar alto. Os
autores deduziram, pela presença de urânio autigênico associado à matéria orgânica, que os
ciclos de enriquecimento e empobrecimento orgânico tenham sido controlados pela deficiência
de oxigênio no ambiente (anoxia permanente), assumindo, com isso, um pressuposto similar ao
do modelo de Creaney & Passey (op. cit.).
Nesta abordagem, diferentemente dos modelos até agora propostos que assumem como
premissa a anoxia permanente, procedeu-se as inferências do potencial redox ambiental após
as investigações da variação quantitativa da assinatura de diversos parâmetros geoquímicos no
arcabouço das seqüências deposicionais Irati. Para este intento, monitorou-se as relações de
dependência e o comportamento químio-estratigráfico dos dados de carbono orgânico total (666
análises), de pirólise Rock-Eval (504 análises), dos elementos químicos e enxofre (284
análises..
Expressão químio-estratigráfica das seqüências deposicionais Irati
Na primeira fase desta análise quimio-estratigráfica estabeleceu-se o arcabouço faciológico,
processos e produtos sedimentares. Estes atributos foram deduzidos a partir da interpretação
das litofácies descritas pela análise de testemunhos (381 m) e de lâminas delgadas (167) de
oito poços, localizados na borda oriental da bacia que constituíram a base de referência do
estudo. A partir do acervo de informações litológicas e grafo-estratigráficas obtidas em mais de
43 poços e alicerçados pelo resultado da análise faciológica dos oito poços de referência, três
seqüências deposicionais de 4 a ordem foram individualizadas e regionalmente mapeadas
(Araújo, 2001). Definido o arcabouço das seqüências deposicionais, utilizou-se sete poços de
referência para a investigação quimio-estratigráfica. As seqüências Irati (SI1, SI2 e SI3) com
arranjos retrogradacional, progradacional e agradacional, compõem uma arquitetura
estratigráfica constituída por tratos de sistemas transgressivo e de mar alto. A partir deste
arcabouço estratigráfico, monitorou-se as alterações verticais e laterais das concentrações
relativas dos constituintes geoquímicos. A análise, sob o controle espacial e temporal das
seqüências deposicionais, possibilitou ajuizar as relações de dependência entre a variação
relativa do nível do mar e as mudanças ambientais.
As oscilações extremas das assinaturas quimio-estratigráficas, nas seqüências Irati,
ocorreram quando as abundâncias relativas dos componentes orgânicos e inorgânicos foram
reguladas dominantemente pelo elevado potencial redox paleoambiental, tornando tênue a
relação de dependência entre a variação relativa do nível do mar e concentração dos atributos
geoquímicos das litofácies. Esta condição que vigorou durante a acomodação dos tratos de
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sistemas sob regime oxidante, anterior a progradação do sistema deposicional carbonático e
nos tratos de sistemas de mar alto das seqüências Irati 2 e 3, encontra-se traduzida nos
registros das lifofácies sem estrutura sedimentar primária. Estas litofácies se notabilizam pelo
baixo conteúdo de carbono orgânico (COT << 1%), índice de hidrogênio inferior a 100 mg HC/g
COT, pobre teor de enxofre total (S << 1%).
Em contrapartida, intensificam-se as relações de dependência entre a variação relativa do
nível do mar e a concentração relativa dos constituintes geoquímicos a partir do início da
sedimentação mista carbonática-siliciclástica, no trato de sistema de mar alto da Seqüência Irati
1 (Fig. 1). Nesta fase, decresce o potencial redox no substrato deposicional, sendo esta
mudança refletida pelo predomínio das litofácies com fábrica sedimentar com estrutura
laminada. A incipiente perturbação das estruturas primárias sugere condições restritas de
oxigenação, decorrente do desenvolvimento de um regime anaeróbico a disaeróbico.
Concomitante à alteração redox de fundo, melhora a preservação da matéria orgânica total,
elevando-se o teor de carbono orgânico acima de 1%, o índice de hidrogênio para patamares
superiores a 100 mg HC/g COT e o enxofre total acima de 1% (fig. 1). Os valores mais
expressivos do conteúdo e da qualidade orgânica tendem a ser alcançados junto às superfícies
de inundação máxima das seqüências Irati 2 e 3, no final dos tratos de sistemas transgressivo e
início do mar alto. Estes registros são representados por teores de carbono orgânico superiores
a 15%, índices de hidrogênio ao redor de 700 mg HC/g COT e valores de enxofre de até 8%.
Esta inter-relação sugere dependência entre o aumento do aporte de carbono orgânico ao
fundo deposicional (crescimento da taxa de bioprodutividade), o incremento da atividade
anaeróbica sulfato-redutora e a aceleração da subida relativa do nível do mar.
Particularmente durante a Seqüência Irati 3, devido à mudança do padrão de empilhamento
das litofácies, diferencia-se o comportamento químio-estratigráfico entre a porção setentrional e
meridional da bacia, presumivelmente em decorrência da interação da sedimentação mista, da
configuração paleofisiográfica deposicional e da influência climática de alta freqüência. A
máxima diferenciação químio-estratigráfica coincide com a sobrepujança das litofácies
siliciclásticas, ao sul do Arco de Ponta Grossa, onde os parâmetros geoquímicos expressam
tendências crescente e decrescente, em contrapartida ao padrão alternado dos registros ao
norte do arco. A arquitetura estratigráfica com propensão agradacional, na porção setentrional,
desenvolvida sob a dinâmica de acomodação recíproca carbonática-siliciclástica e explícita
influência climática, notabiliza-se por altos valores de COT e IH associados às litofácies
siliciclásticas e baixos valores a moderados às carbonáticas.
O desenvolvimento de tendência assintótica na correlação do carbono orgânico versus o
índice de hidrogênio, verificado a partir de COT entre 1 e 4% e IH entre 300 e 450 mg HC/g
COT, quando o percentual de matéria orgânica autóctone ultrapassa valores superiores a 75%,
pode ser sugestivo do variável espessamento da zona de anoxia na coluna d’água acima do
substrato deposicional. Presume-se que a oscilação da anoxia no corpo aquoso tenha uma
relação de dependência vinculada às flutuações da taxa de produtividade primária e à
estabilidade das zonas estratificadas ao longo das depressões intra-rampa.
Apesar da severa restrição à conexão oceânica com o Panthalassa (Oelofsen, 1987; Visser,
1995), os valores médios da razão carbono orgânico/enxofre (C/S) entre 0.9 e 2.8 (Fig. 1),
ajustando-se dentro dos limites comuns de ambientes marinhos, refletem a irrestrita
disponibilidade de SO4-2 do ambiente deposicional Irati, sendo consistente com a precipitação
de sais de sulfato (gipso e anidrita) na porção setentrional da bacia.
A assinatura estratigráfica dos elementos traço (Cu, Zn, Co, Pb, V, Cd, Mo, Ni e Mn) é
representada pela discreta variação de suas abundâncias relativas dentro dos tratos de
sistemas das seqüências Irati, com pobre padrão de covariação em relação a concentração de
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carbono orgânico e de enxofre. Este comportamento não traduz a estreita vinculação de
afinidade esperada para alguns destes elementos em relação à presença da matéria orgânica e
com a oscilação do potencial redox do ambiente de sedimentação. Supõe-se que a ausência de
resolução analítica do método (para Mo e V) e a flutuação no aporte de aluminossilicatos, uma
das fontes de suprimento dos elementos traços (Dean et alii, 1997), advinda da interferência
patrocinada pela dinâmica de sedimentação mista, tenham contribuído para subordinar a
relação de dependência com a matéria orgânica e a condição redox. Por sua vez, a
concentração relativa do boro não reflete as variações relativas do nível do mar, onde
predomina o sistema deposicional siliciclástico (meridional), nem as mudanças conspícuas de
salinidade, onde domina o sistema carbonático (setentrional), respondendo à variação
composicional das litofácies advinda do regime da sedimentação mista.
Cenário Paleoambiental Irati
A relação de dependência entre a melhoria da quantidade e da qualidade da matéria
orgânica preservada, a intensificação do processo de sulfato-redução e a preservação das
estruturas da fábrica sedimentar, oscilou em função da magnitude de diversos fatores
intervenientes. A interdependência destes fatores se materializou a partir da interação do
sistema deposicional misto, no trato de mar alto da Seqüência Irati 1, perpetuando-se nas
seqüências sobrepostas (Irati 2 e 3). Durante as subidas lentas do nível relativo do mar,
imperavam condições estagnantes, patrocinadas pelo o aumento generalizado da salinidade,
com tendência de sobrepujança do sistema deposicional carbonático, moderada taxa de
bioprodutividade e fundo disóxido-anóxido (Fig. 2). Em contrapartida, nas subidas aceleradas,
com a propensão ao predomínio do sistema deposicional siliciclástico, o paleoambiente evoluía
à condição estratificada devido à progressiva diluição salina, promovendo modificação da
condição oligotrófica superficial do corpo aquoso para eutrófica, conseqüente aumento relativo
da taxa de bioprodutividade e ampliação da zona de anoxia acima do substrato deposicional
(Fig. 2).
Conclusões
A expressão estratigráfica dos parâmetros geoquímicos nas seqüências Irati oscilou em
função da magnitude da variação da taxa de criação do novo espaço de acomodação (variação
relativa do nível do mar), da taxa de produtividade primária e do potencial redox ambiental. A
interdependência destes fatores se materializou a partir do desenvolvimento da sedimentação
mista, sendo traduzida pela alternância de ciclos de estagnação e de estratificação
paleoambiental, tanto na freqüência de quarta ordem quanto na de Milankovitch. Os ciclos de
estagnação, decorrentes do aumento da concentração salina, derivaram das subidas lentas da
variação relativa do nível do mar, patrocinando o desenvolvimento de condição de fundo
disóxida-anóxida, ocorrida sob moderada taxa de bioprodutividade, sendo relacionados à
propensão de domínio do sistema deposicional carbonático. Os ciclos de estratificação,
originados pelo efeito da diluição, em resposta às fases de subidas aceleradas da variação
relativa do nível do mar, propiciaram o recrudescimento da anoxia, estendo-se acima do
substrato deposicional, vinculando-se ao aumento relativo da taxa de produtividade primária e a
concomitante sobrepujança do sistema deposicional siliciclástico.
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Fig. 1- Expressão estratigráfica dos parâmetros geoquímicos nas seqüências Irati (poço MA-29SC).
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Fig. 2- diagrama esquemático ilustrando a correlação entre as taxas de
incremento do espaço de acomodação e os principais parâmetros
paleoambientais, durante a deposição das seqüências Irati.
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Petrologia Aplicada – UFBA.
3-

Diagramas correlacionando diferentes parâmetros químicos, comumente são
utilizados em estudos litogeoquímicos de rochas alcalino-potássicas. Foley et
al. ( 1987) apresenta parâmetros litogeoquímicos que permitem distinguir
eficientemente rochas b;asicas e intermediárias de suítes potássicas das
ultrapotássicas. Por outro lado, muitos destes diagramas não permitem
correlacionar a distribuição espacial das amostras com a classificação
geoquímica. Na região sudoeste do estado da Bahia, localiza-se o Batólito
Guanambi ( ~6.000 Km2 ), consistindo essencialmente por sienitos, onde as
afinidades ultrapotássicas e potássicas, ocorrem conjuntamente.
Coma
utilização de métodos geoestatísticos foi possível localizar as suítes potássica e
ultrapotássica, além de fornecer a distribuição espacial do teor de k2O, Na2O e
MgO, e a razão K2O/Na2O das IM-BG. A suíte ultrapotássica individualizada
próxima à cidade de guanambi está condizente com os dados de Rosa ( 1999),
já a área ao norte poderá servir como referência para futuros estudos na região.
A utilização de uma ferramenta de Geoprocessamento, será essencial devido a
quantidade de dados disponíveis para as IM-BG.
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O GEOPROCESSAMENTO COMO UMA FERRAMENTA PARA A
INTERPRETAÇÃO LITOGEOQUÍMICA DAS INTRUSÕES MÚLTIPLAS DO
BATÓLITO DE GUANAMBI- BG SUDOESTE DA BAHIA, BRASIL
AGLAIA TRINDADE BRANDÃO1,2, MARIA DE LOURDES DA SILVA ROSA1,3,
CAIO GRACO PEREIRA SANTOS4; HERBET CONCEIÇÃO1,3,5
1

Grupo de Petrologia Aplicada (GPA)
PIBIC-UFBA / atb@cpgg.ufba.br
3 Depto. de Geoquímica - UFBA / lourdes@cpgg.ufba.br
4 ANP-UFBA / cgps@cpgg.ufba.br
5 CPGG/IGEO-UFBA / herbet@cpgg.ufba.br
2

O Batólito de Guanambi (BG) caracteriza-se por uma série de intrusões múltiplas
e tardias de caráter alcalino-potássico, ocupando uma área de 6000 km2. Ele foi
estudado em detalhe nos últimos cinco anos, gerando uma grande quantidade
de dados químicos. As informações obtidas foram agrupadas utilizando a
ferramenta geoprocessamento, que permite uma variedade de cruzamento de
informações. Dados de química de 53 amostras do BG geraram informações a
cerca da concentração isoquímica dos elementos determinativos, tais como:
SiO2, TiO2, K2O, Na2O e CaO. Foram criados mapas com valores isoquímicos
em escala 1:250000, apresentando a distribuição espacial dos elementos
determinativos; e mapas com a distribuição da razão K2O/Na2O, indicativa do
caráter sódico, potássico ou ultrapotássico dessas rochas. Para isso foi utilizado
o SIG SPRING, a partir do banco de dados litogeoquímico gerado pelo software
MINPET 2.02. O processo de importação de informações é feito de forma
simples pelo SIG, possibilitando trabalhar com arquivos vetoriais de diversas
origens. Esta ferramenta permite a criação de um banco de dados em CD-ROM
viabilizando o cruzamento de informações diversas e obtenção de resultados
significativos, facilitando deste modo o estudo em escalas regionais.
(Contribuição no 099 do GPA – UFBA)
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GEOCRONOLOGIA DOS GRANITOS TIPO MORRO DO LOPES,
NÚCLEO SERRINHA (BAHIA)
ADRIANA A. DE PEIXOTO1,2; DÉBORA C. RIOS1,2; MOACIR J. B.
MACAMBIRA3; HERBET CONCEIÇÃO1,2,4
1

Grupo
de
Petrologia
Aplicada
(GPA)
/
aap@cpgg.ufba.br;
debora@cpgg.ufba.br
2 Curso de Pós-Graduação em Geologia – UFBA
3 PARÁ-ISO – UFPA / moamac@ufpa.br
4 Depto. de Geoquímica – IGEO/UFBA / herbet@cpgg.ufba.br

RESUMO
Os granitos tipo Morro do Lopes (GML) localizam-se na região nordeste do
Estado da Bahia e encontram-se encaixados em granitos mais antigos e nos
terrenos gnáissico-migmatíticos da região. Os GML afloram sob a forma de
numerosos diques e de 35 pequenos stocks. Apresentam várias feições de fluxo
magmático e raramente possuem xenólitos do embasamento. São
caracterizados como monzogranitos, possuindo termos granodioríticos e álcalifeldspato granítico subordinados. Eles possuem uma seqüência de cristalização
clássica, caracterizando uma cristalização subsolvus de um magma evoluído e
relativamente potássico, devido a cristalização do ortoclásio anteceder a do
oligoclásio. Nessas rochas são observados minerais precoces e cristais de
plagioclásio zonados, indicando instabilidades durante a cristalização do
magma. Os dados geoquímicos dos GML caracterizam este magmatismo como
alcalino potássico metaluminoso a peraluminoso; sendo rochas enriquecidas em
K2O, Ba, Zr, Th, Pb e ETRL; e, apresentando espectros de ETR comparáveis
aos dos granitos metaluminosos da série alcalina. Os dados geocronológicos
dos GML, obtidos pelo método 207Pb/206Pb por evaporação em monocristal de
zircão, indicam que a idade de cristalização dessas intrusões é de 2.003  2 Ma.
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DOS
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PERALUMINOSOS DO TIPO MORRO DO LOPES
(NORDESTE - BAHIA)
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ADRIANA A. DE PEIXOTO1,2; DÉBORA C. RIOS1,2; HERBET CONCEIÇÃO1,2,3
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Grupo
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/
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2 Curso de Pós-Graduação em Geologia – UFBA
3 Depto. de Geoquímica – IGEO/UFBA / herbet@cpgg.ufba.br

RESUMO
Os granitos tipo Morro do Lopes (GML) ocorrem encaixados nos granitos mais
antigos e nos terrenos gnáissico-migmatíticos arqueanos, localizados na região
nordeste do Estado da Bahia. Essas rochas afloram sob a forma de numerosos
diques e de 35 pequenos stocks, exibindo várias feições de fluxo magmático e
raros xenólitos do embasamento. Apresentam composições monzograníticas,
com termos granodioríticos e álcali-feldspato granítico subordinados. As rochas
dos GML, datadas pelo método 207Pb/206Pb por evaporação em monocristal de
zircão, possuem idade de cristalização de 2.003  2 Ma. Os estudos
petrográficos revelam uma seqüência de cristalização clássica dessas rochas,
caracterizando uma cristalização subsolvus de um magma evoluído e
relativamente potássico. São observados minerais precoces e cristais de
plagioclásio zonados nessas rochas, indicando instabilidades durante suas
cristalizações. Os dados geoquímicos dos GML permitem classificar este
magmatismo como alcalino potássico, meta a peraluminoso, apresentando
rochas enriquecidas em K2O, Ba, Zr, Th, Pb e ETRL. Seus espectros de ETR
são comparáveis aos dos granitos metaluminosos da série alcalina. A gênese
dos GML indica uma forte influência de evolução que é controlada pelo processo
AFC.
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DISTRIBUIÇÃO DE FLÚOR EXTRAÍVEL DE SOLOS EM ZONA PRÓXIMA ÀS
EMISSÕES DE INDÚSTRIAS DE FERTILIZANTES (RIO GRANDE, RS).

N. MIRLEAN, M. R. CASARTELLI & M. GARCIA
Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Laboratório de
Oceanografia Geológica, Av. Itália, Km 08, Campus Carreiros, Rio Grande, RS.
Brasil. CP- 474 - Cep: 96200 – 900. e-mail: dgeonmir@super.furg.br;
dgeomroc@super.furg.br

RESUMO
No período da primavera de 1999, concentrações de flúor foram determinadas
em amostras de solos de regiões próximas as indústrias de fertilizantes na
cidade do Rio Grande. Determinou-se a zona de influência de poluição por flúor,
a partir de análises das precipitações atmosféricas que se depositou na camada
superficial dos solos, utilizando o método quantitativo por íon seletivo de flúor.
Para liberação de flúor dissociado foram realizados três tipos de extração
química: HCl 0,1%; TISAB (mistura de ácido acético e cloreto de sódio) e Ácido
Acético 10%. A extração de flúor por HCl 0,1%, nas amostras de solo, revelouse mais eficiente para demonstrar a distribuição de flúor particulado em zona
influenciada pelas emissões industriais. Esta metodologia adotada tornou o
estudo mais rápido e simples não necessitando de reagentes especiais e
equipamentos sofisticados. Em geral, verificou-se que os teores de fluoretos
presentes nas camadas superficiais dos solos refletem a distribuição deste
contaminante na atmosfera podendo portanto ser utilizado como marcador da
contaminação atmosférica nesta área de estudo.
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AVALIAÇÃO DO FLÚOR MIGRÁVEL DAS MATÉRIAS PRIMAS E DOS
FERTILIZANTES FOSFATADOS UTILIZADOS NO RIO GRANDE DO SUL
N. MIRLEAN1, A. ROISENBERG2; R. DECKER DA CRUZ3 , M. R. CASARTELLI1
& M. GARCIA1
1-Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Laboratório de
Oceanografia Geológica, Av. Itália, Km 08, Campus Carreiros, Rio Grande, RS.
Brasil. CP- 474 - Cep: 96200 – 900 e-mail: dgeonmir@super.furg.br
2-Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Departamento de
Geociências, Campus do Vale, Porto Alegre, RS. Brasil.
3-Curso de Pós-Graduação em Geociências da UFRGS.

RESUMO

Foi determinada a presença de flúor total extraível dos fertilizantes formulados
NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) e nas matérias-primas utilizadas para
produção desses fertilizantes minerais (concentrado fosfático; MAP-fosfato
monoamônio; DAP-fosfato diamônio; SSP-superfosfato simples; TSPsuperfosfato triplo). O material de estudo é proveniente de fábricas de
fertilizantes que se localizam nos Municípios de Rio Grande e de Porto Alegre,
sendo analisado por método potenciométrico – eletrodo de íon seletivo. A
extração de flúor foi realizada por ataque ácido (por 0,25% HCl e 0,5 M ácido
cítrico) dos produtos macerados (50 mg) e por dissolução em água. Os materiais
fertilizantes apresentam teores significativos de Flúor, que correspondem à
quase metade das concentrações encontradas no concentrado fosfático utilizado
como fonte de fósforo em todas as formulações de fertilizantes que contém esse
elemento. Os resultados obtidos demonstram que os fertilizantes fosfatados
estudados possuem elevada concentração de Flúor total e indicam que a sua
produção e utilização podem ser possíveis fontes de contaminação dos solos e
das águas subterrâneas e superficiais.
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LIXIVIAÇÃO DE METAIS PESADOS POR PRECIPITAÇÕES LÍQUIDAS
SOBRE COPAS DE PLANTAS INTRODUZIDAS NA ZONA LITORÂNEA DO
RS.

MIRLEAN, N. & CASARTELLI, M.R.
Fundação Universidade do Rio Grande (FURG), Laboratório de Oceanografia
Geológica, Av.Itália, Km 08, Campus Carreiros, CEP:96201-900, Rio Grande,
RS, Brasil. e-mail:dgeonmir@super.furg.br;dgeomroc@super.furg.br

RESUMO
As características químicas de throughfall (pH, condutividade (TDS), carbono
orgânico dissolvido (COD), Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn) foram estudadas em
florestamentos de Bambus(Bambusa vulgaris), de Eucalyptus (Eucalyptus
citriodora, Eucalyptus robusta) e Pinus (Pinus eliothis, Pinus silvestris) na parte
sul da zona litorânea da região sul. Os pontos de amostragem localizavam-se
em área do município de Rio Grande sob menor influência das precipitações
atmosféricas poluídas por emissões industriais. Foi determinado que a
composição química de throughfall depende do tipo de espécie vegetal e da
lixiviação dos compostos orgânicos. Os valores de pH variaram de ácido sob os
Pinus, até quase neutro nos Bambus. O Pinus contribuiu com a maior carga
orgânica dissolvida para os solos. Todas as espécies estudadas contribuem com
cargas significativas de metais pesados, exceto Zn que está sendo assimilado
pelas folhas e galhos. Os metais na solução de throughfall, provavelmente,
apresentam-se sob a forma de complexos com a matéria orgânica lixiviada,
diferenciando-se da especiação de metais pesados presentes na água da chuva.
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ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE ENXOFRE COMO INDICADORES DA GÊNESE DE
SULFETOS ASSOCIADOS A MINERALIZAÇÃO DE OURO DO GRUPO
SERRA DO ITABERABA (GUARULHOS, SP)
G.M. Garda, P. Beljavskis, C. Juliani (Instituto de G
eociências da Universidade de São Paulo), e A.J. Boyce (Scottish Universities
Research and Reactor Centre).

RESUMO
Isótopos estáveis de enxofre caracterizam quatro estágios de sulfetização
propostos para as áreas Tapera Grande e Quartzito, inseridas no Grupo Serra
do Itaberaba. O Estágio I é representado por pirrotita (–5,47 < 34S < –8,7 per
mil), resultante do metamorfismo de pirita depositada em sedimentos grafitosos
com ouro. Os sulfetos dos estágios seguintes depositaram-se durante os
eventos dúcteis-rúpteis sin/pós - deformação/metamorfismo. Os valores de 34S
para as piritas do Estágio II variam entre +4,48 e +7,36 per mil; para as
calcopiritas do Estágio III, entre 3,6 e 2,6 per mil; para as piritas do Estágio IV,
entre 2,4 e 2,9 per mil. Galena (34S  1 per mil), teluretos de Bi-Ag e minerais
de ETR preenchem cavidades e fraturas dos sulfetos dos estágios II a IV.
Molibdenita (34S  3 per mil) e scheelita reforçam a hipótese da associação
desses sulfetos com cisalhamento e corpos granitóides profundos.
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APLICAÇÃO DE BIOMARCADORES DE ALTA EVOLUÇÃO TÉRMICA
(DIAMANTÓIDES)
COMO
INDICADORES
DO
ESTÁGIO
DE
CRAQUEAMENTO DO ÓLEO
L.C.S. Freitas1e J. R. Cerqueira1
1Centro de Excelência em Geoquímica da PETROBRAS/CENPES, Rio de
Janeiro, RJ.
RESUMO
Nas pesquisas geoquímicas tenta-se estabelecer a correlação óleo versus rocha
geradora. Contudo, em algumas bacias, a baixa concentração de biomarcadores
nos óleos, devido ao elevado grau de evolução térmica, configura-se num grande
obstáculo para correlação. Nestes casos, as pesquisas geoquímicas têm se
voltado para a busca de biomarcadores (diamantóides) comumente presentes
nas fases das zonas regressiva e senil de geração, indicativos do estágio de
craqueamento térmico.
96 amostras de hidrocarbonetos (óleos e condensados) foram submetidas a
análises de cromatografia líquida e espectrometria de massas e, as diferentes
concentrações de diamantóides, das frações de saturados, comparativamente
avaliadas.
A aplicação de uma nova família de biomarcadores (diamantóides), em bacias
caracterizadas por elevado estágio de evolução térmica, mostra-se bastante
eficiente, visto que pode-se distinguir áreas de maior e menor craqueamento do
óleo.
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BIOMARCADORES UTILIZADOS NA CARACTERIZAÇÃO DE FLUIDOS
ADICIONADOS À LAMA DE PERFURAÇÃO, NA BACIA DO SOLIMÕES
L.C.S. Freitas1, J. R. Cerqueira1
1Centro de Excelência em Geoquímica da PETROBRAS/CENPES, Rio de
Janeiro, RJ.
RESUMO
A detecção de biomarcadores relacionados a diversos paleoambientes distintos,
em cerca de 30% dos óleos coletados na Sub-bacia do Juruá, Bacia do
Solimões, está relacionada à adição de fluidos, na lama de perfuração. A análise
de biomarcadores (terpanos e esteranos) e a utilização do banco de dados de
óleos do laboratório da Gerência de Geoquímica permitiu identificar a origem dos
fluidos (óleos e diesel) adicionados à lama.
Esta caracterização dos biomarcadores evita interpretações errôneas quanto ao
paleoambiente deposicional e, adicionalmente pode eliminar suspeitas sobre a
existência de outros intervalos geradores na seqüência sedimentar estudada.
Deste modo, amplia-se o espectro de utilização do banco de dados existente na
Gerência de Geoquímica, comumente utilizado na identificação de derrames
provenientes de petroleiros (tankers) que por vezes poluem o nosso litoral.

219

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq
VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

GEOQUÍMICA DE GASES NA BACIA DO PARANÁ
E. V. Santos Neto1, J. R. Cerqueira1, T. Takaki1, A. Prinzhofer2
1Centro de Excelência em Geoquímica da PETROBRAS/CENPES, Rio de
Janeiro, RJ.
2Institut Français du Petrole, Rueil-Malmaison Cedex, França
RESUMO
No presente trabalho foram estudadas amostras representativas de gases
coletados em acumulações da área central da Bacia do Paraná, e que foram
recentemente descobertas pela PETROBRAS.
Os gases foram caracterizados geoquimicamente através da quantificação de
seus componentes, hidrocarbonetos e não hidrocarbonetos, e da composição
isotópica de carbono dos compostos da faixa C1-C4.
Os resultados sugerem que: os gases foram originados sob níveis
relativamente elevados de stress térmico, indicando uma influência significativa
das intrusivas ígneas na maturação térmica das geradoras; o craqueamento
secundário, a partir de hidrocarbonetos pré-existentes, foi imporante na
formação desses gases; e que os valores de 13C em etano e propano ( -33‰)
apresentam uma correlação com os folhelhos, relativamente depletados em 13C,
da Formação Ponta Grossa (Devoniano).
Os objetivos desse estudo foram: identificar as prováveis rochas geradoras e
estimar o nível de evolução térmica das mesmas, além de inferir as possíveis
alterações secundárias sofridas pelos hidrocarbonetos gasosos na área de
estudo.
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COMPORTAMENTO GEOQUÍMICO DE ARSÊNIO E FÓSFORO EM SOLOS
EXPOSTOS A CULTIVARES FRUTÍFEROS
V. Campos1 & R. Hypolito1
1 Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental, Instituto de Geociências,
Universidade de São Paulo
vcampos@usp.br
RESUMO
A maioria dos pesticidas agrícolas são constituídos por compostos orgânicos
que, além da toxicidade inerente, pode apresentar em sua composição química
elementos metálicos. Nas culturas a aplicação de macronutrientes como o
nitrogênio, fósforo e potássio é uma prática usual e bastante difundida entre os
agricultores. No entanto, o fornecimento de macronutientes pode acarretar
também na adição indireta de metais e semi-metais ao solo. Esses produtos
podem ser fontes geradoras de cargas contaminantes e o fator de risco acha-se
associado à mobilidade de metais e metalóides até aqüíferos, comprometendo
a qualidade das águas. Estudos realizados em Jundiaí, São Paulo, revelam a
presença de teores significativos de arsênio em águas de poços domésticos
(0,17 mg.L-1). As concentrações de arsênio foram analisadas quantitativamente
em agroquímicos utilizados nos cultivares frutíferos. Os resultados revelam a
presença de arsênio em todos os produtos analisados, com teores significativos
em amostras de fertilizantes sintéticos. O emprego de adubo sintético pode
causar impacto negativo ao meio.
Os ânions arsenato (H2AsO4-) e fosfato (HPO42-) comportam-se de forma
semelhante nas reações químicas do solo, no entanto, apesar de apresentarem
estruturalmente similaridade geométrica, o quimismo do arsenato torna-se mais
atuante e móvel diante de condições redutoras e de alta concentração de fósforo.
Neste trabalho foram estudadas as possibilidades de deslocamento de
equilíbrios químicos com migração de ânions da zona de aeração para de
saturação diante da competitividade aniônica entre fosfato e arsenato.
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GEOQUÍMICA DO MERCÚRIO NO MANGUEZAL DE CUBATÃO, SP
FERRER, L. M. & HYPOLITO, R.
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
RESUMO
A intensa ocupação antrópica nas regiões circunvizinhas ao mangue na
cidade de Cubatão, SP, notadamente o Complexo Industrial, promoveram
significativas alterações no ambiente local. Tratam-se de terrenos recentes no
Holoceno, que tem contribuição de sedimentos provenientes do embasamento
do Complexo Costeiro, os quais afloram ao lado da região de estudo.
O mercúrio foi detectado, há cerca de uma década, em níveis acima do
permitido pelos padrões ambientais de referência. É um elemento de baixa
mobilidade geoquímica em seu estado elementar, no entanto, dependendo das
características físico químicas do ambiente, pode sofrer complexação com
outros elementos, ou mesmo sofrer modificações, passando para o estado
orgânico entrando na cadeia trófica através de peixes e moluscos.
O estudo contempla a caracterização geológica desta região de mangue,
através da medição de parâmetros físico-químicos em sedimentos, águas
coletads nos terrenos alagadiços e águas do Rio Cubatão, buscando
informações sobre a mobilidade e fixação deste elemento no referido ambiente.
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METAIS PESADOS DO CÓRREGO DA ANTA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(SP)
Nascimento, S.C* & Hypolito R. *
(Financiamento FAPESP N0s 00/08984-0 e 00/09435-0)
RESUMO
As diversas atividades antrópicas têm gerado quantidades significativas de
resíduos, dentre as quais incluem-se elementos metálicos com diferentes formas
de retenção e mobilidade no meio ambiente. Desta maneira reveste-se de
grande importância o estudo de seus mecanismos de fixação e mobilidade nos
diferentes ambientes.
Neste trabalho serão quantificados os íons poluentes metálicos oriundos de
variadas fontes e sua dispersão em solos, sedimentos, águas superficiais e
subterrâneas. Serão avaliados também riscos ecotoxicológicos em peixes, uma
vez que constituem potencial elo na cadeia alimentar, algas, briófitas etc. Eles
serão utilizadas como bioindicadores, objetivando estabelecer correlações entre
os sistemas: ambientes poluído/ peixes/ vegetais aquáticos.
O local de estudo compreende um trecho do Córrego da Anta localizado a
nordeste do município de São José do Rio Preto- SP, inserido na bacia
hidrográfica Turvo/Grande. Na área de estudo estão localizados, um o aterro
sanitário provido de sistema de captação e tratamento do chorume gerado, e
uma indústria de processamento de matéria orgânica animal.
Será determinado o comportamento desses íons na biota com avaliação dos
seus efeitos nocivos nos diferentes ambientes.
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METAIS PESADOS NO LIXÃO DE ILHABELA - SP
Rodrigues, C. L* & Taioli F.*
* Instituto de Geociências, Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental USP
Rua do Lago, 562 - Cidade Universitária CEP: 05508-900 - São Paulo -SP
Fone: (011) 3818-4052 Fax (011) 3818-4207
E-mail: crislr@usp.br

RESUMO
O lixo doméstico resulta de atividades diárias do homem, sendo os principais
fatores que regem sua origem e produção, o aumento populacional e a
intensidade de industrialização.
Este trabalho visa o estudo de contaminação associado à disposição de resíduos
sólidos domésticos no lixão de Ilhabela – SP, bem como seus agentes
poluidores, especialmente os metais pesados no ambiente hidrogeológico
causados pelo chorume proveniente da decomposição do lixo.
A área de pesquisa localiza-se a aproximadamente 5 Km do centro do município
de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, com acesso pela rodovia SP 131 na
planície do Perequê, onde encontra-se o lixão municipal, que é utlizado para
disposição de lixo doméstico, podas e entulho gerados no município; encontramse nas proximidades pequenos estabelecimentos comerciais, uma escola de
ensino fundamental, pousadas etc.
Apesar da região ser servida por rede de distribuição de água tratada (SABESP),
é possível que os moradores utilizem água de poços (cacimba) para diversas
atividades.
Para tanto este estudo poderá ser utilizado no processo de remediação para o
futuro das águas subterrâneas e para medidas de adequação do depósito à
legislação pertinente.
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MAGMATISMO DE AFINIDADE TRONDHJEMÍTICA NA PORÇÃO SUL O
DOMÍNIO DA ZONA TRANSVERSAL: O EXEMPLO DO PLÚTON GRANÍTICO
DE BETÂNIA (PE)
F.A.P.L. LINS1, 2*; A.N. SIAL3; A.C. GALINDO1,2; M.A.L. NASCIMENTO1
1. Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG/CCET/UFRN)
2. Departamento de Geologia (DG/CCET/UFRN) * - flins@geologia.ufrn.br
3. Pós-Graduação em Geociências - NEG-LABISE (DG/CT/UFPE)
RESUMO
A região NE do Brasil apresenta volumoso plutonismo de idade neoproterozóica,
onde na porção sul do Domínio da Zona Transversal entre os terrenos Alto Pajeú
e Alto Moxotó ocorrem rochas do Stock de Betânia. Aflora a norte de Betânia
(PE), compondo um plúton com forma ovalada, com cerca de 70 Km 2 de área.
Correspondem a quartzo monzonitos e monzogranitos, com quartzo, plagioclásio
e K-feldspato como fases essenciais. O máfico dominante é o anfibólio, tendo
ainda epídoto e biotita. Titanita, allanita, magnetita, zircão e apatita são
acessórios. A geoquímica dessas rochas mostra enriquecimento em Al 2O3 (1718%), K2O (3-4%) e Na2O (5-6%), além de Sr (3033-4270ppm), Zr (365-531ppm)
e Ba (4536-5807ppm). São metaluminosas a fracamente peraluminosas
(coríndon normativo <2%), em diagramas de séries magmáticas é evidenciada
uma afinidade trondhjemítica ou transitória entre subalcalina e alcalina. ETR
mostram enriquecimento de TRL em relação aos TRP (La/YbN = 37-56),
incipiente anomalia negativa de Eu e em diagramas multielementais exibem
picos positivos de Sr e Zr, e negativos de Nb, P e Ti. Todas essas evidências
demonstram a presença de um plutonismo alcalino sódico no extremo sul do
Domínio da Zona Transversal, até o momento, ainda pouco estudo.
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CONSTRASTE GEOQUÍMICO E ISOTÓPICO ENTRE GRANITÓIDES
NEOPROTEROZÓICOS NA REGIÃO ENTRE OS TERRENOS ALTO PAJEÚ E
ALTO MOXOTÓ, EXTREMO SUL DO DOMÍNIO DA ZONA TRANSVERSAL
F.A.P.L. LINS1, 2*; A.N. SIAL3; A.C. GALINDO1,2; M.A.L. NASCIMENTO1
1. Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG/CCET/UFRN)
2. Departamento de Geologia (DG/CCET/UFRN) * - flins@geologia.ufrn.br
3. Pós-Graduação em Geociências - NEG-LABISE (DG/CT/UFPE)
RESUMO
A Província Borborema, no extremo NE do Brasil, é palco de um intenso
plutonismo neoproterozóico, inclusive no Domínio da Zona Transversal. Na
região entre os terrenos Alto Pajeú e Alto Moxotó ocorrem rochas graníticas
representadas principalmente pelos plútons de Betânia e Remédios. Apesar de
possuírem os mesmos teores de SiO2 (62-70%), a distinção química é bem clara,
onde o primeiro plúton mostra elevados valores em Al2O3 (17-18%) e Na2O (56%), além de Sr (3033-4270ppm), Zr (365-531ppm) e Ba (4536-5807ppm), em
relação ao plúton de Remédios, enquanto que os de Fe2O3t (2-2,5%), MgO (0,40,7%), TiO2 (0,2-0,5%) e Rb (65-84ppm) são inferiores. Diagramas
multielementais reforçam o contraste geoquímico entre os dois plútons. As
rochas de Betânia mostram enriquecimento em Ba e K, com anomalia positiva
mais acentuada em Sr e Zr, distintos daqueles observados no plúton de
Remédios. Essas feições apontam para uma afinidade alcalina para o plúton de
Betânia, ao passo que as rochas do plúton de Remédios sugerem uma afinidade
cálcio-alcalina alto-K. No que concerne os dados isotópicos, esses mostram Nd
(0,6 Ga) de –12 e idade TDM de 1,9 Ga para o plúton de Betânia, já o plúton de
Remédios possui Nd (0,6 Ga) de –17 e idade TDM de 2,2 Ga.
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CONDIÇÕES DE CRISTALIZAÇÃO PARA O PLUTONISMO CÁLCIOALCALINO POTÁSSICO PORFIRÍTICO NO MACIÇO SÃO JOSÉ DE
CAMPESTRE,
PORÇÃO EXTREMO NORDESTE DA PROVÍNCIA BORBOREMA
Marcos A. L. NASCIMENTO1*; Alex F. ANTUNES1; Antonio C. GALINDO1,2;
Emanuel F. JARDIM DE SÁ1,2; Zorano S. SOUZA1,2; Fernando C. ALVES DA
SILVA1,2
1. Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG/CCET/UFRN)
2. Departamento de Geologia (DG/CCET/UFRN) * - marcos@geologia.ufrn.br
RESUMO
O plutonismo Cálcio-Alcalino Potássico Porfirítico (CalcKPorf) no Maciço São
José de Campestre (MSJC), leste da Faixa Seridó (FSe), é representado pelos
plútons de Monte das Gameleiras, Cabeçudo, Jandaíra e Serra da Boa Vista.
Tratam-se de monzogranitos com quartzo, K-feldspato e oligoclásio. Biotita e
anfibólio são os máficos principais, além de titanita, epidoto, allanita, magnetita,
zircão e apatita. As condições de cristalização são dadas pelo geotermômetro
de saturação em Zr (810 a 870°C), já o par plagioclásio-anfibólio indica
temperaturas entre 725 e 760°C. Os dados geobarométricos (Al em anfibólio),
denotam pressões inferiores a 6 kbar. A fO2 é moderada a elevada evidenciada
pela associação titanita+magnetita+quartzo e presença de epídoto magmático.
Esses dados mostram que o início da cristalização dos CalcKPorf se deu a
profundidades superiores a 21 km. Os valores de termobarometria dos
CalcKPorf no MSJC são inferiores aos obtidos em litologias similares nas
porções central e oeste da FSe, demonstrando que seu alojamento se deu em
profundidades menores que os do restante da FSe, ou como resultado de um
afinamento crustal (dominância de cisalhamentos extensionais no MSJC), ou por
um maior nível de exumação (ausência de faixas autóctones de
metassedimentos).
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EVIDÊNCIAS DE ENRIQUECIMENTO MANTÉLICO NO NEOPROTEROZÓICO
DO MACIÇO SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE: EXEMPLO DA SUÍTE GABROMONZONÍTICA DE CASSERENGUE (LESTE DA PARAÍBA, NE DO BRASIL)
Marcos A.L. NASCIMENTO1*; Zorano S. SOUZA1,2; Maria Helena B.M.
HOLLANDA3; Márcio M. PIMENTEL2,3; Antonio C. GALINDO1
1. Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG/UFRN); 2. Pesquisador
do CNPq;
3. Pós-Graduação em Geologia (IG/UnB) - * marcos@geologia.ufrn.br
RESUMO
O Maciço São José de Campestre, situado no extremo NE da Província
Borborema, possui grande diversidade de rochas plutônicas neoproterozóicas.
Em sua porção sul, região de Casserengue (PB), ocorre um exemplo do
plutonismo shoshonítico, sendo reconhecido como Suíte Gabro-Monzonítica de
Casserengue. As rochas de natureza gabróica tem textura fanerítica fina,
melanocrática, com mineralogia dada por dois piroxênios (ferrosilita e diopsídio),
anfibólio (Fe-edenita), biotita, plagioclásio, K-feldspato e opacos. O termo mais
diferenciado possui textura fina, mesocrática, com cristais de K-feldspato
dispersos numa matriz rica em piroxênios, biotita e raro anfibólio. A suíte
apresenta rochas pouco evoluídas, (SiO2 = 53,0% a 58,3%) e elevadas
concentrações em MgO (2,0-3,4%) e CaO (3,5-5,4%). Uma particularidade são
as consideráveis quantidades de Na2O (4,1-4,4%) e K2O (3,0-4,4%). A origem
dessas rochas envolve uma fonte mantélica enriquecida em elementos
incompatíveis. Os ETR mostram forte fracionamento com (La/Yb)N variando
entre 16 e 24 e ausência de anomalia de Eu. Dados isotópicos mostram Nd (600
Ma) negativo (-10,7 a -9,0) e idades TDM de 1,66-1,97 Ga. Os valores de Nd
podem ser interpretados como respostas à manto metassomatisado e/ou
contaminação por material crustal.
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GEOQUÍMICA DE BIOTITAS DE GRANITOS TIPO-ITAPORANGA NO
CONTEXTO DA FAIXA SERIDÓ-FSe DA PROVÍNCIA BORBOREMA, NE DO
BRASIL, E SUAS IMPLICAÇÕES GEODINÂMICAS
Antonio Carlos Galindo1,2;* Alex Francisco Antunes2; Marcos Antonio Leite do
Nascimento2; Emanuel Ferraz Jardim de Sá1,2; Jaziel Martins Sá1,2
1 Departamento de Geologia-DG-CCET-UFRN; 2 Programa de Pós-graduação
em Geodinâmica e Geofísica-PPGG-CCET-UFRN; * galindo@geologia.ufrn.br
RESUMO
Os granitos "tipo Itaporanga" são caracterizados como rochas de textura
porfirítica grossa a muito grossa, onde se destacam megacristais de K-feldspato.
Na FSe estes granitóides constituem o mais expressivo e volumoso magmatismo
granítico de idade brasiliana (idades U-Pb e Rb-Sr na faixa de 630 a 550 Ma),
ocorrendo como grandes batólitos distribuídos nas suas porções oeste (região
de Caraúbas-Patu), central (maciço de Acari) e leste (Monte das Gameleiras).
São monzogranitos com K-feldspato, plagioclásio e quartzo somando mais de
85% da moda. Biotita e anfibólio são os máficos dominantes e, titanita, epídoto,
alanita, apatita, opacos e zircão os acessórios comuns. Mostram uma grande
identidade geoquímica entre si, apresentando em diagramas de variação um
trend único de evolução. São rochas meta a peraluminosas, enriquecidas em
álcalis (K2O+Na2O  8%) e empobrecidas em CaO, MgO e Fe(t), apresentando
comportamento geoquímico similar ao de rochas da série subalcalina.
Quimicamente as biotitas são ricas em Fe com razões Fe/(Fe+Mg) variando
entre 0,45 (porção E da FSe) e 0,70 (porção W da FSe), ainda que os valores
para AlIV sejam similares. A diferença nas razões Fe/(Fe+Mg) podem indicar
fontes e/ou processos evolutivos distintos para os magmas destes granitóides
nas diferentes porções da FSe.
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OXIDAÇÃO DE DEPÓSITOS SULFETADOS: UMA BARREIRA NATURAL
CONTRA A DISPERSÃO DE ARSÊNIO NO MEIO AMBIENTE
Patrícia S. Braga e Bernardino R. Figueiredo
Instituto de Geociências (IG) – UNICAMP
RESUMO
Concentrações anômalas de arsênio em superfície são características naturais
de muitas regiões onde ocorrem depósitos de Au e sulfetos metálicos. Nessas
regiões, as atividades de mineração também contribuem para a dispersão desse
elemento, o que pode representar um problema com efeitos adversos à saúde
humana. Este estudo enfocou o comportamento geoquímico do As em três
jazidas minerais e a avaliação dos processos de oxidação de minérios como
forma de retenção de As e consequente prevenção de contaminação de águas
superficiais e subterrâneas. No depósito de Au do Piririca (SP), a principal fase
primária de As é a arsenopirita, e as fases secundárias consitem de arsenatos e
sulfoarsenatos de ferro e chumbo, e oxihidróxidos de ferro. Na jazida de Pb-Zn
do São Braz (PR) ocorrem quantidades menores de arsenopirita e tennantita na
zona primária e baixos teores de As em carbonato de ferro e fosfato de chumbo
da zona de oxidação. Na jazida de Ni-Pt de Fortaleza de Minas (MG), os minerais
cobaltita-gersdorffita ocorrem como acessórios e as concentrações de As nos
produtos de oxidação são muito baixas. Conclui-se que a fixação do As nos perfis
de alteração superficial de jazidas sulfetadas pode ocorrer através da formação
de fases próprias e, nos estágios mais avançados da oxidação,
preferencialmente adsorvido em óxihidróxidos de ferro.
Bolsa de Iniciação Científica, Fapesp, Proc. nº 99/10845-9
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A MOBILIZAÇÃO GEOQUÍMICA DO FERRO E METAIS PESADOS,
PELO CHORUME, NO LIXÃO DE CANABRAVA, SALVADOR-BA.
BARBOSA, R. M.1; BACAICOA, L. C.1; OTERO, O. M. F.2;
ALMEIDA NETO, T. C.3 ; SANTOS, C. C.3 & CRUZ, C. S.4
1 Pós-Graduação

em Geoquímica e Meio Ambiente da UFBa, (ronaldo@ufba.br);
em Geologia da UFBa,; 3 Engenharia Sanitária e Ambiental da
UFBa, PIBIC e 4 Curso de Geologia da UFBa, PIBIC.
2 Pós-Graduação

RESUMO
O "Lixão de Canabrava", situado a 10 Km do Centro de Salvador, Estado da
Bahia, posicionado sobre solos da Formação Barreira e do embasamento
cristalino, recebeu, a quase 30 anos, os resíduos sólidos do município, gerando
chorume sem tratamento adequado.
A utilização de materiais argilosos compactados, como lastro de Aterros
Sanitários, é uma técnica muito aplicada para drenar o chorume e impedir sua
percolação para o subsolo. Entretanto, no "Lixão de Canabrava", esses
materiais, ricos em ferro, foram modificados pelo chorume, promovendo uma
redução e solubilização do ferro, inclusive naqueles materiais emprestados da
Formação Barreira para a cobertura do lixo, liberando os metais pesados retidos
por esse elemento na fase oxidada. Assim, as propriedades do ferro, como
ligante e como retentor de metais pesados, são revertidas e os elementos
químicos associados passam a enriquecer, progressivamente, o chorume.
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A PRECIPITAÇÃO DO FERRO E METAIS PESADOS,
NAS DRENAGENS DO LIXÃO DE CANABRAVA, SALVADOR-BA.
BARBOSA, R. M.1; BACAICOA, L. C.1; OTERO, O. M. F.2;
ALMEIDA NETO, T. C.3 ; SANTOS, C. C.3 & CRUZ, C. S.4
1 Pós-Graduação

em Geoquímica e Meio Ambiente da UFBa, (ronaldo@ufba.br);
em Geologia da UFBa,; 3 Engenharia Sanitária e Ambiental da
UFBa, PIBIC e 4 Curso de Geologia da UFBa, PIBIC.
2 Pós-Graduação

RESUMO
O "Lixão de Canabrava", situado a 10 Km do Centro de Salvador, Estado da
Bahia, posicionado sobre as nascentes dos Rios Mocambo e Coroado, ao lado
de lagoas, recebeu, a quase 30 anos, os resíduos sólidos do município, gerando
chorume e colocado-o nas drenagens.
Quando o chorume é lançado em um rio, todos os seus componentes estão
sujeitos a uma diluição na mistura com a água, promovendo uma atenuação das
concentrações em contaminantes. Diversos fatores podem interferir no processo
de diluição, como o volume d'água, o gradiente do rio, as barreiras físicas,
químicas e biológicas. Em Canabrava, além desses processos de diluição e
atenuação, pode-se observar uma precipitação do ferro e associados, nas
drenagens, promovida, principalmente, por sua oxidação, resultante do aumento
de oxigênio dissolvido (OD) no meio, modificando as condições físico-químicas
do material transportado.
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GEOQUÍMICA E IDADE DO MAGMATISMO MONZONÍTICO DO MACIÇO DO
PÉ DE SERRA-CAMARÁ, ESTADO DA BAHIA, BRASIL.
Olga Maria Fragueiro Otero
Curso de Pós-Graduação em Geologia, UFBA
Maria de Lourdes da Silva Rosa
Grupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral – UFBA
Moacir José Buenano Macambira
Laboratório de Geologia Isotópica ( Pará-Isso), UFPA.
Herbert Conceição
Departamento de Geoquímica, Curso de Pós-Graduação em Geologia
CPGG, UFBA
RESUMO
O Maciço de Pé de Serra-Camará ( MPSC, 100 Km2 ), localizado na parte sul
do Cinturão Salvador-Curaçá, é constituído por rochas graníticas, sieníticas,
monzodiorítiticas e monzoníticas. A idade de 2078±4 Ma foi obtida para rochas
monzoníticas pelo método Pb - Pb, em monozircão. As rochas monzoníticas
estào concentradas essencialmente nas regiões leste do MPSC, exibindo
abundantes estruturas de fluxo magmático, enclaves máficos, e textura porfirítica
com fenocristais de feldspato alcalino. Os dados geoquímicos disponíveis
permitem caracterizar uma afinidade shoshonítica para este magmatismo, com
altos teores para: K2O>4,0%, Sr>1600 ppm, Ba>3000 ppm e La>150 ppm; e
baixos teores para: Nb<25 ppm e TiO2V1%, tendo os enclaves máficos uma
afinidade alcalina ( altos Nb e Y). Em diversos diagramas geoquímicos ( p.ex.:
Rb vs. Y+Nb e Zr+Nb+Y vs. SiO2), os dois conjuntos, monzonitos e enclaves
máficos, posicionam-se em campos distintos ( alcalino e subalcalino), sugerindo
que a formação das fácies no MPSC, represente o produto da mistura entre
magmas.
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BIOAVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CONTAMINANTES EM
ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS: INTERRELAÇÃO DOSE-RESPOSTA PARA
CONTAMINAÇÃO MERCURIAL EM PEIXES
Castilhos, Z.C. & Lima, C.
Centro de tecnologia Mineral, Ilha do Fundão, Brasil; zcastilhos@CETEM.gov.br
e clima@CETEM.gov.br
RESUMO
A avaliação da contaminação da biota é um importante parâmetro
indicador dos riscos associados às cargas e à biodisponibilidade de
contaminantes no meio hídrico. A metodologia da dose-resposta para a
avaliação da contaminação
( DRAC ) por mercúrio em peixes foi empregada
pela prmeira vez na ictiofauna oriunda do rio Tapajós, Amazônia Brasileira (
Castilhos, 1999). No presente estudo mostramos a aplicabilidade da DRAC em
dados literatura. Foram selecionados trabalhos que apresentam os resultados
de Hg tecidual e tamanho e/ou idade para cada espécimen estudado. Desses
trabalhos foram analisadas 7 espécies de peixes oriundas de 9 diferentes
ecossistemas aquáticos, incluindo ecossistemas lênticos, lônticos, estuarinos e
marinhos. O Objetivo do presente estudo é avaliar a magnitude da contaminação
por Hg. O DRAC é composta das seguintes etapas: (i) estabelecimento da
interrelação dose-respista para diferentes espécies de peixes oriundas de
diferentes ecossistemas aquáticos, (ii) estimativa de taxas de captação de áreas
de Hg; (iii) estimativa do tempo de exposição necessário para o acúmulo de (
DA50) atingir 500µg.Kg-1, concentração limite para o consumo humano em
diversos países; (iv) comparação espacial e/ou temporal entre os diversos
ecossistemas aquáticos estudados. Serão apresentadas as vantagens e as
limitações da metodologia proposta.
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KAMAFUGITOS DE PRESIDENTE OLEGÁRIO
Patrícia Barbosa de Albuquerque Sgarbi & Sérgio Henrique Muschioni
Dep. de Geologia - IGC - UFMG
RESUMO
Na região de Presidente Olegário,MG, as rochas alcalinas máficas pertencentes
a sub província Mata da Corda da Província Alcalina Minas-Goiás - antiga
Província Alto Paranaíba (Sgarbi & Gaspar, 2000) são classificadas
informalmente como lamproitos. Os dados obtidos neste trabalho indicam que
estas rochas devem ser classificadas como kamafugitos, de acordo com a
orientação da sub-comissão de Sistemática de Rochas Igneas do IUGS (Woolley
et al., 1996).
O kamafugito de Presidente Olegário é uma rocha afanítica, de coloração escura,
formada de olivina, clinopiroxênio, opacos, perovskita, flogopita, leucita e uma
fase intersticial félsica constituida de feldspatóides e/ou vidro vulcânico.
É uma rocha ultrabásica (SiO2 = 39.6% em peso) máfica (MgO = 15,2 e CaO =
10,5 % em peso) alcalina potássica, em que os teores de K2O (1,9% em peso)
não são primários já que a leucita foi totalmente substituída por outros minerais.
O kamafugito de Presidente Olegário é bastante semelhante aos kamafugitos de
Carmo do Parranaíba, podendo ser classifcado como leucita mafurito.
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EVOLUÇÃO GEOQUÍMICA DE
PROTEROZÓICO DA REGIÃO
PERNAMBUCO, BRASIL

UM JAZIMENTO DE DOLOMITO
DE ITACURUBA, ESTADO DE

J.J. Cardoso (1) , E. A. Menor (1), A.N. Sial (2)

(1)
(2)

UFPE, CTG - Depto. Eng. Minas
UFPE, CTG – Depto. Geologia

RESUMO
O jazimento dolomítico de Caldeirão (Província proterozóica de
Itacuruba), é investigado através de perfil transversal, além de amostragem
disseminada no corpo litossomático e transição basal com os gnaisses
regionais. Dados petrográficos, difratométricos, químicos e isotópicos, indicam
uma seqüência transgressiva onde intercalações calcissilicáticas basais passam
a um litossoma maciço dolomítico.
Nos dolomitos, a presença de escapolita associada à dolomita e calcita
(acessória), aliada à escassez de quartzo, tem sido interpretada como
indicadora de ambientes parálicos. A transição das fácies calcissilicáticadolomítica exibe mudanças notórias na assinatura isotópica (C e O) dos
carbonatos e inclusive na paragênese mineral, englobando uma alternância
ABAB de sets centimétricos, com maior ou menor incidência de minerais
carbonáticos, é interpretada como resultante de pulsos marinhos sobre
ambientes costeiros não definidamente isolados. Os aportes terrígenos
continentais se caracterizam pela correlação SiO2-Sr, sendo o coeficiente de
partição de Sr nos silicatos pelo menos cinco vezes superior ao do Sr na
dolomita. Valores anômalos de Cu nos dolomitos são compatíveis com aqueles
verificados em ambientes marinhos ou de água salobra atuais.
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EVOLUÇÃO GEOQUÍMICA DE UM AMBIENTE LACUSTRE INSULAR:
LAGOA DA VIRAÇÃO, ILHA DE FERNANDO DE NORONHA, BRASIL
E. A. Menor (1), P. Menezes (2), J.M. Godoy (3) , A.S. Moraes (2)
(1)- UFPE, CTG - Depto. Engenharia de Minas
(2) UFPE, CCEN -Depto. Química Fundamental
(3) IRD/CNEN – Depto. Química PUC
RESUMO
A Lagoa da Viração corresponde ao único ambiente lacustre de ilhas
oceânicas tropicais do Atlântico Sul. Sua singular situação geográfica, em área
de proteção ambiental (APA) inscrita em Parque Nacional, pressupõe um
ambiente ao abrigo de influências antrópicas, inclusive ao longo da História
desde a descoberta dessa ilha.
Um estudo de caracterização geoquímica do ambiente de sedimentação
foi realizado a partir de uma amostragem de perfil pioneiro de fundo (36 cm)
marginal, através de análises de C-N-H-S, por intervalos de cada 2cm de
testemunho. Os resultados preliminares, de uma forma geral, indicam um
ambiente de boa estabilidade geoquímica, com valores C/N (15  3) compatíveis
com ambientes lacustres continentais (8 a 20) de diversas latitudes. Entretanto,
dois períodos principais de anormalidade C/N (45  3) foram observados no perfil
estudado e seus respectivos períodos de incidência histórica determinados por
datações 210-Pb. Algumas interpretações acerca dessas anormalidades são
apresentadas.
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INFLUÊNCIA DE ATIVIDADES ANTROPOGÊNICAS NA DISTRIBUIÇÃO DE
METAIS PESADOS NO ESTUÁRIO DO RIO CURIMATAÚ, RIO GRANDE DO
NORTE
Germano Melo Júnior; Programa de Pós-Graduação em Geociências,
Departamento de Geologia da UFRN, 59072-970, Natal-RN. E-mail:
germano@geologia.ufrn.br.
Luiz Jorge Frutuoso Júnior; Curso de Graduação em Geologia da UFRN, Bolsista
de Iniciação Científica PIBIC/CNPq
Adeilton Rigaud Lucas Santos; Curso de Graduação em Geologia da UFRN,
Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq
Apoio Financeiro: Pró-Reitoria de Extensão da UFRN
RESUMO
O estuário do Rio Curimataú (litoral sudeste do Rio Grande do Norte) é um
ecossistema que vem recebendo influências antropogênicas de diversas
naturezas (concentrações urbanas, rodovias, plantações de cana-de-açúcar e
fazendas de criação industrial de camarão). Para verificar o efeito desses fatores,
foi realizado um levantamento geoquímico em sedimentos de fundo de 20
estações de amostragem, distribuídas nos principais braços de drenagem que
compõem o referido estuário. A fração –0,063 mm das amostras foi analisada
por ICP-ES para 24 elementos, após ataque com água régia. Os resultados
analíticos mostraram que os trechos de drenagem influenciados pelos fatores
antropogênicos citados apresentam-se estatisticamente mais enriquecidos em
metais pesados do que as drenagens situadas nos trechos mais internos e mais
preservados do estuário. A distribuição dos teores ao longo das drenagens
mostrou também padrões de variação nitidamente relacionados com a posição
geográfica dos diferentes vetores impactantes. O conjunto desses resultados
mostra que as atividades antropogênicas no estuário do Rio Curimataú estão
adicionando metais pesados nos sedimentos de fundo das drenagens ou, pelo
menos, afetando a distribuição e fixação desses metais no sistema geoquímico
estudado.
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GEOQUÍMICA AMBIENTAL DO RIO PITIMBU, REGIÃO SUL DA GRANDE
NATAL, RIO GRANDE DO NORTE
José Edílson de Albuquerque Guimarães Segundo e Germano Melo Júnior
Programa de Pós-Graduação em Geociências, Departamento de Geologia da
UFRN, 59072-970, Natal-RN. E-mail: germano@geologia.ufrn.br.
Apoio Financeiro: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do
Rio Grande do Norte - IDEMA
RESUMO
O Rio Pitimbu vem sendo objeto de preocupação ambiental com relação às
diversas atividades antropogênicas instaladas nas proximidades do seu curso.
Tal preocupação prende-se ao fato de o referido rio ser o principal manancial
superficial alimentador da Lagoa do Jiqui, utilizada para abastecer 16,5% da
população de Natal. Por esse motivo foi realizado levantamento ao longo de seus
38 km da extensão, tendo sido amostradas 34 estações para sedimento de fundo
e 16 para água. As amostras de água foram analisadas para parâmetros físicoquímicos de qualidade e para metais, enquanto as amostras de sedimento foram
analisadas para metais. Os resultados analíticos das amostras de água
mostraram-se dentro dos limites de tolerabilidade definidos pela legislação,
exceto para coliformes em todas as estações, para turbidez e teor de óleos e
graxas em 3 estações e para Pb em 13 estações. No caso das amostras de
sedimento, os teores dos metais estão dentro das faixas normalmente
encontradas em áreas não impactadas de outras partes do mundo. Para ambos
os meios amostrados, a distribuição dos dados analíticos ao longo do traçado do
rio mostrou correlação geográfica entre os valores mais elevados e algumas das
atividades antropogências instaladas ao longo da área de influência do rio.
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ESTUDO DOS COMPONENTES ORGÂNICOS PARTICULADOS PRESENTES
NOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE GUANABARA: UMA
CONTRIBUIÇÃO À CARACTERIZAÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
João G. Mendonça Filho1*; Vladimir O. Elias2; Ana Cristina O. Macedo2; Michele
B. Iemma1 ; Taíssa R. Menezes3
1

Depto de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de
Janeiro
graciano@igeo.ufrj.br
2 PETROBRAS/CENPES/DIVEX/CEGEQ,

Cidade Universitária, Ilha do Fundão,

Rio de Janeiro
velias@cenpes.petrobras.com.br
3

Curso de Pós-Graduação em Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

RESUMO
A caracterização do material orgânico contido em sedimentos é uma
questão importante para diversas áreas do conhecimento como a Biologia,
Química, Geologia Ambiental etc.. Estas áreas, empregam um número variado
de técnicas para a caracterização da matéria orgânica. Para o estudo da matéria
orgânica particulada presente nos sedimentos de fundo da Baía de Guanabara
foi utilizada a integração de técnicas de microscopia e geoquímica orgânica, com
o objetivo de obter informações sobre os fatores ambientais que controlam a
produção, os processos ecológicos e sedimentológicos que controlam a
distribuição e decomposição e os fatores geomicrobiológicos e biogeoquímicos
que influenciam a preservação da matéria orgânica durante sua incorporação
aos sedimentos. Os componentes orgânicos presentes nas amostras analisadas
apresentam diferentes fontes; ocorrendo um predomínio de material orgânico
amorfo, proveniente de ataque microbiológico aos outros tipos de componentes
orgânicos. Os resultados da análise geoquímica (Carbono Orgânico Total e
Pirólise Rock- Eval) associados aos resultados da investigação microscópica,
apontam para um tipo de material orgânico rico em lipídeo (elevado teor de
hidrogênio) resultado da degradação microbiológica da matéria orgânica
fitoplanctônica em um ambiente desóxico-anóxico (0,17 a 1,31 mgO2/l de água)
com alta taxa de preservação (até 4% COT).
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ANÁLISE ORGANOGEOQUÍMICA DE UMA SEÇÃO SEDIMENTAR
(WHOI/KNORR 159-5) DO TALUDE CONTINENTAL BRASILEIRO RECENTE
João G. Mendonça Filho1; Taíssa R. Menezes2 e Michele B. Iemma1
1

Depto de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de
Janeiro
graciano@igeo.ufrj.br
2

Curso de Pós-Graduação em Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

RESUMO
Amostras de uma seção sedimentar holocênica obtida do testemunho MC 58, na
base do talude da margem continental do Atlântico Sul (WHOI - cruzeiro 159-5
do R/V Knorr), foram analisadas utilizando técnicas organogeoquímicas
(Carbono Orgânico Total - COT e Pirólise Rock Eval). O objetivo principal foi
caracterizar a natureza, abundância e as condições ambientais de deposição da
matéria orgânica presente nesses sedimentos. A seção estudada está localizada
em uma região geográfica próxima ao Platô de São Paulo, a uma profundidade
de lâmina d'água de 4.015 metros. O tipo de material orgânico foi determinado
utilizando os resultados de COT e Pirólise Rock-Eval e tendo como base os
diagramas binários IH x IO, S2 x COT, IH x Tmax.e IH x COT. A análise dos
diagramas indicou que, no geral, a maioria das amostras apresentam matéria
orgânica correspondente ao querogênio do tipo III, representada por
componentes orgânicos com baixos teores de hidrogênio (IH entre 26 e 155
mgHc/gCOT) e teores elevados de oxigênio (IO entre 217 e 1097 mgCO2/gCOT).
Estes resultados indicam que o material orgânico analisado apresenta um baixo
grau de transformação, tendo sido depositado em um ambiente de
características predominantemente oxidantes com níveis localizados de maior
anoxia (IHxCOT).
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ANÁLISE DA FRAÇÃO SOLÚVEL (MOLECULAR) DA MATÉRIA ORGÂNICA
PRESENTE NOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE GUANABARA, RJ
Vladimir O. Elias1; João G. Mendonça Filho2 e Ana Cristina O. Macedo1
1 PETROBRAS/CENPES/DIVEX/CEGEQ,

Ilha do Fundão, Rio de Janeiro

velias@cenpes.petrobras.com.br
2

Depto de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de
Janeiro
graciano@igeo.ufrj.br
RESUMO
Para o estudo da matéria orgânica molecular presente nos sedimentos de fundo
da Baía de Guanabara, foram utilizadas técnicas de geoquímica orgânica
composicional e molecular (i.e., total de hidrocarbonetos, Carbono Orgânico
Total e pirólise Rock-Eval). Os resultados de Pirólise Rock-Eval mostraram
valores muito elevados de S1 (até 3,49 mg HC / g rocha) e do Índice de Produção
(IP de até 0,24) sugerindo a presença de contaminação por hidrocarbonetos,
uma vez que as amostras analisadas dos sedimentos de fundo da Baía de
Guanabara apresentam valores muito baixos de S2 (de até 12,94 mg HC / g
rocha) e IH (até 268,68 mg HC / g COT) e muito elevados de S3 (até 7,86 mg
CO2 / g rocha) e IO (de até 614 mg CO2 / g COT), indicando o baixo grau de
transformação da matéria orgânica. As análises químicas de hidrocarbonetos
nos sedimentos indicaram a presença de hidrocarbonetos em concentrações de
até 2000 ppm, sugerindo também um elevado grau de contaminacao dos
sedimentos. As análises de biomarcadores, com a predominância dos hopanos
17 (H), 21 (H), os isômeros maturos, confirmam uma origem
predominantemente petrogênica para os hidrocarbonetos analisados.
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ANOMALIA HIDROGEOQUÍMICA E
DENTÁRIA EM ITAMBARACÁ – PR.

OCORRÊNCIA

DE

FLUOROSE

Luciana de Miguel Cardoso*, Maria Celeste Morita*, Otávio A. B. Licht**, João
Carlos Alves*
Universidade Estadual de Londrina*
MINEROPAR**
RESUMO
Este estudo foi realizado em Itambaracá – PR., região identificada em estudo
anterior como tendo teores anômalos de flúor no solo e em águas de bacias
superficiais utilizadas pela população. O flúor, se ingerido em doses excessivas
durante o período de formação dos dentes, pode causar a fluorose dentária, uma
patologia que manifesta-se através de manchas esbranquiçadas na superfície
do esmalte dentário ou, até mesmo, através de perdas em sua estrutura. Foi
realizado um estudo de prevalência da doença em todas as escolas das zonas
urbana e rural do município, totalizando 1129 escolares, de 5 a 23 anos de idade.
A prevalência de fluorose dentária encontrada nessa população foi de 60,9 %.
Em São Joaquim do Pontal, distrito pertencente a Itambaracá, os dados
demonstraram maior freqüência e severidade, com 71,7 % dos escolares
apresentando fluorose dentária. Além dessa evidência de repercussão sobre a
formação dos tecidos dentários da população residente na área de risco, outras
conseqüências sobre a saúde humana e animal, ainda não avaliadas,
necessitam ser identificadas. A contribuição do estudo hidrogeoquímico na
identificação da área de risco e interpretação dos dados de morbidade ampliou
sobremaneira a perspectiva de compreensão dos fatores causais da doença.
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OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE ESPODOSSOLOS DURIPÂNICOS
SOBRE OS TABULEIROS COSTEIROS DA BAHIA.
José M. Ucha1, Geraldo S. Vilas Boas2, Lucedino P. Ribeiro2
1 CEFET-BA, 2 IGEO – UFBA.
RESUMO
Foi pesquisada uma topossequência sobre os sedimentos do Grupo Barreiras
dos Tabuleiros Costeiros do Litoral Norte do Estado da Bahia. Os processos de
formação dos Espodossolos tiveram início com a instalação de uma depressão,
causada pela subsidência provocada por uma fratura. Após o rebaixamento da
superfície, se instalaram os processos de hidromorfia que deram então o início
da formação dos horizontes endurecidos do tipo duripã, que provocaram a
existência de lençol suspenso. O nível desse lençol estabeleceu os limites de
ação das condições de hidromorfia, que foi o principal fator de gênese dos solos
Espodossólicos (antigos Podzóis) sempre assentados sobre horizontes
duripânicos espessos. O solo original foi o Latossolo Amarelo coeso, argiloso,
que foi sendo transformado em solos com menores teores de argila
acompanhando o estabelecimento das condições hidromórficas. Assim, na
seqüência aparecem o Argissolo Amarelo e o Argissolo Acinzentado,
continuando a perda de argilas até gradar para o Espodossolo com horizonte E
espesso. Esse processo ocorre sob média pluviométrica de 1280 mm anuais,
concentrados entre os meses de março a agosto, evidenciando que mesmo ob
condições de relativa baixa pluviometria, os processos de gênese dos
Espodossolos com duripã são ativos.
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DETERMINAÇÃO DE INDICADORES INORGÂNIOCS DE QUALIDADE DE
ÁGUA SUBTERRÂNEAS PARA OS AQÜÍFEROS MAIS EXPLORADOS DO
DISTRITO FEDERAL
Freitas1, A.L.S.; Boaventura2, G.R.; Santos3, R.V.
1.
analuf@unb.br - Instituto de Geociências – Universidade de
Brasília, Campus Universitário Asa Norte, Brasília – DF CEP 70.910-900.
2.
grbunb@unb.br - Lageq - Instituto de Geociências – Universidade
de Brasília, Campus Universitário Asa Norte, Brasília – DF CEP 70.910900.
3.
rventura@unb.br - Lageq - Instituto de Geociências – Universidade
de Brasília, Campus Universitário Asa Norte, Brasília – DF CEP 70.910900.
RESUMO
Em regiões de Cerrado, as reações responsáveis pela alteração de rochas e pela
gênese dos latossolos provocam a redução do pH da água, alteração do balanço
de cargas no solo e o reequilíbrio das espécies de carbono inorgânico dissolvido
em água. No Distrito Federal, (DF) dois domínios hidrogeológicos são
reconhecidos. Um domínio poroso, que compreende os latossolos e saprólitos e
um segundo fraturado, que se desenvolve sobre as rochas dos Grupos Paranoá,
Canastra, Bambuí e Araxá, que afloram no local. O DF sofreu intenso
desenvolvimento urbano nos últimos 15 anos. Muitos condomínios rurais e
urbanos foram construídos ao redor do Plano-Piloto e das cidades satélites.
Nestes locais, os moradores utilizam poços tubulares profundos para o
abastecimento de água e fossas, para a destinação de águas servidas. Neste
trabalho, os autores sugerem indicadores inorgânicos de qualidade de água,
específicos para as águas subterrâneas locais e um novo modo de interpretação
de elementos dissolvidos em águas, com base no comportamento de metais
alcalinos, alcalinos terrosos e elementos-traço, estreitamente relacionados às
atividades humanas e às características geológicas locais. A determinação dos
elementos indicadores teve como base o tratamento estatístico de dados
multivariados.
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ADEQUAÇÃO DOS MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO GEOQUÍMICA DE
ÁGUA, COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE AS CONCENTRAÇÕES
PERCENTUAIS ENTRE OS ÍONS MAIS ABUNDANTES EM ÁGUA, PARA AS
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO DISTRITO FEDERAL.
Freitas1, A.L.S.; Boaventura2, G.R.; Santos3, R.V.
4.
analuf@unb.br - Instituto de Geociências – Universidade de
Brasília, Campus Universitário Asa Norte, Brasília – DF CEP 70.910-900.
5.
grbunb@unb.br - Lageq - Instituto de Geociências – Universidade
de Brasília, Campus Universitário Asa Norte, Brasília – DF CEP 70.910900.
6.
rventura@unb.br - Lageq - Instituto de Geociências – Universidade
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RESUMO
Os diagramas mais importantes para a classificação geoquímica de águas
(PIPER, 1944; DUROV, 1966 e CHADHA, 1999) levam em consideração as
relações geoquímicas entre os íons mais abundantes em água. Desta forma, as
diferenças entre as percentagens das concentrações dos metais alcalinos
terrosos (Ca e Mg) e dos alcalinos (Na e K), assim como entre os ânions de
ácidos fracos (CO3= e HCO3-) e fortes (Cl- e SO4=) são plotadas em diagrama ou
gráfico. As relações geoquímicas/geológicas, peculiares de cada região, podem
influenciar de tal maneira os resultados, que apenas o emprego destes
diagramas ou gráficos não são suficientes para explicar o comportamento
geoquímico de um determinado aqüífero. Em regiões de Cerrado, as reações
responsáveis pela alteração de rochas e pela gênese dos latossolos provocam
a redução do pH da água, o balanço de cargas no solo e o reequilíbrio das
espécies de carbono inorgânico dissolvido em água. No Distrito Federal, (DF)
dois domínios hidrogeológicos são reconhecidos. Um domínio poroso, que
compreende os latossolos e saprólitos e um segundo fraturado, que se
desenvolve sobre as rochas dos Grupos Paranoá, Canastra, Bambuí e Araxá,
que afloram no local. Os autores discutem a validade destes modelos tradicionais
de classificação geoquímica para as águas subterrâneas do Distrito Federal.
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GÊNESE DO TOPAZITO DO MACIÇO GRANÍTICO MANGABEIRA (GO),
MINERALIZADO EM ESTANHO (Sn) E ÍNDIO (In), COM BASE EM
INCLUSÕES FLUIDAS
Rodrigo Malheiros Pontes1, Márcia Abrahão Moura1, Nilson Francisquini
Botelho1, Claire Beny2
1 - Instituto de Geociências - Universidade de Brasília, Brasília (DF)
2 – BRGM, Orléans, França
RESUMO
O Maciço granítico Mangabeira situa-se na Província Estanífera de Góias,
Subprovíncia do Paranã, e é constituído predominantemente por um biotita
granito porfirítico (g1). A área mineralizada em Sn e In situa-se na Zona
Greisenizada Principal (ZGP) do maciço, compreendendo biotita granito evoluído
(g2), topázio-albita granito (TAG), greisens e o topazito, associado ao TAG e
principal hospedeiro da mineralização. A rocha contém quartzo, topázio,
zinnwaldita, arsenopirita e cassiterita em proporções variáveis, além de outros
minerais mais raros. O estudo de inclusões fluidas objetivou contribuir para a
definição da origem do topazito, se hidrotermal ou magmática. Foram
distinguidos os sistemas de fluidos primários: a) H2O-NaCl, com Te = –20,8 a
21,9ºC, salinidade = 10,5 a 12,9% de NaCl eq. e TH = 300 a 400ºC; e b)H 2ONaCl-CO2, com Tfg em duas faixas de temperatura: -14 a –10ºC e –7 e –5ºC,
TfCO2 aproximadamente igual a –56,6ºC, resultado confirmado em Microssonda
RAMAN, e TH = 250 a 330oC. Os dados de campo, petrográficos e os resultados
microtermométricos de inclusões fluidas estão de acordo com origem hidrotermal
para a rocha, formada provavelmente como produto de preenchimento de fratura
no TAG, e no granito g2 com líquido residual do TAG misturado com água
meteórica.
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MAPA GEOLÓGICO DA BACIA DE CASTRO
José Cralos Sícoli Seoane
Depto de Geologia – CTG – UFPE
Cainho@usa.net
RESUMO
A história de deposição na Bacia foi principiada pelos sedimentos de Associação
Piraí do Sul, e logo foi instalado um vulcanismo, inicialmente máfico a
intermediário e progressivamente mais félsico, da Associação Tronco.
Sobreposto a estas associações ocorre novo vulcanismo félsico, com os álcaliriolitos e álcali-traquitos da Associação Tirania.
A correlação entre bacias vulcanossedimentares Neo-Proterozóicas /
Paleozóicas do sul do Brasil constituem um grande desafio. No caso de Castro
as Associações Tronco e Tirania, a idade de mise en place das rochas vulcânicas
e a impalntação de desenvolvimento da bacia são correlacionáveis, em termos
de eventos, tipos litológicos e composições, aos Vulcanismos II ( Mb. Hilário, Gr.
Bom Jardim) e III ( Fm. Acampamento Velho). Nestes, à semelhança de Castro
ocorre rochas de alto potássio, depositadas predominantemente em ambientes
subaéreos, ou subaquosos de pequena profundidade com instruções rasas
tectonicamente posicionadas em período de quiescência cratônica pósorogênica, correspondendo às última manifestações magmáticas relacionadas
ao ciclo brasiliano.
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DISTRIBUIÇÃO DE METAIS PESADOS (Cr, Cu, Ni e Zn) EM SEDIMENTOS
DE FUNDO DO RIO EMBU-MIRIM-SP.
J. B. Sígolo1 e C. L. Moura2
1 Prof. Dr. Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental do Instituto de
Geociências-USP, , jbsigolo@usp.br
2 Pós Graduanda do Programa de Geoquímica e Geotectônica do Instituto de
Geociências-USP, clau_clau@uol.com.br
RESUMO
Este trabalho apresenta as variações dos teores de Cr, Cu, Ni e Zn em topo e
base de “cores” de sedimentos de fundo ao longo do rio Embu-Mirim, com o
objetivo de detectar o grau de contaminação destes sedimentos e sua
contribuição no Reservatório de Guarapiranga. A metodologia básica
compreende análises macroscópicas, parâmetros físico químicos (pH e Eh)
análises químicas totais e concentração de matéria orgânica. Os dados obtidos
exibem Cu com tendência a concentrações constantes no topo e na base dos
sedimentos coletados ao longo das estações amostradas. Cr e Ni exibem ao
longo destas estações, constância na porção mediana do curso da drenagem e
oscilações tanto a montante como jusante. Zn exibe tendência de aumento de
concentração nas amostras de topo como nas de base em direção a jusante. As
variações observadas nas concentrações dos metais apresentam relação com
os valores de pH obtidos, os quais são geralmente maiores no topo que na base.
Uma parte dessas oscilações de concentração relacionam-se com os valores de
Eh, quase sempre redutores nas estações amostradas. Verifica-se haver íntima
correlação entre as concentrações de matéria orgânica encontrada nos
sedimentos com as elevações de concentração para Zn e Cr.
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METAIS PESADOS EM SEDIMENTOS DE FUNDO DO RIO AURÁ,
PROVENIENTES DO DEPOSITO DE LIXO MUNICIPAL DE BELÉM-PA
PIRATOBA MORALES, Gundisalvo *; FENZL, Norbert,* DIAS DA COSTA, Tony
Carlos *; TEIXEIRA DE MELO, Odilon* & RIBEIRO MORGAN, Hebe**
*Centro de Geociências Da Universidade Federal do Pará - UFPA
**Universidade Estadual do Estado do Pará - UEPA
RESUMO
Concentrações dos metais pesados Cd, Ni, Cr, Cu, Zn, Pb, Fe e Mn foram
medidas por espectrometria de absorção atômica em 17 amostras de
sedimentos de fundo coletados no rio Aurá e nos igarapés Santana de Aurá e
Santo Antônio que recebem partes do escoamento superficial do deposito
sanitário municipal de Belém. Os sedimentos apresentaram maiores
concentrações dos metais na época de estiagem do que na época de seca. O
Zn variou entre 78,8 ppm na época de seca e 70.7ppm na época de chuva; o Cu
entre 26.0 e 22 ppm, o Ni varia entre 23.1 e 17.6 ppm, o Pb entre 69.3 e 59.2
ppm e o Cr entre 70 e 61.7 ppm. Os coeficientes de correlação acima de 8,0
indicam fortes associações entre os metais Zn-Ni, Cu-Ni, Cu-Pb, Cu-Cr, Ni-Pb,
e Pb-Cr. Os sedimentos analisados podem ser considerados moderadamente
poluídos por Cr segundo a EPA e contaminados com Cr, Pb e Cd segundo os
valores reportados por URE&BEROW (os metais pesados Cd, Ni, Cr, Cu, Zn,
Pb, Fe e Mn 1982).
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POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS POR CHORUME NA
ÁREA DO LIXAÕ DO AURÁ BELÉM-PA

PIRATOBA MORALES, Gundisalvo *; FENZL, Norbert,* DIAS DA COSTA, Tony
Carlos *; TEIXEIRA DE MELO, Odilon* & MORGANNE CAMPOS RIBEIRO,
Hebe**
*Centro de Geociências Da Universidade Federal do Pará - UFPA
**Universidade Estadual do Estado do Pará - UEPA
RESUMO
A lixão de Aurá, tem acumulado aproximadamente 3,2 milhões de toneladas de
resíduos sólidos nos últimos dez anos permitindo o fluxo superficial do chorume
atingindo os recursos hídricos superficiais que apresenta influencia da maré
acelerando. Foram realizadas 4 campanhas em quatro três pontos de coleta
localizados a diferentes distâncias do depósito de lixo onde foram coletadas
amostras de água durante um ciclo de maré par serem quantificados os
parâmetros traçadores de chorume (Cl-, SO42-, NO3-, Na, Ca, Mg, K,
condutividade, alcalinidade, pH, NH4+ ). Esses mesmos parâmetros foram
analisados em amostras de chorume coletadas no corpo receptor primário, e
num ponto de coleta localizado na montante do lixão do Aurá. Os resultados
mostram expressivas variações dos parâmetros traçadores na preamar
(penetração da água do rio Guamá) e baixa-mar (saída da água da área do lixão
do Aurá) indicando que os recursos hídricos estão sento atingidos pelo chorume.
Entre os parâmetros que experimentaram maiores variações estão a
condutividade que mudo de 87 mS/cm na baixa-mar para 26 mS/cm na preamar,
a alcalinidade variou de 19 mg/L da CaC3 para 11 mg/L, o Cloreto de 102 mg/L
para 3 mg/L, a NH4+ de 103 M para 5 M e o sódio de 6 mg/L para 1.5 mg/L.
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ESTUDO DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS EM SEDIMENTOS DO
ESTUÁRIO DE SANTOS E SÃO VICENTE
P. S. C. da Silva, B.P. Mazzilli e, D. I. T. Favaro*
Departamento de Radioproteção Ambiental
*Laboratório de Análise Por Ativação
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Caixa Postal 11049, São Paulo, Brasil
RESUMO
Foram analisadas amostras de sedimento de superfície, coletadas pela
CETESB, no ano de 1999, no estuário de Santos e São Vicente, localizado no
litoral sul do Estado de São Paulo, onde se encontra instalado um importante
polo industrial que inclui industrias de fertilizantes, as quais produziram, até o
presente, 69 milhões de toneladas de fosfogesso. Este fosfogesso é estocado
em pilhas a céu aberto representando um risco potencial ao ambiente. Este
trabalho apresenta um estudo das concentrações e distribuição dos elementos
terras raras nestes sedimentos, determinadas por análise por ativação
neutrônica. A distribuição da concentração dos elementos terras raras
determinados neste estudo seguiu o seguinte padrão: Ce > Nd > La > Sm > Yb,
Eu, Tb, Lu. Quatro regiões amostradas apresentaram concentrações acima do
valor médio observado para a região. A análise de correlação mostrou que os
elementos terras raras apresentam forte correlação positiva entre si,
principalmente no grupo das terras raras leves (La, Ce and Nd) e no grupo das
terras raras pesadas (Yb e Lu). Também foi verificada uma forte correlação
positiva entre os elementos terras raras e Th, Fe, Sc e Co em concordância com
a literatura.
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CALIBRAÇÃO DE UM SISTEMA DE EMANAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO
DE 222Rn E DE 226Ra EM AMOSTRAS DE ÁGUA DO MAR

Luciana Aparecida Farias, Joselene de Oliveira, Barbara Paci Mazzilli
Departamento de Radioproteção Ambiental
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Caixa Postal 11049, São Paulo, Brasil
e-mail: lufarias@usp.br
RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados da calibração de um sistema de
desgaseificação-emanação utilizado para a determinação das concentrações de
222Rn e de 226Ra em amostras de água do mar. As médias aritméticas da
eficiência total de extração de 8 linhas de desgaseificação-emanação foram
determinadas utilizando-se 4 soluções de referência de 226Ra com as seguintes
atividades: 430,2dpm, 374,9 dpm, 331,8 dpm e 375,9 dpm (Amersham
International). As eficiências totais de extração do sistema de medida foram de
aproximadamente 70 %. Amostras de branco do processo foram preparadas
com água purificada de qualidade analítica isenta de 226Ra, para a determinação
do limite inferior de detecção do método. A partir destas medidas, obteve-se o
valor de 1x10-2 dpm/L.
O trabalho também apresenta os resultados preliminares da aplicação da
metodologia proposta na determinação das concentrações de 222Rn e de 226Ra
em amostras marinhas coletadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, em
Ubatuba, entre as latitudes de 2326S e 2346S e as longitudes de 4502W e
4511W. Esta linha de pesquisa tem por objetivos utilizar o 222Rn como um
traçador da descarga submarina de águas subterrâneas.
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ANÁLISE DE SEDIMENTOS DE FUNDO COLETADOS EM UM DOS LAGOS
PERTENCENTES À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARUERI
POR ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA.
Andreza P. Ribeiro[1], Ana Maria G. Figueiredo[1], Joel B. Sígolo[2]
[1]Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN-CNEN/SP, C. P. 11049,
CEP 05422-970, São Paulo – SP, andreza@curiango.ipen.br
[2]Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo – SP,
jbsigolo@usp.br
RESUMO
O ambiente lacustre, objeto desse estudo, está localizado nos limites do terreno
da Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri - SP. Este lago possui metade
de seu contorno constituído de depósitos de resíduo provenientes da ETE de
Barueri. Foram analisadas amostras de sedimento coletadas em períodos
distintos do ano (chuvoso e seco), para a determinação de metais e outros
elementos de interesse, utilizando-se a técnica de análise por ativação com
nêutrons. De acordo com os resultados obtidos para as amostras coletadas no
período chuvoso, observa-se que os teores encontrados para os elementos As,
Cs, Cr, Fe, Rb e Sb são considerados normais quando comparados com as
concentrações médias da crosta terrestre para as rochas sedimentares (shale).
Por outro lado, os resultados obtidos para o Zn sugerem uma contaminação,
visto que as concentrações encontradas na fração superficial do sedimento,
apresentaram valores superiores ao shale. Com relação aos elementos terras
raras, o padrão de distribuição encontrado mostra uma assinatura das rochas
graníticas e granitóides características da região. Além das amostras coletadas
no período seco, serão estudadas amostras de solo coletadas próximo ao meio
lacustre, com intuito de detectar as possíveis fontes dos elementos analisados.
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NÍVEIS DE CHUMBO, COBRE E ZINCO EM AMOSTRAS DE SEDIMENTOS
DO SISTEMAS COSTEIRO DE CANANÉIA-IGUAPE ( SÃO PAULO, BRASIL)
Roberto T. Saito 1, Rubens C. L. Figueira
Cunha1

2,3

, Moyses G. Tessler

2

, Ieda I. L.

1- IPEN/CNEN-SP – Supervisão de Radioquímica. Cx. P. 11049,
CEP:05422-970, Pinheiros, SP, Brasil. E-mail:biologia@curiango.ipen.br
2- Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – IO/USP
3- CETEC – Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL
RESUMO
O Sistema Costeiro de Cananéia - Iguape localiza-se no litoral do Estado de São
Paulo, com área de 200 km2. O local apresenta uma dinâmica muito intensa nos
seus canais, com grande influência do Rio Ribeira de Iguape. A província
mineral do alto vale do Rio Ribeira tem sido minerada desde os tempos coloniais,
acarretando um enriquecimento no sistema Cananéia – Iguape de metais
provenientes da lixiviação de rejeitos ou da lavagem do minério. Neste trabalho
foram determinados os níveis de chumbo, cobre e zinco em sedimentos de
quatro testemunhos, coletados em diferentes pontos da área de estudo ( Rio
Carapara ( CR –III), Ponta do Arrozal ( PA), Ponta do Frade (PF) e Valo Grande
( VG)). Os níveis de chumbo, cobre e zinco variaram entre 3 a 166 µg.g -1, 3 a
44 µg.g-1 e 8 a 133 µg.g-1, respectivamente. Os níveis mais altos destes metais
forma encontrados no testemunho Valo Grande ( VG) e os menores níveis foram
observados no testemunho Ponta do Frade ( PF). O Valo Grande por estar mais
próximo do Rio Ribeira de Iguape apresenta uma lata concentração dos três
metais. A Ponta do Frade localiza-se num ponto intermediário do Sistema e os
resultados indicam que este local não sofre grande influência do Rio ribeira e a
contribuição dos pequenos rios locais não é tão significativa para o
enriquecimento destes elementos.
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ORIGEM SUPÉRGENA DE CROSTAS FERRUGINOSAS DOBRADAS EM
SEDIMENTOS TERCIÁRIOS DA BACIA DE SÃO PAULO.
Joel Barbujiani Sígolo* e Marcelo Altafini**
*Prof. Dr. Departamento Geologia Sedimentar e Ambiental. Inst. Geoc. USP;
jbsigolo@usp.br
**Pós-Graduando do Programa de Geoquímica e Geotectônica do IGc-USP.
RESUMO
Crostas ferruginosas dobradas são encontradas em sedimentos da Bacia
Terciária de São Paulo, (Vila Madalena - São Paulo, SP) e em sedimentos
correlatos encaixados em metamórficas do Grupo São Roque (Proterozóico) em
Pirapora do Bom Jesus, SP. Na análise da origem destas dobras através de
diferentes técnicas, demonstra-se que as crostas ferruginosas apresentam
organização textural, composição química e mineral semelhantes (basicamente
hidróxidos de ferro - goethita - argilas caoliníticas e quartzo).
A constituição mineral, a organização textural e a composição química total e
pontual das crostas indicam origem a partir da cimentação de hidróxidos de ferro
remobilizados no sedimento encaixante. A diferença entre esses materiais
reflete-se apenas no empobrecimento em Fe2O3 e enriquecimento em SiO2,
Al2O3 e elementos alcalinos no sedimento, inverso do observado nas crostas.
Tal origem é comprovada por diferentes diagramas químicos discriminativos,
exibindo evolução a partir do sedimento encaixante até as crostas. Esta evolução
deve-se a processos de remobilização e concentração de hidróxidos de ferro,
promovidos por movimento descendente do fluxo d’água e oscilações do nível
hidrostático, acompanhadas de variações climáticas e ascenção do relevo. A
comparação de dados estruturais de dobras em rochas regionais com as dobras
nas crostas demonstra não haver similaridade entre elas, indicando origens
distintas.
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Origem supérgena de crostas ferruginosas dobradas em sedimentos
Terciários da Bacia de São Paulo.
Joel Barbujiani Sígolo* e Marcelo Altafini**
*Prof. Dr. Departamento Geologia Sedimentar e Ambiental. Inst. Geoc. USP;
jbsigolo@usp.br
**Pós-Graduando do Programa de Geoquímica e Geotectônica do IGc-USP.
Abstract
Folds in iron crusts are described and characterized in two different study areas.
One inserted in the Tertiary São Paulo Basin, São Paulo-SP; and the second
located in Pirapora do Bom Jesus-SP, in sediments relative to São Paulo basin
sedimentation.The objective of this study was to verify the folded iron crust
genesis, checking their origin hypotheses. The iron crusts present textural
organization, similar chemical and mineralogical composition, although they are
located in different rocks and geologic setting. They are constituted basically by
iron hydroxides.
Diagram trend shows a geochemical evolution linking both sedimentary hostrocks and iron crusts composition, suggest a geochemical origin. These iron
crusts were formed by remobilization and concentration processes of iron oxides
and hydroxides, originated by the descending meteoric water and groundwater
level oscillation, related to seasonal climatic variations and relief ascending
movements. It was not possible establish correlation between the studied areas
structural data with tectonic fold or regional deformation patterns in host-rocks
with the folded iron crust. This fact, indicate a origin not directly related to tectonic
processes in folded iron crust.
Introdução
Crostas ferruginosas são lugar comum em ambientes tropicais. A existência
destas crostas envolve reorganização de relevo quase sempre promovidas por
movimentos ascencionais de porção importante de terrenos que as contem,
gerando modelado específico quando de sua existência (Goudie,1973). A origem
de “dobras” em crostas ferruginosas em Pirapora do Bom Jesus e na Bacia de
São Paulo, foram por muitos anos explicadas sob diferentes hipóteses. Uma
interpretação sugerindo origem tectônica (proveniente de deformações
modernas Quaternárias/Terciárias) ou origem geoquímica, proveniente da
remobilização e concentração de hidróxidos de ferro. Próximo a estas dobras,
crostas ferruginosas foram objeto de estudo (Suguio e Barbour,1969) e sugerida
sua origem e evolução (Sígolo e Ohnuma 1996).
Métodos
As amostras das crostas e dos materiais encaixantes provém de oito perfis nas
duas áreas estudadas, sendo obtidas amostras totais e indeformadas das
crostas dobradas, do sedimento encaixante e matriz. Estas amostras foram
submetidas a análises micromorfológicas, químicas totais, químicas pontuais
qualitativas e semi-quantitativas em MEV/EDS e mineralógicas (DRX e
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separação de minerais pesados). Os dados de química total foram lançados em
diagramas geoquímicos, visando comparar o comportamento químico dos
elementos maiores nos perfis e obter relações genéticas ou não entre os
materiais investigados.
Afloramento da Rua Girassol – Vila Madalena – Bacia Terciária de São Paulo
Com 40m de extensão e 5m de altura, exibe sequência rítmica de crostas
ferruginosas “dobradas” (Fig. 01 e 02), constituídas por goethita, com cor marrom
escura. O sedimento constitui-se de material areno-argiloso de cor marromamarelada contendo grãos de quartzo de 0,2 a 1,5 cm e feldspatos alterados.
Intercalações de níveis quartzosos pouco espessos (0,5 cm) são observados.
Afloramento de Pirapora do Bom Jesus. Km 53 da Estrada dos Romeiros – SP.
Neste local, as crostas ferruginosas “dobradas”, constituem-se de goethita
prioritariamente. Encaixam-se em sedimento argiloso avermelhado, com clastos
de quartzo e filito oriundos do Grupo São Roque (Fm. Pirapora do Bom Jesus).
Exibe 140m de extensão e 20m de altura e divide-se em porção com dobras
(120m de extensão) e sem dobras (20m de extensão) A espessura das crostas
varia de 1 a 10 centímetros e são visíveis a partir da base do perfil. Com altura
de 15m são capeadas por couraça indeformada e fragmentada de 20cm de
espessura (Fig. 03).
Quatro grupos distintos de fraturas e falhas foram diagnosticados (Fig 04). Um
grupo G1 constituido de fraturas individualizadas, sem preenchimento; G2(F2,
F3, F4, F5, F8 e F9) como fraturas preenchidas por hidróxidos de ferro, de até
10 cm de espessura. Os grupos G1 e G2 limitam as dobras. Um grupo G3, com
fraturas pouco espessas (2 a 5 cm), preenchidas por goethita. Estas fraturas ou
condicionam o fechamento das “dobras” ou cortam nas (CF–Fig 03 e 04). Um
grupo G4 constituido de falhas cortando e deslocando crostas dobradas (F7, F10
e F11–Fig 04 e 05).
RESULTADOS
Afloramento da Rua Girassol
Caracterização dos materiais amostrados.
As análises em DRX e a de minerais pesados das amostras das crostas
ferruginosas e das amostras da matriz, permitiram identificar quartzo, biotita,
argila do grupo da caolinita, hematita, goethita e ilmenita. Anatásio, estaurolita e
zircão são acessórios.
A microscopia óptica das amostras identificou minerais primários representados
por quartzo e secundariamente por turmalina e mica (biotita). Os grãos de
quartzo apresentam-se angulosos a sub-angulosos. Alguns grãos exibem
feições de corrosão ou estão microfissurados. As fissuras intraminerais
encontram-se preenchidas por material ferruginoso (hidróxido de ferro). Estas
feições são indicativas da invasão do plasma goethítico sobre o plasma caolínico
(matriz) Em adição, representam remobilização de hidróxidos de ferro na região
de contato entre o plasma caolinítico da matriz com o plasma goethítico da
crosta. Nestas, os grãos minerais encontram-se envoltos por plasma ferruginoso,
fino e compacto, de cor marrom avermelhada. Fissuras e vazios exibem
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preenchimento por argila e hidróxidos de ferro, algumas com bandamento
concêntrico, fruto da segregação de ferro e argila (ferriargilans zonados).
Composição química dos materiais amostrados.
A distribuição química dos elementos maiores (Si, Al e Fe) nos perfis de
amostragem indicam maior concentração de ferro nas crostas e de sílica na
matriz. Não há variações na porcentagem de alumínio entre os materiais (matriz
versus crostas). Este quadro comprova-se nos diagramas geoquímicos,
destacado por dois agrupamentos distintos; um de amostras da matriz e outro
das amostras das crostas (Fig 05, diagrama SiO2 x Al2O3 e 06, diagrama SiO2 x
Fe2O3). Os elementos Ca, K, Na e Mg ocorrem em menores porcentagens na
matriz. O titânio permanece com teores estáveis nos perfis. As análises em
MEV/EDS das amostras confirmaram os resultados das análises químicas totais,
como previsível inicialmente, de que as mais altas concentrações de ferro estão
nas crostas. Estas, compõe-se, de grãos de quartzo de tamanho variado,
cimentadas por material ferruginoso. A matriz intercalada é composta
essencialmente por grãos de quartzo equigranulares, poucos cristais placóides
de biotita e plasma com baixos teores de ferro e alumínio.
Afloramento de Pirapora
Caracterização dos materiais amostrados
As análises em DRX e de minerais pesados das crostas ferruginosas, da matriz
e do sedimento sem “dobras” contem quartzo (dominante), goethita, caolinita e
secundariamente biotita, hematita, ilmenita e gibbsita. Rutilo e zircão são
acessórios.
A análise micromorfológica possibilitou o reconhecimento de dois plasmas
distintos, um avermelhado, argilo-ferruginoso nas crostas e outro amarelado,
caolinítico na matriz. Os grãos de quartzo apresentam-se semi-angulosos,
freqüentemente corroídos e microfissurados. Litorelíquias constituídas por
fragmentos de filito e quartzito são comuns. Hidróxidos de ferro são observados
em fissuras preenchidas por plasma goethítico e caolinítico de diferentes
gerações, associados a feições de preenchimento de cavidades por material
argilo-ferruginoso (ferriargilans).
Composição química dos materiais amostrados
Os diagramas geoquímicos exibem a formação de três conjuntos distintos:
crostas, matriz e sedimentos sem deformação. As matrizes são empobrecidas
em Fe2O3 e enriquecidas em SiO2 se comparadas com as crostas. O sedimento
da porção sem “dobras” exibe composição intermediária. O Al2O3 exibe
concentrações constantes (Figs 07 e 08). Mg, Ca, Na, e K estão sendo
eliminados nas amostras das crostas e exibem relativa concentração na matriz
e na rocha sem crostas ferruginosas “dobradas”. Os resultados das análises
químicas pontuais em MEV/EDS confirmaram que o plasma da matriz é mais
enriquecido em silício e alumínio. No plasma da região das crostas predomina o
ferro. Microfissuras preenchidas por material com alto teor de ferro, indicam
remobilização de óxi-hidróxidos de ferro, principalmente na interface crosta e
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matriz. Análise pontual qualitativa, na região que compreende a matriz e crosta,
exibe aumento nas concentrações de ferro e alumínio, a medida que se avança
para a região do plasma da crosta. A sílica permanece constante ao longo da
seção analisada, exceto na região de interface crosta/matriz, quando ocorre
aumento significativo de teor.
Discussão
A partir da análises realizadas verifica-se ser a composição mineral das crostas
ferruginosas e dos sedimentos encaixantes semelhantes. As diferenças ficam
por conta de grãos de quartzo parcialmente corroídos. Esta feição provém da
dissolução da sílica promovida pela degradação química dos materiais,
responsável também pela concentração de hidróxidos de ferro no interior das
crostas (ferralitização). Em seção delgada, grãos, nódulos e litorelíquias
encontram-se cimentados por goethita nas crostas ferruginosas e por caolinita
nos sedimentos encaixantes.
Os diagramas geoquímicos sugerem haver origem comum para as crostas
ferruginosas a partir dos sedimentos encaixantes. A diferença exibida reflete-se
apenas no empobrecimento de Fe2O3 e enriquecimento de SiO2, Al2O3, e
elementos alcalinos na matriz, inverso do notado nas crostas. Tal aspecto sugere
origem a partir da cimentação de óxi-hidróxidos de ferro remobilizados do próprio
sedimento encaixante, durante deslocamento descendente do nível hidrostático.
Razão pela qual, a matriz é menos ferruginosa e guarda componentes originais
do sedimento, como alcalinos e alumínio e, as crostas, representam horizontes
intensamente ferruginizados (30 a 50% de Fe2O3), na forma de óxi-hidróxidos e
sílica (20 a 50%). Havendo crostas, o sedimento encaixante está
deferruginizado. Este feição é observada em campo e comprovada pelos
resultados analíticos obtidos nos materiais coletados nas duas áreas.
As crostas arqueadas da rua Girassol, originaram-se a partir da migração de
hidróxidos de ferro pela deposição de sucessivas “frentes de precipitação”.
Provavelmente, a elevada precipitação pluviométrica em associação com ácidos
húmicos da decomposição da matéria orgânica do horizonte superficial do solo,
permitiram a remobilização do ferro do sedimento original. Fluxos d’água
migraram descendentemente em direção ao nível hidrostático (NH) carreando
ferro e outros elementos solubilizados para porções inferiores do perfil de
alteração. Sob condições favoráveis à precipitação, “frentes de oxidação”
formaram-se dando origem à zonas de deposição dos hidróxidos. Suguio e
Barbour(1969), sugerem que as deposições de hidróxidos de ferro possuem
forma de arcos ou leques a partir de frentes de deposição. Estas, ao encontrar
obstáculos representados pela diferença de permeabilidade dos sedimentos ou
pela interceptação de outras “frentes” adjacentes, acabam depositando-se na
forma de dobras. Em Pirapora do Bom Jesus, a linha de fragmentos de couraça
(stone line) na porção NE do afloramento (Fig 01), formada pela degradação e
desmantelamento físico da couraça ferruginosa superior, representa evidência
de campo que indica soerguimento do relevo.
Diante da ascenção do relevo, o nível hidrostático (NH) passou a ser rebaixado.
Períodos de maior umidade (chuvoso) conduziram o NH a porções superiores e,
nas secas, à porções inferiores. No entanto, o movimento relativo do NH era
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sempre descendente. Desta forma óxi-hidróxidos de ferro da rocha original,
foram remobilizados e concentrados em zonas mais profundas do perfil de
alteração. Este movimento relativo permitiu que hidróxidos de ferro e
secundariamente hidróxidos de alumínio e argilas fossem precipitados ao longo
das fraturas (F) dos grupos G1 e G2, observadas em Pirapora (Fig 04). Crostas
ferruginosas oblíquas às fraturas se formaram, a partir da estrutura tipo “pena”
(cone de rebaixamento) gerado pela ascensão do relevo. O conjunto formado
pela junção dessas estruturas, caracteriza a feição de “dobras” apresentada em
Pirapora. Posteriormente, crostas ferruginosas “dobradas” antigas foram
cortadas por falhas (G4) (Fig 01, F7, F10 e F11), em evento de reativação de
sistemas de falhas (Taxaquara, Jundiuvira e Romeiros).
Conclusões
As crostas ferruginosas das duas áresa, apresentam organização textural,
composição química e mineral semelhantes, embora estejam encaixadas em
litologias distintas. Isto sugere que as crostas sejam horizontes mais
ferruginizados, originados a partir da cimentação por óxi-hidróxidos de ferro
provenientes dos próprios sedimentos encaixantes. Mineralogicamente, as
crostas ferruginosas não fogem a regra geral quanto a composição mineral,
sendo a goethita, o hidróxido de ferro mais comum nestes materiais. As crostas
dobradas, são de origem genuinamente geoquímica, formadas por processos de
remobilização e concentração de óxidos e hidróxidos de ferro, e
secundariamente de hidróxidos de alumínio e diferentes argilo minerais, diante
do deslocamento descendente do nível hidrostático (NH), devido ao
soerguimento do relevo e instalação de fraturas locais.
Agradecimentos: Apoio da FAPESP no projeto de Aux. a Pesquisa 97/00764-6.
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METAIS PESADOS (Cu, Cr, Zn e Ni) EM SEDIMENTOS LACUSTRINOS DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARUERI – SP
Guimarães V.1 & Sígolo J. B.2
1Mestranda do Programa de Pós Graduação em Geoquímica de Superfície e
Geotectônica do IGc – USP valguima@usp.br
2Prof. Dr. Do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental do IGc – USP
jbsigolo@usp.br
RESUMO
Esse trabalho aborda a distribuição de Cr, Cu, Zn e Ni em sedimentos de fundo
de uma lagoa situada nas dependências da Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) de Barueri – SP, onde parte do entorno é constituído por lodo de esgoto.
As amostras de sedimento foram coletadas no período chuvoso em 13 estações,
perfazendo-se assim toda a área do lago. Essas amostras foram fatiadas no
campo em subamostras de topo e base, o que possibilitou verificar a
heterogeneidade existente entre o sedimento superficial (sedimento argiloso) e
basal (material de aterro e sedimento aluvionar). Nessas subamostas foram
obtidos, teor de umidade, granulometria, conteúdo de matéria orgânica e
análises químicas totais em ICP/AES. Através das análises químicas totais
realizadas sobre as amostras argilosas (topo), material de aterro (base) e
sedimento aluvionar (base), verificou-se que o sedimento argiloso apresenta
maior concentração desses metais pesados, indicando proveniência do resíduo
de esgoto localizado em parte do seu entorno.
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VARIAÇÃO DOS ISÓTOPOS DE OXIGÊNIO (O18) E CARBONO (C13)
EM ALGUNS CARBONATITOS BRASILEIROS
Egydio Menegotto1, Vitor P. Pereira1, Milton L.L. Formoso1 & Alcides da Nóbrega
Sial2.
1. Universidade Federal do Rio Grande do Sul
2. Universidade Federal de Pernambuco
RESUMO
Com objetivo de avaliar as características, quanto aos processos de
formação, foram analisados isótopos O18 e C13 em amostras de alguns
carbonatitos brasileiros. Foram selecionados os carbonatitos de Catalão (GO),
Araxá (MG), Anitápolis (SC) e Fazenda Varela (Lages - SC). Esses carbonatitos
têm diferenças significativas quanto aos carbonatos presentes: em Catalão temse calcita + dolomita, em Araxá calcita + estroncianita + carbocernaita, em
Anitápolis calcita + dolomita + alstonita e em Fazenda Varela (Lages)
Fe-dolomita + ankerita + synchisita.
Os valores de O18 (SMOW) são todos positivos e C13 (PDB) negativos
para todos os carbonatitos estudados. Estes dados são coerentes com os
divulgados na literatura, tanto para os carbonatitos brasileiros, quanto de outras
partes do mundo, inclusive quanto à dispersão dos dados referentes a O18. Essa
dispersão não deve ser esperada a partir de cristalização fracionada e
imiscibilidade em magmas. Pelo contrário, tais variações poderiam ser induzidas
pela ação de fluidos com diferentes razões H2O/CO2, hidrotermais ou contidos
nas rochas preexistentes em que foram introduzidos.

265

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq
VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

caracterização das crostas silicosas das Rochas Sedimentares Mesozóicas
no Rio Grande do Sul, Brasil
José Luiz SILVÉRIO DA SILVA1 & Egydio MENEGOTTO2
1. Departamento de Geociências, Universidade Federal de Santa Maria
2. CPGq - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
RESUMO
Crostas
silicosas existentes nas rochas sedimentares mesozóicas do Rio Grande do Sul,
foram descritas como silcretes do tipo Fábrica Matriz (M), subtipos Glebular e
Maciço. Compõem-se de diversos polimorfos de sílica, os quais apresentam
complexo arranjo entre as fases constituintes, além de variadas texturas,
fábricas e microestruturas internas. Todas estas microfeições refletem-se nos
aspectos macroscópicos, conferindo às rochas diferentes tonalidades de cor e
diferentes graus de endurecimento. O fundo matricial constitui-se
predominantemente de cristais de microquartzo que preenchem fissuras e
cavidades ou apresentam fábrica do tipo coroamento (overlay).
Subordinadamente, ocorre sílica fibrosa do tipo calcedonita, de elongação
negativa, preenchendo tardiamente cavidades e formando estruturas
fibrorradiadas. Em algumas amostras encontra-se calcedônia fibrosa de
elongação positiva, do tipo quartzina. Megaquartzo ocorre em pequena
quantidade, formando um mosaico inequidimensional. Todas estas fases
silicosas são de origem secundária autigênica/pedogênica, formadas partir de
processos de dissolução e reprecipitação de fases silicosas no perfil.
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IMPLICAÇÕES DO USO DOS ELEMENTOS MAIORES NA AVALIAÇÃO DA
TAXA DE INTEMPERISMO DAS ROCHAS DA BACIA DO RIO CORUMBATAÍ
(SP)

Fabiano Tomazini da Conceição* & Daniel Marcos Bonotto**
*Pós-graduando (Doutorando) do IGCE - UNESP de Rio Claro. Avenida 24-A nº
1515 CEP 13506-900, Rio Claro, SP. e-mail: stein@linkway.com.br
** Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE) - UNESP de Rio Claro.
Avenida 24-A nº 1515 CEP 13506-900, Rio Claro, SP.
e-mail:
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RESUMO
A taxa de intemperismo em rochas é um parâmetro de extrema importância na
caracterização geomorfológica dos continentes de maneira que todas as
ferramentas disponíveis devem ser empregadas na sua avaliação. Com isso, o
objetivo deste trabalho constituiu em avaliar a possibilidade do uso da
concentração de Na, Ca, K e Mg em amostras de água e rocha na bacia do Rio
Corumbataí (SP), com o propósito de se determinar a velocidade de alteração
das rochas nesta importante bacia. A taxa de intemperismo na bacia estudada
utilizando esses elementos correspondeu a 9611 t/km2/a, 194 t/km2/a e 112
t/km2/a considerando, respectivamente, Na, K e Mg como traçadores naturais. O
uso do Ca como traçador não foi possível porque a concentração encontrada
nas águas de chuva foi maior que aquelas encontradas nas águas do Rio
Corumbataí. Os resultados mostraram que a qualidade das águas pluviais e
fluviais da bacia do Rio Corumbataí interfere no estudo da velocidade de
alteração das rochas.
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ESTUDOS BIOGEOQUÍMICOS EM ZONAS DE MANGUEZAL DO ESTADO
DA BAHIA: UTILIZAÇÃO DO VEGETAL AVICENNIA COMO BIOINDICADOR
DE PROCESSOS DE ACUMULAÇÃO DE METAIS PESADOS EM
SUBSTRATOS LAMOSOS
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RESUMO
Estudos biogeoquímicos foram realizados em duas regiões de manguezal
localizadas ao longo do litoral do Estado da Bahia: 1) Baía de Camamu – Região
Litoral Sul e 2) Estuário do Rio Itanhém – Região Extremo Sul. Nessas regiões
foram coletadas amostras de sedimento e de folhas do vegetal Avicennia, nas
quais foram efetuadas análises químicas para determinação dos metais pesados
Cu, Cr, Cd, Pb e Zn. Este trabalho foi realizado com o intuito de se verificar a
aplicabilidade da planta escolhida, como bioindicadora dos metais pesquisados,
para as zonas consideradas. As espécimes de Avicennia estudadas
apresentaram mecanismos de tolerância para alguns metais considerados, ao
mesmo tempo em que os estudos anatômicos e morfológicos permitiram
demonstrar, em alguns casos, alterações significativas no tecido foliar. As folhas
que apresentaram essas alterações estiveram, na maioria das vezes,
associadas a substratos que continham teores relativamente elevados dos
metais analisados. Sugere-se a realização de estudos biogeoquímicos
complementares, aos quais deverão ser associadas pesquisas bioquímicas e
moleculares, para uma melhor compreensão global dos processos que envolvem
a dinâmica ambiental dos manguezais do Estado da Bahia.
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AVALIAÇÃO GEOQUÍMICA DE ZONAS DE MANGUEZAL DA BAÍA DE
ARATU-BA: SUBSÍDIO A PROCESSOS DE MONITORAMENTO DE REGIÕES
DE MANGUEZAL DO ESTADO DA BAHIA
Antônio Fernando de Souza Queiroz – Pós-Graduação em Geoquímica e Meio
Ambiente (POSGEMA)/Laboratório de Estudos Ambientais (LEA)/Instituto de
Geociências (IGEO)/Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade
Católica do Salvador (UCSal). e-mail: queiroz@ufba.br;
Túlio César Albiani Alves – Mestrando da POSGEMA/LEA/IGEO/UFBA;
Maria das Graças Andrade Korn – Instituto de Química (IQ)/UFBA;
Márcia Sousa Bispo – IQ/UFBA;
Erick George dos Santos Carvalho – Bolsista de Iniciação Científica – CNPq –
LEA/IGEO/UFBA.
RESUMO
Estudos biogeoquímicos vêm sendo realizados em zonas de manguezal da Baía
de Aratu, a qual se constitui numa das sub-baías que compõem o imenso corpo
hídrico que forma a Baía de Todos os Santos, a maior do Brasil. As regiões de
manguezal da Baía de Aratu vêm coexistindo com uma série de problemas
ambientais produzidos por atividades industriais e urbanas, dentre as quais se
destacam aquelas provenientes de fontes poluidoras produzidas pelo Centro
Industrial de Aratu, bem como aquelas ocasionadas pela urbanização
desordenada verificada localmente. No presente trabalho foi analisada a
concentração dos metais Pb, Zn, Cr, Cu, Cd em amostras de sedimento
coletadas em 07 estações de amostragem, estabelecidas em regiões de
manguezal localizadas na porção costeira. Essa amostragem, realizada até a
profundidade de 1m, pretendeu avaliar geoquimicamente a distribuição dos
metais analisados. Os resultados obtidos mostraram teores relativamente
elevados para alguns dos metais considerados. Além de permitir a avaliação
quantitativa desses elementos tóxicos, esses resultados deverão auxiliar na
construção de um banco de dados científicos, que possibilitem ações de
monitoramento e gestão ambiental, e possam, igualmente, ajudar na construção
de medidas mitigadoras ou processos que conduzam à melhoria da qualidade
de vida da região.
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A
BIOGEOQUÍMICA
NA
APLICAÇÃO
DE
PROCESSOS
DE
MONITORAMENTO RELACIONADOS A ORGANISMOS COMESTÍVEIS EM
REGIÕES DE MANGUEZAL –
O CASO DA BAÍA DE CAMAMU – BA
Antônio Fernando de Souza Queiroz – Pós-Graduação em Geoquímica e Meio
Ambiente (POSGEMA)/Laboratório de Estudos Ambientais (LEA)/Instituto de
Geociências (IGEO)/Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade
Católica do Salvador (UCSal);
Jefferson Cerqueira Viana – Centro de Recursos Ambientais do Estado da Bahia
(CRA);
Olívia
Maria
Cordeiro
de
Oliveira
–
Deptº
de
Geoquímica/POSGEMA/LEA/IGEO/UFBA;
Marlene Campos Peso-Aguiar – Instituto de Biologia (IBIO)/POSGEMA/UFBA;
João Lamarck Argôlo – POSGEMA/LEA/IGEO/UFBA;
Luzimar Gonzaga Fernandez – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)/UFBA e
UCSal;
Cláudio Rebouças Britto – Bolsista de Iniciação Científica – CNPq –
LEA/IGEO/UFBA.
RESUMO
Estudos biogeoquímicos foram realizados em zonas de manguezal da Baía de
Camamu, localizada na Região Litoral Sul do Estado da Bahia, com a finalidade
de se analisar a relação entre a dinâmica geoquímica dos metais pesados
tóxicos Pb, Zn e Cd, encontrados no substrato dessas zonas, com processos de
bioacumulação desenvolvidos pelo molusco bivalve Anomalocardia brasiliana
(papa-fumo). Os resultados obtidos permitiram demonstrar que os
representantes da fauna escolhidos, utilizados como organismos comestíveis,
ou mesmo para comercialização pela população local, vêm sendo influenciados
por atividades antropogênicas poluentes, possivelmente relacionadas a
atividade de mineração de barita, instalada localmente há mais de 40 anos.
Observou-se ainda que a predominância da fração fina do sedimento
(principalmente argila e site) e sua associação com a matéria orgânica,
colaboraram para o incremento dos metais analisados nas frações geoquímicas
mais facilmente biodisponíveis (trocável, carbonática, redutível ou oxidável).
Sugere-se a continuidade deste trabalho, como forma de serem estabelecidos
parâmetros de estudo, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da
população que se utiliza do manguezal para sua sobrevivência.
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AVALIAÇÃO GEOQUÍMICA DE ZONAS DE MANGUEZAL DA BAÍA DE
CAMAMU – BA: APLICAÇÃO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA
EXTRAÇÃO DE METAIS EM SEDIMENTOS
Olívia Maria Cordeiro de Oliveira – Deptº de Geoquímica/Pós Graduação em
Geoquímica e Meio Ambiente (POSGEMA)/Laboratório de Estudos Ambientais
(LEA)/Instituto de Geociências (IGEO)/Universidade Federal da Bahia (UFBA) –
e-mail: olivia@ufba.br;
Antônio Fernando de Souza Queiroz – POSGEMA/LEA/IGEO/UFBA e
Universidade Católica do Salvador (UCSal);
João Lamarck Argôlo – POSGEMA/LEA/IGEO/UFBA;
Rita Maria Weste Nano Carvalho – CEFET/BA – LEA – UNICAMP;
Raphael Paiva Rodrigues – Bolsista de Iniciação Científica – CNPq –
LEA/IGEO/UFBA.
RESUMO
A Baía de Camamu está localizada a 335 Km a sul da Cidade de Salvador e
representa a terceira maior Baía do Brasil. Diversos estudos biogeoquímicos
vêm sendo realizados nos compartimentos do ecossistema manguezal
(sedimento, água e biota), desenvolvido às margens do seu complexo estuarino.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica dos metais Pb, Zn, Cr, Cu, Cd,
Ba, Mn, Fe e Al, nos sedimentos de zonas de manguezal desta Baía, através de
três técnicas analíticas (extração parcial, extração seqüencial e extração total),
em diferentes profundidades, atingindo até 1m. Foram estabelecidas 13
estações de amostragem, 5 delas localizadas na região central da Baía, em duas
ilhas mineralizadas com barita e em exploração há mais de 50 anos, enquanto
que as outras 8 estações foram localizadas no entorno da Baía. A análise da
concentração dos metais nos sedimentos dessas regiões de manguezal, até a
profundidade de 1m, revelou comportamentos geoquímicos diferenciados para
cada zona de manguezal individualizada. Esse comportamento foi evidenciado
nas diferentes técnicas analíticas avaliadas, confirmando a relação existente
entre a mineralização/atividade mineira no incremento dessas concentrações,
configurando-se como uma situação merecedora de estudos ambientais
sistemáticos (monitoramento).
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INFLUÊNCIA DO LADO OCIDENTAL DO MACIÇO DE POÇOS DE CALDAS
NA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL DA REGIÃO - ESTADO DE SÃO
PAULO
M.J.L. Lemes, M. A. F. Pires, M.E.B.Cotrim

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Divisão de Diagnóstico
Ambiental
Travessa R, 400, Cidade Universitária, CEP: 05508-900, São Paulo, SP.
mjllemes@net.ipen.br

RESUMO
A monitorização de ambientes aquáticos, especialmente áreas destinadas a
captação de águas para consumo humano, necessita ter uma melhor avaliação
da contaminação por metais pesados. O material inorgânico nas camadas
sólidas de rios e lagos pode ser um importante meio de avaliação da poluição já
que estão predispostos a rápidas trocas da composição com a coluna de água.
A biogeoquímica de um dado poluente que impacta um compartimento ambiental
é determinada preferencialmente por sua forma de ligação específica e
reatividade, do que por sua taxa de acumulação. O objetivo deste trabalho é
avaliar a contribuição de contaminantes inorgânicos nas águas naturais em
áreas de captação superficial de água para abastecimento público,
determinando a biodisponibilidade dos contaminantes metálicos e elementostraço no sedimento em 6 comunidades no nordeste do Estado de São Paulo.
Foram feitas campanhas de campo nas comunidades de Águas da Prata, São
Roque da Fartura, Cascata, Nossa senhora Aparecida, Vargem Grande do Sul
e São João da Boa Vista. Neste trabalho foram avaliados: Fe, Al, Mn, Mg, Co,
Ni, Ca, Cd, Pb, Cu, P e matéria orgânica. As amostras foram analisadas por
espectrometria de emissão atômica com fonte de plasma de argônio. Foi
observado um índice de eutrofização elevado por fósforo total e valores acima
do folhelho médio para os elementos Fe e Mn.
SABESP, PADCTIII/FINEP, RHAE/CNPq;
FAPESP
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RELAÇÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA NA QUALIDADE DOS
SEDIMENTOS FLUVIAIS DE ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, EM
MUNICÍPIOS PERTENCENTES À BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO
M.A F. Pires; L. Katsuóka; M.E.B.Cotrim; M. N. Marques; M.J.L.Lemes,
E.S.K.Dantas
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Divisão de Diagnóstico
Ambiental
Travessa R, 400, Cidade Universitária, CEP: 05508-900, São Paulo, SP.
mapires@net.ipen.br

RESUMO
O presente trabalho visa estudar a contaminação dos sedimentos fluviais
localizados em áreas de captação superficial na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo,
situadas a Noroeste do Estado de São Paulo, com intensa atividade agrícola.
Foram avaliados sete tributários: Rio do Peixe e Córrego Santo Ambrósio
(Divinolândia); Rio Doce (Itobi); Córrego Anhuma e Córrego da Fartura (São
Sebastião da Grama), Rio Verde (Vargem Grande do Sul) e Rio Canoas
(Mococa). Estudou-se os compostos orgânicos provenientes das atividades
industriais, agrícolas e pastoris em testemunhos de sedimentos coletados nos
pontos de captação de água destinada ao abastecimento público. Os compostos
orgânicos nos sedimentos foram caracterizados utilizando-se extração líquidolíquido com solventes apropriados e identificados por cromatografia gasosa
acoplada à espectrometria de massas (GCMS). A qualidade da água também foi
avaliada quanto a pesticidas organoclorados, herbicidas e inseticidas, metais e
fósforo. Os resultados permitiram avaliar que a atividade urbana ainda é a
principal fonte de introdução de compostos orgânicos nos sedimentos
(contribuindo com 48%), seguida pelas atividades de origem pastoril (20%), com
a identificação de esteróides fecais, e das atividades de origem vegetal (16%) e
origem agrícola (16%). Observou-se que no período de entre-safra ocorre uma
melhora na qualidade da água principalmente quanto ao estado trófico.
SABESP,
RHAE/CNPq; FAPESP

PADCTIII/FINEP,
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ANÁLISE GEOQUÍMICA DE FRAGMENTOS DE PROTOSALVINIA DA BACIA
DO AMAZONAS
João G. Mendonça Filho1*; Vladimir O. Elias2; Margot G. Sommer3; Miriam C.
Klepzig3 e Marleni M. Toigo3
1

Depto de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de
Janeiro
graciano@igeo.ufrj.br
2 PETROBRAS/CENPES/DIVEX/CEGEQ, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro
velias@cenpes.petrobras.com.br
3 Curso de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

RESUMO
Protosalvinia é um fóssil peculiar em seqüências do Devoniano Superior na
América do Sul e do Norte. No Brasil, Protosalvinia ocorre na margem sudeste
da Bacia do Amazonas. Por muitos anos, sua natureza exata tem sido discutida.
Primeiramente, devido sua ocorrência ser observada exclusivamente em
seqüências marinhas e em associação a outros fósseis marinhos, foi-lhe
atribuída uma origem marinha. Contudo, mais recentemente alguns autores têm
registrado uma origem terrestre para a Protosalvinia. Esta hipótese é suportada
principalmente por sua marcada analogia química com fragmentos de lenho
carbonificado e a presença de componentes semelhantes a lignina (Romankiw
et.al., 1988). Neste trabalho, fragmentos fossilizados de Protosalvinia foram
isolados, em diferentes formas morfológicas com diâmetros variando entre 0,8 a
4,0 mm, de amostras de afloramento coletadas na margem sudeste da Bacia do
Amazonas. Fragmentos de compressão megascópico de Protosalvinia ocorrem
em alta proporção, alcançando grandes quantidades da concentração da rocha,
o que possibilitou seu isolamento. Quanto aos dados geoquímicos, extratos dos
fragmentos de Protosalvinia isolados produziram n-alcanos variando de C14 a
C35 com C max em C16 e C17 (IPC = 1,06) e razão Pr/Fi = 1,49. Tanto o perfil de
n-alcanos quanto os valores isotópicos (-27,68 a -30,37) são similares àqueles
observados nos óleos produzidos na mesma bacia e gerados por rochas
marinhas devonianas.
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COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE DOIS MODELOS MATEMÁTICOS
DESENVOLVIDOS PARA AVALIAR A CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO
EM UM RIO DE TERRAS BAIXAS
M. Cristina B. Braga1,2*; John N. Lester1; George Shaw1
College of Science, Technology and Medicine – Reino Unido
Universidade Federal do Paraná – Brasil
Departamento de Engenharia Química
Setor de Tecnologia – Centro Politécnico - Cx.P. 19011
81531-990 Curitiba – PR
e-mail: crisbraga@avalon.sul.com.br
1 Imperial
2*

RESUMO
O modelamento da qualidade da água evoluiu significativamente nas últimas
décadas e tem sido de grande utilidade no entendimento e predição do
funcionamento de sistemas aquáticos complexos.
Este trabalho apresenta resultados do desenvolvimento e aplicação de dois
modelos dinâmico-determinísticos desenvolvidos para avaliar e predizer a
contaminação de águas superficiais por mercúrio. A avaliação dos resultados foi
feita mediante cálculo de balanço de massa levando em conta o transporte e
destino do mercúrio relacionado ao transporte de sedimentos em um rio de terras
baixas.
O mercúrio pode ser introduzido no meio ambiente através de uma variedade de
processos naturais e atividades antropogênicas e, uma vez mobilizado, pode
participar da circulação geral da matéria no ciclo hidrológico. Portanto, a
especiação química, a partição entre compartimentos de sistemas aquátidos e o
ciclo ambiental do mercúrio são determinantes cruciais dos seus efeitos no meio
ambiente. Estes processos são afetados por fatores sítio-específicos como a
química da água, o transporte de sedimentos e a dinâmica dos corpos aquáticos.
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GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE LABORATÓRIO DO
SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFPR
Marisa Soares Borges (PG)1, Patrício Peralta Zamora (PQ)2 e Airton Kunz (PQ)2
1Setor

de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, CEP 81531-990,
Curitiba-PR
(e-mail: marisa@bio.ufpr.br)
2Departamento de Química, Universidade Federal do Paraná, CEP 81531-990,
Curitiba – PR

RESUMO
A minimização da produção de resíduos, assim como o seu tratamento,
são atitudes ambientalmente responsáveis. Consequentemente, devem ser
práticas corriqueiras nas universidades e nos institutos de pesquisa. Além de
promover a disseminação da responsabilidade ambiental, estas práticas também
encorajam o desenvolvimento de uma conscientização sobre a segurança nos
laboratórios, para que haja uma minimização da produção de resíduos,
principalmente os perigosos.
O programa de gerenciamento de resíduos do Setor de Ciências
Biológicas da UFPR visa principalmente,
estudar alternativas para a
minimização da geração de resíduos químicos pelo Setor bem como, criar
alternativas para um melhor gerenciamento do resíduos produzidos visando a
mitigação de impactos ambientais por eles causados.
Atualmente o programa se encontra na fase de levantamento dos
resíduos ativos e passivos bem como uma ampla campanha de educação e
conscientização do pessoal de laboratório envolvido com ensino e pesquisa. Isto
visa principalmente a adoção do princípio da responsabildade objetiva sobre o
resíduo fazendo com que estes sejam tratatos já em sua origem incentivando
seu reuso interno ou externo.
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O IMPACTO AMBIENTAL DO CHUMBO NO ALTO VALE DO RIBEIRA, NOS
ESTADOS DE SÃO PAULO E PARANÁ, BRASIL
1Cunha,F.G.; 2Paolielo,M.M.B.; 3Figueiredo,B.R.; 2Capitani,E.M.
1Companhia

de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM / Instituto de
Geociências-UNICAMP
2Faculdade de Ciências Médicas-UNICAMP
3Instituto de Geociências-UNICAMP
RESUMO
Durante décadas, o Vale do Ribeira, nos estados de São Paulo e Paraná,
comportou várias minas de chumbo em atividade, plantas de beneficiamento e
refino, que atualmente estão paralisadas. Estudos ambientais que estão sendo
realizados desde 1987, revelaram que, atualmente, as águas do rio Ribeira e de
seus principais afluentes, como também as águas das torneiras residenciais,
consumidas pela população do Alto Vale, não estão contaminadas. Porém, os
sedimentos de corrente continuam apresentando altos teores de chumbo. Em
1999-2000, foi realizado um estudo com coleta de amostras de sangue, em
crianças com idade escolar (entre 7 e 14 anos). Ficou constatado que 60% das
crianças que participaram do estudo, em Vila Mota e Capelinha, áreas rurais do
município de Adrianópolis, no Paraná, próximas as áreas da mina Panelas de
Brejaúva e da refinaria, apresentaram teores de chumbo no sangue maiores do
que 10g/dl, valor considerado pelo Centers for Disease Control & Prevention CDC (Atlanta, 1991) como perigoso à saúde de crianças. Visando identificar a
provável fonte da contaminação humana, iniciou-se em dezembro/2000, um
estudo do solo na região de Vila Mota-Capelinha. Preliminarmente, foi constado
que os solos apresentam altos teores de chumbo, que tendem a aumentar com
a proximidade da mina e da refinaria.
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O ESTADO DA ARTE DO MAPEAMENTO GEOQUÍMICO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, BRASIL
1Machado,G.J.; 1Cunha,
1Companhia

F.G. & 1Cavalcante,E.M.

de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM

RESUMO
Durante 1998 e 1999, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM
desenvolveu o Projeto Levantamento Geoquímico do Estado do Rio de Janeiro,
visando determinar a abundância e dispersão dos elementos químicos em água
superficial e sedimentos de corrente, de tal modo que possam ser utilizados
como indicadores de contaminação natural ou antrópica, como também, de
áreas para pesquisa mineral. Foram coletadas 200 amostras de água superficial
e 192 de sedimentos de corrente. As análises químicas foram realizadas no
Laboratório de Análises Minerais da CPRM. Dos estudos realizados,
destacaram-se duas áreas, que podem ser consideradas como impactadas
antropicamente: a região do médio Paraíba do Sul, onde se concentram
inúmeras indústrias, e a região norte-noroeste fluminense, com a indústria
açucareira, de álcool e de bebidas, e ainda, com o desenvolvimento da
agricultura e da pecuária. A região do médio Paraíba do Sul apresentou altos
teores de Se na água e As e Cd, nos sedimentos. E na região norte-noroeste
fluminense, altas concentrações dos principais elementos químicos, inclusive Pb
e Cd, ocorreram tanto na água quanto nos sedimentos. Na primeira região, está
sendo realizado uma nova coleta de amostras de água e sedimentos para
confirmar os resultados obtidos.
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CARACTERIZAÇÃO METALOGENÉTICA DE CORPOS GRATINÓIDES
ATRAVÉS DE PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA: O EXEMPLO DA SUITE
INTRUSIVA LAGOA REAL RELACIONADA A MINERALIZAÇÕES DE
URÂNIO NO ESTADO DA BAHIA.

J. E. OLIVEIRA. Geólogo da CPRM (GEREMI/SUREG/SA)
Av. Ulysses Guimarães, 2862 – Sussuarana,
41213-000 Salvador – Bahia – Brasil
Tel.: (071)230-9977 – Fax: (071)371-4005
E-mail: cprmsa@bahianet.com.br

RESUMO
Dentro do Projeto Vale do Paramirim, foi executado pela CPRM – Serviços
Geológico do Brasil em convênio com a CBPM – Companhia Baiana de Pesquisa
Mineral uma avaliação metalogenética da Suíte Intrusiva Lagoa Real com
reconhecidas mineralizações de urânio. Situa-se no Corredor de Deformação do
Paramirim, segmento NW-SE do Cráton do São Francisco, entre os paralelos de
12o e 14o S e os meridianos de 42o e 43o WGr.
A prospecção geoquímica permitiu comprovar a especialização
metalogenética do granitóide, definindo associações geoquímicas bastante
características das séries monzoníticas (subalcalinas). O modelo genético
usando dados de sedimento de corrente e concentrado de bateia, mostra
similaridade com o modelo metalogenético de repartição zonal proposto por
Routhier (1963) para depósitos filoneanos plutogênicos com potencialidade para
Sn, W, Nb, Be, ETR, Au e U. Destacou-se, assim, a importância da prospecção
geoquímica na avaliação de rochas granitóides visando um melhor entendimento
do quadro geológico e metalogenético regional.
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PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA MULTIELEMENTAR NO SEGMENTO NW-SE
DO CRÁTON DO SÃO FRANCISCO-VALE DO PARAMIRIM, REGIÃO
CENTRO OESTE DO ESTADO DA BAHIA.
J. E. OLIVEIRA & V. R. SILVA (1)
(1)

Geólogos da CPRM (GEREMI/SUREG/SA)
Av. Ulysses Guimarães, 2862 – Sussuarana,
41213-000 Salvador – Bahia – Brasil
Tel.: (071)230-9977 – Fax: (071)371-4005
E-mail: cprmsa@bahianet.com.br

RESUMO
O Projeto Vale do Paramirim foi executado pela CPRM – Serviço
Geológico do Brasil em convênio com a CBPM – Companhia Baiana de Pesquisa
Mineral. Abrange uma área de 13.000 km2, situada entre os paralelos de 12o e
14o S e os meridianos de 42o e 43o WGr.
A aplicação metodológica, avaliação, interpretação e integração dos
dados geoquímicos com os dados geológicos, permitiu cumprir os principais
objetivos do Levantamento Geoquímico Regional. Foram selecionadas três
áreas-alvo recomendadas para estudos complementares de utilidade
metalogenética que incluem 28 zonas anômalas de interesse da prospecção
mineral; compreendendo:
1) Associações Geoquímicas Relacionadas a Rochas MáficasUltramáficas: Cr, Ni, Cu, Co (+ platinóides);
2) Associações Geoquímicas Relacionadas a Ambientes Vulcanossedimentares
Tipo Greenstone Belt: Au (Ni, Cu);
3) Associações Geoquímicas Relacionadas à Série Monzonítica Plutônica (Suíte
Intrusiva Lagoa Real) e Vulcânica (Grupo Rio dos Remédios): Sn, W, Nb, Be,
ETR, Au e U (sulfetos de metal base).
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POLUIÇÃO DE ÁGUAS SUBTARRÂNEAS CAUSADA PELO ATERRO
SANITÁRIO MUNICIPAL DE BELÉM-PA

PIRATOBA MORALES, Gundisalvo *; FENZL, Norbert,* DIAS DA COSTA, Tony
Carlos *; TEIXEIRA DE MELO, Odilon* & MORGANNE CAMPOS RIBEIRO,
Hebe**
*Centro de Geociências Da Universidade Federal do Pará - UFPA
**Universidade Estadual do Estado do Pará - UEPA
RESUMO
O destino final de lixo do Município de Belém encontra-se localizado numa área
onde afloram camadas areno-siltosas e areno-argilosas permeáveis que
permitem a infiltração do chorume, originado da degradação dos resíduos
sólidos do "lixão do Aurá", aterro sanitário de Belém. Na área predominam os
aqüíferos livres, localmente confinados. Os valores da condutividade hidráulica
variam entre 1.5 x 10-4 m/s e 1.0 x 10-5 m/s, porosidade de 28% e gradiente
hidráulico de 0,69%, indicam que os poluentes de maior mobilidade geoquímica
podem deslocar-se entre 25 e 30 m por ano. Essas estimativas foram
confirmadas mediante alguns parâmetros traçadores de chorume (tais como: pH,
condutividade, alcalinidade, Cl -, SO42-, NH4+, Na, K, Ca e Mg entre outros),
analisados em 11 poços de monitoramento. O Cl-, a condutividade, o pH e a
concentração de Na mostraram ser os melhores indicadores para determinar a
extensão da pluma de contaminação do chorume. Nas amostras de água dos
poços atingidos pelo chorume foram encontrados valores de condutividade até
2500 mS/cm (background de 26 mS/cm), 359 mg/L de Cl- (background de 5
mg/L), pH de 7.05 (background de 5) e 200 mg/L de Na (background de 3 mg/L).
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CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS E GEOQUÍMICAS SOBRE
INTRUSÃO ALCALINA DE CANANÉIA, LITORAL SUL DE SÃO PAULO
Spinelli, F.P.1; Gomes, C.B.2; Velázquez, V.F.3; Riccomini, C.2
Chiaramonti, P.5

4;

A

Comin-

1- Curso de Pós-graduação no IG-USP
2- Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo
3- Bolsista de Pós-doutorado da Fapesp/Proc. 97/00176-7 junto ao IGUSP
4- Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq
5- Dipartimento di Ingegneria Chimica, Dell’Ambiente e delle Materie
Prime, Università di Trieste, Itália
RESUMO
As rochas alcalinas de Cananéia possuem natureza sienítica e ocorrem na forma
de duas pequenas intrusões (Morro de São João ~1 km 2; Morrete, <100 m2).
Determinações isotópicas indicam para elas idade Rb/Sr de 76,2 ± 1,5 Ma e
razão inicial 87Sr/86Sr de 0,7073.
Os dados geoquímicos atestam o caráter saturado, a afinidade potássica e o alto
grau de evolução dessas rochas. Diagramas de variação relacionando os teores
dos elementos maiores e traços com a sílica, sugerem a atuação de processos
de cristalização fracionada na sua geração. A distribuição dos elementos
incompatíveis normalizados evidencia anomalias negativas (Sr, Ti e Ba) e
positivas (Zr e La), semelhantes às encontradas em outras ocorrências alcalinas
brasileiras, não-carbonatíticas e formadas essencialmente de rochas evoluídas.
Quando comparadas às litologias mais representativas dos complexos alcalinos
vizinhos (Jacupiranga, Juquiá e Pariquera-Açu; idade ~130 Ma), verifica-se que
as rochas de Cananéia são petrográfica e quimicamente muito diferentes, tendo
apenas como feição comum o condicionamento tectônico (Arco de Ponta
Grossa).
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ESTUDO DOS TEORES DE Hg NA FRAÇÃO FINA DO SEDIMENTOS: UMA
VISÂO
AMBIENTAL
COM
APLICAÇÃO
DE
NORMALIZANTES
GEOQUÍMICOS PARA AS REGIÕES ESTUARINAS DE SANTOS/SÃO
VICENTE E BAÍA DE SANTOS.
G. W. Siqueira 1 & E. S. Braga 2
1 - Doutorando do Instituto Oceanográfico da USP - E-mail: gilmar@ufpa.br
2 - Profa. Dra. do Instituto Oceanográfico da USP - E-mail: edsbraga@usp.br
RESUMO
Nos últimos anos, o padrão de distribuição de metais pesados em
estuários, zonas costeiras e baías, está sendo significativamente modificado
pela demanda e produção cada vez mais crescente de muitos metais em países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Este trabalho tem como objetivo principal,
mostrar a distribuição de Hg na fração fina dos sedimentos coletados, no sistema
estuarino de Santos/São Vicente e Baía de Santos, calcular o Fator de
Enriquecimento (FE) e também identificar o melhor agente geoquímico para
normalizar os teores da concentração total deste metal.
Nos pontos de amostragem localizados nas proximidades do complexo industrial
de Cubatão, ocorreu um incremento do metal Hg indicando uma forte relação
com as atividades industriais. A estação 3 é mais próxima do complexo das
indústrias, esta apresentou valor de Hg superior a 8,14 vezes o limite permitido
de 0,100 ppm, para sedimentos marinhos não contaminados. Como o Hg, a
principio está muitas vezes presente em efluentes industrias, explica-se as
maiores concentrações encontradas para este metal, as proximidades deste
complexo. O Fator de Enriquecimento (FE), determinado foi de 12,8 e 8,7 usando
os normalizadores Al e Li respectivamente. Entretanto os despejos domésticos
não podem ser descartados, visto que a estação 15 localizada na saída do
emissário submarino (Baía de Santos), apresentou níveis altos de Hg, com valor
de 5 vezes o nível de base, mostrando uma clara associação de Hg com
despejos domésticos. O Fator de Enriquecimento (FE) calculado foi de 8,6 e 8,3,
usando os normalizantes Al e Li respectivamente.
Os resultados encontrados neste trabalhos indicam que até ao presente
momento, a área ao redor do Complexo Industrial de Cubatão, Canal de Santos
e na saída do Emissário Submarino representam as maiores contribuições
antrópicas, apresentando teores altos, muito acima do valor permissível para
este metal. Consequentemente, os valores dosFatores de Enriquecimento
encontrados também elevados nos pontos citados. Com relação aos agentes
normalizadores estabeleceu-se que tanto o Al e o Li, podem ser usados como
normalizantes, para os dados de concentração de Hg no sedimento, nesta
região. Entretanto, o normalizante Al teve um comportamento um pouco melhor,
provavelmente, em virtude de seu comportamento ser mais conservativo,
somente originado a partir de processos naturais não biogênicos, sem
interferência antrópica, ao longo do gradiente estudado.
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PARÂMETROS AMBIENTAIS DAS ÁGUAS COSTEIRA A NOROESTE DA
PLATAFORMA AMAZÔNICA, ENTRE AS LATITUDE DE 040 20’00’’N E
LONGITUDE DE 010 40’00’’N
G. W. Siqueira
Doutorando do Instituto Oceanográfico da USP - E-mail: gilmar@ufpa.br
RESUMO
Dos grandes ambientes presentes no planeta Terra, os oceanos e mares
representam um dos mais importantes, ocupando cerca de 71% da superfície
terrestre e exercendo uma forte influência no ecossistema global. Estes mesmos
oceanos e mares são os maiores reservatórios de água da terra, favorecendo
não só o deslocamento das mais diversas substâncias químicas como ainda
grande parte das reações geoquímicas. Este trabalho teve como objetivo estudar
a distribuição dos parâmetros físico-químicos (pH, salinidade, temperatura,
oxigênio dissolvido e taxa de saturação de oxigênio dissolvido) na coluna de
água. As amostras forma obtidas em 12 estações ao longo desta plataforma, em
faixa de profundidade de 13 a 87 metros.
Em todas as estações amostradas, verificou-se que o pH das águas era sempre
alcalino, porém ligeiramente abaixo do pH da água do mar, apresentando uma
influência das águas costeiras, mesmo na camada de fundo. Ocorreu uma nítida
predominância de águas oceânicas em alguns pontos do sistema, evidenciado
uma intrusão de uma cunha salina, constatada por um gradiente de salinidade.
A temperatura registrada revela uma influência do clima quente típico da
proximidade da linha do Equador, seguindo um modelo de áreas de baixa
latitudes. De um modo geral, os teores de oxigênio dissolvido não estiveram
muito acentuados exceto nas estações mais costeiras e em profundidades onde
a atividade biológica pode manifestar-se de forma mais positiva, se houver luz e
presença de outros fatores necessários ao processo fotossintético. Além da luz,
a fotossíntese é controlada por sais minerais e temperatura, e em menor escala
pelo pH e salinidade. É importante destacar as condições quase anóxidas
encontradas no fundo da estação NII-017 (35,0 m) ou seja, oxigênio igual à 2,84
mL/L, talvez em virtude de uma maior decomposição da matéria orgânica neste
ponto.
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DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA E DE METAIS PESADOS EM
TESTEMUNHOS DA PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA ADJACENTE
AO CABO FRIO, RJ, BRASIL
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E.MAIL: ANNAELIZ@IG.COM.BR
RESUMO
O objetivo deste trabalho consistiu na determinação dos teores Cd e Zn, em
sedimentos subsuperficias da plataforma continental de Cabo Frio, RJ e suas
prováveis associações com a fração fina - FF (< 0,062 mm), fração grossa - FG
(> 0,062 mm), matéria orgânica - MO e carbonato de cálcio - CaCO3. Os
procedimentos de análise granulométrica consistiram na eliminação dos sais
solúveis, quantificação de MO e de CaCO3. A separação da FF e FG foi feita
através de peneiramento a úmido e a seco, respectivamente. Os métodos de
digestão ácida utilizados foram a lixiviação com HCl 0,1 N (fração móvel - FM) e
ataque forte com água régia (fração potencialmente móvel - FPM). Teores (µg/g)
de Cd (0,20 e 0,54; 0,26 e 0,85) e Zn (1,06 e 19,75; 0,63 2 23,9) foram obtidos a
W e a N norte da ilha de Cabo Frio. Correlações significativas (FM) entre Cd e
MO (0,78), CaCO3 (0,92) e FF (0,93) foram obtidas para sedimentos a N da
referida ilha. Em relação à FPM, ZnXMO (0,68), CaCO3 (0,65), FF (0,79), FG
(0,76), CdXCaCO3 (0,74) e, CdXCaCO3 (0,45), ZnXCaCO3 (0,87) e ZnXFF (0,86)
apresentaram correlações significativas ao N e a W da ilha de Cabo Frio,
respectivamente, indicando associações de Cd e Zn com óxidos e hidróxidos
amorfos ou finamente cristalizados, argilominerais, substâncias húmicas e
carbonatos.
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RESUMO
A integração de Sistemas Geográficos de Informações e Sistemas
Gerenciadores de Bancos de Dados consiste num dos desafios atuais na área
do Geoprocessamento. O Sistema de Análise Geoambiental - SAGA/UFRJ
utiliza o SAGA-BDC para integrar Bancos de Dados Convencionais. Este
trabalho descreve as principais etapas de criação de um banco de dados,
vinculado a metais pesados impactantes na baía de Sepetiba, RJ, Brasil
associado a mapas espaço-temporais de Cd e Zn, mapas temáticos de risco de
poluição por metais pesados em geral, para Cd e Zn. A entrada de dados para o
SAGA/UFRJ está sendo feita com auxílio do módulo Traçador VetorialTRAÇAVET. O programa ENTRABDC.EXE será utilizado na criação do arquivo
de acesso (ACS) e de um arquivo compatível com o DBase III (DBF). As etapas
de importação do arquivo gerado pelo ENTRABDC, bem como o relacionamento
das tabelas serão efetuados com auxílio do programa Access da Microsoft. A
associação de mapas a tabelas de acesso, pesquisas do mapa para o banco de
dados e vice-versa, serão efetuadas a partir dos programas ASSOCIA.EXE,
PONTUAL.EXE e VEMDOBDC.EXE, respectivamente, viabilizando futuros
trabalhos de monitoramento.
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HIDROGEOQUÍMICA DE ÁGUAS FLUVIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO CAMPO BELO (ITATIAIA, SE DO BRASIL) DURANTE A ESTAÇÃO SECA
E.M.S. Brito, A.P. dos Anjos, W. Machado, M.M. Molisani, M.V. Springer, F.C. de
Araújo, W.Z. de Mello
Departamento de Geoquímica, Instituto de Química, Universidade Federal
Fluminense, Niterói, RJ, 24020-007
Apoio: CAPES, CNPq, FNMA
RESUMO
A distribuição espacial dos principais solutos inorgânicos (HPO42–, NH4+, NO3–,
SO42, Cl–, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, and H4SiO4) foi estudada ao longo da bacia
hidrográfica do Rio Campo Belo, localizado no maciço do Itatiaia, Estado do Rio
de Janeiro, durante a estação seca (21 a 23 de agosto de 2000). A área de
amostragem variou de 400 à 2500 metros de altitude acima do nível do mar.
Acima de aproximadamente 500 metros de altitude, a bacia é coberta de
vegetação nativa (floresta ombrófila densa entre 1500 e 2100 metros de altitude
e floresta tropical úmida entre 500 e 1500). Abaixo desta altitude ocorre domínio
de pastagens. A principal fonte de poluição para o rio são os esgotos domésticos
e a água drenada das pastagens. Existe apenas uma indústria dentro da área da
bacia, a qual se localiza na parte mais baixa. Os resultados mostraram que uma
solução silicatada-bicarbonatada dominou a composição química das águas. As
elevadas concentrações de Na+ e K+ provavelmente são devido ao intemperismo
da rocha matriz. O aumento abrupto nas concentrações dos íons Ca2+, Mg2+ e
SO42- observado na seção mais baixa da bacia hidrográfica não pode ser
atribuído a processos naturais. Utilizando-se uma análise de cluster, as águas
da bacia foram classificadas em dois grupos principais. O primeiro grupo foram
incluídos os pontos localizados nas áreas do planalto e de maior altitude na
floresta. O segundo grupo foi composto pelos demais pontos, localizados na
parte menos elevada da bacia, onde é maior a interferência humana. Desta
forma, os usos do solo e a atividade industrial associados à ocupação humana
nas proximidades da desembocadura do Rio Campo Belo tendem a aumentar o
aporte de solutos (por exemplo, SO42–, Mg2+ e Ca2+) para o mesmo.
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NÍVEIS DE METAIS PESADOS (PB, CU E ZN) NA PLATAFORMA
CONTINENTAL E TALUDE SUPERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Moysés G.Tessler1, Rubens C.L.Figueira1,3, Roberto T.Saito2 e Ieda I.L.Cunha2
1 – Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo – IOUSP
Praça do Oceanográfico, 191 – Caixa Postal 66149 – São Paulo, Brasil. E-mail:
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2 – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN/CNEN-SP
3 – Universidade Cruzeiro do Sul – Centro de Ciências Exatas e TecnológicasCETEC
RESUMO
A Plataforma Continental Sul do Estado de São Paulo representa uma das mais
importantes áreas para pesca de arrasto no Estado. A presença de teores
elevados de metais pesados contidos nos sedimentos, da atual superfície de
fundo, da plataforma continental sul, pode vir a comprometer esta importante
área de aproveitamento de recursos vivos. Assim, este trabalho teve como
objetivo levantar os níveis de metais pesados (Pb, Cu e Zn) nesta região, tendo
sido avaliados um conjunto de 11 testemunhos rasos, obtidos por meio de um
“box-corer” com penetração máxima de 0,60 m. As coletas foram realizadas em
duas radiais sendo a primeira com 130 km de extensão, orientada no rumo 118 o
SE, entre profundidades de 50 e 268 m. A segunda, foi estabelecida ao longo da
isóbata de 100 m, orientada no rumo 50oN. Os resultados obtidos mostraram que
na plataforma média (~100 m) os teores são, aproximadamente, três vezes
maiores que os da plataforma interna (~50 m) e da plataforma externa e talude
superior (150-250 m). A análise das razões isotópicas evidenciaram que estes
sedimentos tem como fonte não apenas áreas mineralizadas do alto Vale do
Ribeira, drenado pelo rio Ribeira de Iguape, mas também sedimentos originários
de rochas do embasamento Pré-cambriano.
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MAPEAMENTO GEOQUÍMICO NA BACIA DO SÃO FRANCISCO EM MINAS
GERAIS
Antônio J. L. de ANDRADE RAMOS
E-mail: aramos@cprmbh.gov.br
Cláudio J. MARQUES de SOUZA
E-mail: claudio@cprmbh.gov.br
(CPRM / Superintendência Regional de Belo Horizonte)
RESUMO
O Projeto Bacia do São Francisco – Província Mineral do Bambuí está sendo
executado pela CPRM – Sureg/BH, em convênio com o Governo de Minas
Gerais. A partir do inventário de todos os levantamentos que geraram dados
geoquímicos, feitos pela CPRM, dentro da área do Projeto, doze levantamentos
estão sendo utilizados no Projeto, pois os dados estão georreferenciados.
Foram gerados mapas geoquímicos de zinco, chumbo, cobre, fósforo e
manganês nas regiões de Unaí, Paracatu, Vazante e Coromandel, que
apresentam maior favorabilidade à prospecção mineral.
Para este artigo utilizou-se de dados de análises de sedimento de corrente, pois
o projeto apresenta uma escala regional, devido a sua grande extensão: 220.000
km2. Os mapas de relevo geoquímico gerados serão integrados e interpretados
com os mapas geológicos, de recursos minerais (metálicos e não metálicos) e
aerogeofísicos.
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INVENTÁRIO DE LEVANTAMENTOS GEOQUÍMICOS NA BACIA DO SÃO
FRANCISCO, REALIZADOS PELA CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO
BRASIL.
Antônio J. L. de ANDRADE RAMOS
E-mail: aramos@cprmbh.gov.br
Cláudio J. MARQUES de SOUZA
E-mail: claudio@cprmbh.gov.br
(CPRM / Superintendência Regional de Belo Horizonte)
RESUMO
O Projeto Bacia do São Francisco está sendo executado pela CPRM – Sureg/BH,
em convênio com o Governo de Minas Gerais A abordagem é multidisciplinar e
multitemática, envolvendo temas como: geoquímica, geologia básica, recursos
minerais, geofísica e avaliação dos recursos hídricos. Está sendo realizado um
inventário de todos os levantamentos que geraram dados geoquímicos, feitos
pela CPRM, dentro da área do Projeto. De um total de 23 projetos inventariados,
12 estão na Base Geoquímica da CPRM. Há 11 projetos que os dados ainda não
estão em formato digital. O objetivo desse artigo é divulgar para a Comunidade
Geoquímica a importância e relevância do tratamento digital desses dados. O
inventário constará de dados de análises de sedimento de corrente, concentrado
de bateia, solo, rocha, seixo e vegetal. Constarão, também, informações sobre
os métodos analíticos, aberturas analíticas, frações granulométricas, frações
magnéticas e não magnéticas dos concentrados, elementos químicos
analisados, análises mineralométricas, a área total de cada levantamento, escala
e fonte de amostragem. A partir dos dados digitais foram gerados mapas
geoquímicos de Zn, Pb, Cu, P e Mn, nas regiões de Unaí, Paracatu e Vazante.
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DIAGRAMAS GEOQUÍMICOS
PEDERNEIRA

DOS

PEGMATITOS

DA

MINA

DA

Cláudio José Marques-de-Souza
Serviço Geológico do Brasil - CPRM / Belo Horizonte)
E-mail:claudio@cprmbh.gov.br
Joel Jean Gabriel Quéméneur
Universidade Federal de Minas Gerais /Instituto de Geociências
E-mail:joeljean@igc.ufmg.Br
RESUMO
A partir das análises químicas de microssonda eletrônica, foram analisados os
óxidos maiores e menores (rubídio e césio) dos minerais dos pegmatitos da Mina
da Pederneira, os quais estão encaixados no quartzo-biotita xisto da Formação
São Tomé do Grupo Rio Doce. Os Pegmatitos da Pederneira estão inseridos no
Campo Pegmatítico Serra do Cruzeiro, fazendo parte de um extenso domínio,
denominado de Província Pegmatítica Oriental.
Os dados geoquímicos estão representados em vários diagramas binários com
objetivo de observar os comportamentos destes elementos nas diferentes zonas
pegmatíticas (zona mural, zona intermediária e corpos de substituição) assim
como da rocha encaixante. Os diagramas geoquímicos das diferentes zonas
pegmatíticas mostram que o sistema pegmatítico evoluiu da zona de borda para
o núcleo do corpo. Assim, os teores de manganês e rubídio crescem da borda
para o núcleo, enquanto que os teores de ferro decrescem. Os teores de césio
são baixos na parte mais interna do corpo pegmatítico, ao passo que existe um
certo enriquecimento deste elemento na zona de borda, sugerindo o
enriquecimento do césio nos fluidos residuais.
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE BIORREMEDIAÇÃO
DERRAMES DE PETRÓLEO EM AMBIENTES MARINHOS

DE

Eliane Soares de Souza e Jorge Alberto Trigüis
Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo – LENEP/UENF
RESUMO
As atividades de E&P na Bacia de Campos (RJ) e o transporte de petróleo ao
longo da costa brasileira, podem causar impacto ambiental pelo derramamento
acidental de óleo no mar. Com o objetivo de minimizar a quantidade de óleo que
possa vir a atingir a costa, torna-se necessário o desenvolvimento de métodos
de biorremediação dos derrames ainda em ambiente marinho. A técnica de
biorremediação pode ser conduzida através da adição de microrganismos
específicos, ou pela promoção, via adição de nutrientes ricos em nitrogênio e
fósforo, da reprodução de microrganismos presentes no mar. Neste trabalho,
foram conduzidos experimentos, aplicando a técnica de biorremediação a
derrames de petróleo, simulados em aquários contendo água do mar, com a
adição de nutriente. As amostras de óleo coletadas ao longo dos 28 dias dos
experimentos, foram analisadas por cromatografia em fase gasosa (GC–FID), e
os resultados mostraram que: a) A evaporação natural de todos os n-alcanos <
n-C16 ocorreu nos quatro primeiros dias, para o experimento onde não foi
adicionado nutriente. b) A biodegradação dos n-alcanos restantes foi
praticamente concluída no sétimo dia, resultado confirmado pelos valores
próximos de zero das razões n-C17/P e n-C18/F, para os experimentos em que
foram aplicados o nutriente.
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APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE BIORREMEDIAÇÃO NA LIMPEZA DE
AMBIENTES COSTEIROS CONTAMINADOS POR PETRÓLEO EM
SIMULAÇÕES EXPERIMENTAIS.
Rosa, A. P.; Trigüis, J. A.
Lab. de Engenharia e Exploração de Petróleo (LENEP / UENF).
RESUMO
As técnicas de limpeza empregadas a ambientes contaminados por petróleo,
muitas vezes restringem-se a retirada mecânica do material, o que não é o
suficiente para a recuperação completa do ambiente. A biodegradação pode ser
considerada uma técnica natural de limpeza, onde microrganismos presentes no
ambiente degradam o óleo, reduzindo sua concentração. Aumentando a
população microbiana através de nutrientes, efetua-se a biorremediação. Este
trabalho mostra uma simulação, em laboratório, de derrames de óleo em
ambientes costeiros. O experimento foi monitorado com intervalos de análise de
10dias. Foram montadas 6 colunas de vidro, onde 3 continham sedimento e óleo
(controle) e nas demais foi adicionado fertilizante. Amostras de óleo foram
extraídas dos sedimentos e submetidas à análises cromatográficas. Os
resultados obtidos mostraram a atuação da biorremediação ao longo da
simulação, decorrente a perda quase total dos compostos mais leves do óleo (nalcanos) e de alguns compostos mais resistentes (isoprenóides).
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GEOQUÍMICA E PETROGRAFIA DOS ORTOGNAISSES
DO COMPLEXO QUIRINO, REGIÃO NW DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Sheila Fabiana Marcelino de Souza1 & Claudia Sayão Valladares2
1 – Graduanda de Geologia da UERJ (Bolsista IC/CNPq)
2 – Tektos/DGRG/Faculdade de Geologia/UERJ
RESUMO
Este trabalho apresenta a integração de dados de petrografia e geoquímica de
34 amostras de rochas ortognaíssicas do Complexo Quirino aflorantes ao NW
do Estado do Rio de Janeiro. O Complexo Quirino contitui a unidade basal da
Klippe Paraíba do Sul, parte integrante do Terreno Oriental, que é interpretado
como uma porção da placa do Congo. As rochas deste complexo ocorrem como
extensos corpos de gnaisses homogêneos em fácies anfibolito alto,
composicionalmente variando entre granitóides tonalíticos/granodioríticos a
graníticos, e apresentando enclaves de rochas ultramáficas, máficas e cálciosilicáticas (ricas em tremolita). Os gnaisses tonalíticos apresentam porfiroblastos
de plagioclásio e hornblenda como máfico principal, contrastando com os de
composição granítica que apresentam porfiroblastos de K-feldspato e biotita
predominante. As investigações geoquímicas realizadas nos ortognaisses do
Complexo Quirino revelaram a existência de duas suítes cálcio-alcalinas: uma
de médio- K e outra de alto-K. As características geoquímicas permitem uma
correlação tectônica da Unidade Quirino com granitóides cálcio-alcalinos
relacionados a arcos magmáticos.
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EMBASAMENTO ARQUEANO A EOPROTEROZÓICO DO SETOR CENTRAL
DA FAIXA RIBEIRA
Beatriz Paschoal Duarte1; Claudia Valladares1; Sérgio de Castro Valente2;
Monica Heilbron1
1 TEKTOS - Faculdade de Geologia / Universidade do Estado do Rio de Janeiro
2 GEP - Departamento de Geociências / Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro
RESUMO
A Faixa Ribeira compreende diferentes terrenos tectono-estratigráficos que são
constituídos por distintos domínios tectônicos. É possível reconhecer três
diferentes unidades lito-estratigráficas em cada domínio: ortognaisses
Arqueanos a Paleoproterozóicos que constituem o embasamento da faixa;
supracrustais pós-1,8 e pré-1,0 Ga; e granitóides e/ou charnockitóides gerados
durante a Orogênese Brasiliana. Este trabalho apresenta os dados de
litogeoquímica de três unidades do embasamento (Complexos Mantiqueira, Juiz
de Fora e Quirino) que ocorrem nos diferentes domínios do Terreno Ocidental e
na Klippe Paraíba do Sul.
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AMBLIGONITA-MONTEBRASITAS COMO FERRAMENTA NO ESTUDO DA
EVOLUÇÃO GEOQUÍMICA DE PEGMATITOS
Ricardo Scholz1, João Addad1, Joachim Karfunkel1, Samuel Hayden1,
Maximiliano de Souza Martins1, João Figueiredo2, Luiz Antônio Cruz Souza2
1Departamento
2Centro

de Geologia, Instituto de Geociências, UFMG
de Conservação e Restauração, Escola de Belas Artes, UFMG

RESUMO
A região de Divino das Laranjeiras localiza-se a 65 km a ENE de Governador
Valadares, na bacia do Médio Rio Doce, Minas Gerais. Os minerais da série
ambligonita-montebrasita, (Li,Na)Al(PO4)(F,OH), ocorrem com freqüência nos
pegmatitos desta região e são formados a partir da cristalização do magma
pegmatítico ou como produto da alteração da mineralogia primária. Foram
coletados espectros no infravermelho e os valores relativos às bandas OH1
(3400-3350 cm-1) e OH2 (840-800 cm –1) foram utilizados para o cálculo dos
teores em flúor a partir das equações OH=(-4,06x + 3396,5)cm-1 e OH2=(2,74x
+ 804,6)cm-1, onde x = % de flúor. Três tipos distintos de ambligonitamontebrasita foram observados: o primeiro tipo (tipo I) ocorre como parte da
mineralogia essencial, compondo a mineralogia primária e possui teor em F de
aproximadamente 4,00%. O segundo tipo (tipo II) ocorre nos corpos de
cristalização tardia, raramente apresentando forma cristalográfica e possui entre
2,34% e 2,04% em F. O terceiro tipo (tipo III) é representado por cristais
euédricos a sub-euédrios dentros dos corpos de cristalização tardia e de
substituição, podem aparecer cristalizados sobre a ambligonita-montebrasita do
tipo II e estão associados a outros fosfatos tardios. Geralmente possuem entre
1,75% e 1,78% em F.
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ANÁLISE VARIETAL QUÍMICA DE ILMENITAS DETRÍTICAS
João Addad, Ricardo Scholz, Samuel Hayden
Departamento de Geologia, Instituto de Geociências
Universidade Federal de Minas Gerais
RESUMO
Grãos de ilmenita são encontrados em grande parte das areias pela sua alta
resistência física e química. Entretanto, estudos de proveniência não utilizam
este mineral como determinante. Um fato que contribui para o abandono das
assembléias deste opaco, é que a maior parte dos grãos não fornece resultados
satisfatórios se tratado varietalmente com base apenas no aspecto visual.
Entretanto, a análise composicional da ilmenita caracteriza sua derivação: a
assinatura química em termos elementos majoritários e minoritários podem
definir populações diferentes em uma determinada amostra de sedimento.
Foram realizadas análises de microssonda eletrônica JEOL - JXA8900R, nos
modos EDS e/ou WDS, para caracterizar o potencial diferenciador de grãos de
ilmenitas encontradas em sedimentos quaternários e recentes. Os resultados
indicam que ilmenitas de derivação granítica coletadas em sedimentos de praia
do centro-sul do Espírito Santo são extremamente enriquecidas em Mg e Cr e
pobres em Al e Ti, em relação a ilmenitas kimberlíticas colúvio-aluvionares do
Triângulo Mineiro. Entre ilmenitas de derivação granítica das regiões de Pancas,
ES, e Padre Paraíso, MG, ferro, alumínio e nióbio se mostraram bons
discriminadores. Ti, Ca, Mn, Mg não apresentaram padrões diretos de
diferenciação.
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DISSOLUÇÃO DE DOLOMITAS EM PANELAS DE ESTEATITO
João Addad1, Késia D. Quintaes2, Jaime Amaya-Farfan2, Ricardo Scholz1,
Samuel Hayden1
1Departamento
2Faculdade

de Geologia, Instituto de Geociências / UFMG
de Engenharia de Alimentos / UNICAMP

RESUMO
O esteatito, rocha metamórfica composta por talco, dolomita, clorita, anfibólios,
é utilizado tradicionalmente na fabricação de utensílios de cozinha na região de
Ouro Preto, Minas Gerais, e usadas regularmente por 79% desta população.
Foram realizados testes para avaliação de migração de elementos a partir da
alteração do esteatito por cocção em meio ácido (acético a 5 e 3%, em 20
cocções seqüenciais) e avaliada a migração por espectrometria de emissão
atômica por plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) modelo BAIRD ICP
2000, focando as análises em: Ca, Fe, Mg, Mn, Cr, Co, Zn, Al, Ni, Pb, As e Cd.
Concluiu-se que as panelas não oferecem toxidade, sendo que as maiores
migrações foram apresentadas por Ca, Mg, Fe e Mn, nesta ordem. De modo a
confirmar a origem desta migração, onde o candidato a fornecimento dos cátions
era a dolomita, foram analisados cristais deste mineral em uma microssonda
eletrônica JEOL - JXA8900R, nos modos EDS e/ou WDS. Os resultados
indicaram um alto índice de correlação entre a composição da dolomita e da
solução obtida nos testes de cocção. As superfícies das panelas foram então
verificadas com auxílio de um microscópio eletrônico de varredura JEOL 840A,
onde foram constatados cavidades romboédricas deixadas pela dissolução de
dolomita.
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ESTUDO DE MICROCLINAS PIROEXPANSIVAS POR ESPECTROSCOPIA
NO INFRAVERMELHO
Fernando Antônio Nogueira de Oliveira1, Ricardo Scholz1, Antônio Carlos
Pedrosa Soares1, Samuel Hayden1, João Figueiredo2, Luis Antônio Cruz Souza2
1Departamento
2Centro

de Geologia, Instituto de Geociências, UFMG
de Conservação e Restauração, Escola de Belas Artes, UFMG

RESUMO
A microclina é um dos principais minerais primários dos pegmatitos de Linópolis,
juntamente com o quartzo, muscovita, biotita, turmalina, berilo e os fosfatos
purpurita/heterosita,
frondelita/rockbridgeita,
trifilita/litiofilita,
ambligonita/montebrasita e fluorapatita. A produção de microclina para a
indústria de vidros e cerâmicas representa a principal atividade econômica da
região, que possui aproximadamente 20 corpos pegmatíticos em atividade de
lavra. Alguns corpos pegmatíticos localizados ao norte de Linópolis produzem
microclina de elevada expansibilidade quando submetida ao forno para queima
industrial. Cinco amostras foram tratadas nas temperaturas 1150ºC, 1200ºC e
1250ºC. As amostras originais, não tratadas, apresentam bandas de
transmitância relativas ao tetrahedro SiO4 na região entre 1135-1035 cm-1,
enquanto a vibração assimétrica das ligações Al-O são responsáveis pelas
bandas na região entre 780-520 cm-1. As amostras submetidas a temperaturas
entre 1150ºC e 1200ºC sofrem distorção nas bandas de transmitância Al-O e SiO. A completa degeneração da estrutura das microclinas, acompanhada da
vitrificação do material, ocorre em temperaturas acima de 1250ºC, evidenciada
pelo desaparecimento das bandas de Al-O e Si-O.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO ZONAMENTO DE COR EM ESMERALDAS
Samuel Hayden, João Addad, Ricardo Scholz
Departamento de Geologia, Instituto de Geociências
Universidade Federal de Minas Gerais
RESUMO
Esmeraldas ocorrem em Carnaíba, Bahia, em níveis flogopíticos encaixados nas
proximidades de rochas ultrabásicas, em uma paragênese que incluí quartzo,
biotita, molibidenita, scheelita e carbonatos. Algumas amostras de esmeraldas
apresentam zonamentos de intensidade de cor, concentricamente distribuída,
acompanhando as faces cristalográficas deste berilo, com cromo substituindo
restritamente o alumínio. Considerando a potencialidade de se estabelecer
parâmetros entre os zonamentos de cor e a composição química (variações e
substituições), as amostras foram analisadas com uma microssonda eletrônica
JEOL - JXA8900R, nos modos EDS e/ou WDS. Foram selecionados Al, Cr, Fe e
Si em uma mapa transversal ao eixo cristalográfico. O silício não apresentou
variações observáveis nos mapas químicos. O ferro e o cromo mostraram uma
variação diretamente proporcional à tonalidades mais intensas de verde,
enquanto que o alumínio, sofria uma depleção nestes sítios. Esta anticorrelação
alumínio-cor e as correlações cromo-cor e ferro-cor indicam o papel destes
cátions na formação da cor da esmeralda (Al versus Cr) e na ambiência
geoquímica momentânea na cristalização do mineral, materializada pela
incorporação de cátions disponíveis (Cr e Fe).
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ESTRUTURAL DE FLUORAPATITAS E
HIDROXILAPATITAS DE MENDES PIMENTEL - DIVINO DAS LARANJEIRAS
Ricardo Scholz1, João Addad1, Joachim Karfunkel1, Samuel Hayden1,
Maximiliano de Souza Martins1, João Figueiredo2, Luis Antônio Cruz Souza2
1Departamento
2Centro

de Geologia, Instituto de Geociências, UFMG
de Conservação e Restauração, Escola de Belas Artes, UFMG

RESUMO
A hidroxilapatita e a fluorapatita são minerais comuns nas rochas pegmatíticas
da região de Mendes Pimentel - Divino das Laranjeiras, leste de Minas Gerais.
Hidroxilapatitas ocorrem em fases de cristalização tardia ou, formada a partir da
ação de fluidos hidrotermais sobre fosfatos primários em pegmatitos, enquanto
as fluorapatitas cristalizam-se em todos os estágios da cristalização destas
rochas. É comum a ocorrência de cristais com zonamento de cor. Foram
realizados perfis químicos por microssonda eletrônica para os elementos P, Ca,
F, O, Na, Mg, Al, Si, S, Cl, Mn, Fe, Sr e Ba, sendo utilizado um aparelho JEOLJXA8900R, nos modos EDS e WDS. No estudo por espectroscopia no
infravermelho (FTIR), foi utilizado um aparelho Bomem MB100C23, com
espectros coletados entre 4000-400 cm-1. Para os elementos P e Ca foi
observado acréscimo nos teores no sentido centro-borda e para os elementos
Mn e Sr foi observado o decréscimo nos teores segundo o zonamento. As razões
Mn/Ca e Sr/Ca apresentam relação inversa. As bandas de transmitância
correspondentes às vibrações do grupo PO43- possuem freqüências iguais a 965
cm-1, 1044 cm-1 e 602 cm-1. Nas hidroxilapatitas as bandas de transmitância do
ânion OH- são observadas em 3637,2 cm-1 e em 747,4 cm-1.
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AVALIAÇÃO DA REPRODUTIBILIDADE DA METODOLOGIA DE EXTRAÇÃO
SEQÜENCIAL DA “EUROPEAN COMMUNITIES BUREAU OF REFERENCE”
(BCR) EM SEDIMENTO FLUVIAL SUPERFICIAL DO RIO IMBÉ, RJ, BRASIL.
Marcelo Gomes de Almeida, Cristina M. M. de Souza e Luciano Guedes
marcelo@cbb.uenf.br
Laboratório de Ciências Ambientais, CBB, UENF, Av. Alberto Lamego 2000,
Horto, Campos dos Goitacazes, RJ, CEP: 28.015-620, Brazil.
Suporte Financeiro : CNPq and FENORTE.
RESUMO
Este estudo objetivou avaliar a reprodutibilidade da metodologia de extração
seqüencial proposto pela “european communities bureau of reference” (BCR) e
o preparo de um sedimento de referência interna. O método abrange quatro
fases, as três primeiras (trocável, redutível, e oxidável), caracterizadas como
potencialmente móveis, enquanto a fase dos silicatos é representativa dos
minerais de origem natural, o que sugere que esses estejam ligados a minerais
primários e secundários. O Rio Imbé faz parte do sistema Hídrico Lagoa de Cima
(RJ), é localizado em clima tropical e não apresenta fontes antrópicas
significativas em sua bacia de drenagem. O sedimento fluvial coletado no Rio
Imbé, RJ, foi peneirado na fração <63µm, sendo posteriormente liofilizado e
homogeneizado. Todas as determinações de metais (Fe, Mn, Zn, Cr, Ni, Cu) foram
realizadas por ICP-AES (Varian Liberty Series ii). As soluções analíticas utilizadas
na calibração do equipamento foram confeccionadas em meio às soluções
extratoras correspondentes a cada fase. Através do teste de análise de variância
não paramétrico de “Kruscal-Wallis” para p<0,05, verificou-se que não havia
diferença significativa entre os valores obtidos para as réplicas. A precisão dos
resultados foi monitorada considerando-se satisfatórios os coeficientes de variação
abaixo de 15% entre as replicatas. A eficiência de extração seqüencial (somatório
das fases / extração total) foi considerada satisfatória com percentuais entre 83%
e 116%. Esses resultados se mostram satisfatórios quando comparados a outros
estudos, propiciando a utilização desse sedimento como um padrão de referência
interno para a metodologia em questão.
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MONITORAMENTO DE METAIS PESADOS NA BAÍA DE SEPETIBA - RJ BRASIL, COM BASE EM GEOPROCESSAMENTO
Liane Maria Azevedo Dornelles
Professora Adjunta do Departamento de Oceanografia e Hidrologia/IGEO/UERJ
Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geoprocessamento NEPGEO/IGEO
Rua São Francisco Xavier, 524/sala 4030-E, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ Brasil
CEP: 20550-013. E.mail: dornelle@iis.com.br. Tel.: (021) 587-76-89. Fax: (021)
587-76-92
RESUMO
A baía de Sepetiba (RJ-Brasil) apresenta altas concentrações de metais
pesados, principalmente cádmio e zinco, nos compartimentos biótico e abiótico.
O objetivo deste trabalho consistiu no monitoramento de Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni,
Pb e Zn, em sedimentos e material em suspensão, através do uso de técnicas
de Geoprocessamento. Os métodos de digestão ácida empregados foram a
lixiviação com HCl 0,1 N e ataque forte com água régia. O tratamento de imagens
Landsat TM foi feito com auxílio do programa SITIM/INPE. Mapas de distribuição
espacial representativos das plumas de sedimentos foram gerados pelo método
da máxima verossimilhança. O Sistema Geográfico de Informação SAGA/UFRJ
foi utilizado na avaliação de impacto ambiental por metais pesados. Com base
em mapas de distribuição espacial de matéria orgânica, fração fina, carbonato
de cálcio e sedimentos foram efetuadas assinaturas e avaliações ambientais. As
áreas vinculadas à classe de altíssimo risco de poluição, localizadas
principalmente na costa norte e nordeste da baía, apresentaram elevadas
concentrações de metais pesados, indicando um aumento significativo da
contribuição antropogênica. A região da baía de Sepetiba em estudo pode ser
classificada como área de contaminação moderada.
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INCLUSÕES MINERAIS EM CASSITERITAS E COLUMBITAS - TANTALITAS
DO SUL DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS / RIO DE JANEIRO E LESTE DE
SÃO PAULO DETERMINADAS POR MEV-EDS
Ronaldo Mello Pereira*; Reiner Neumann**; Ana Maria Netto***
* Departamento
***Consultora

de

Geologia

Aplicada

FGEL/UERJ;

**CETEM-MCT;

RESUMO
Cassiteritas e columbitas-tantalitas relacionadas a granitos contidos em
três domínios tectônicos da Faixa Ribeira (Sistema de Empurrão Andrelândia,
Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé e Domínio Embu), foram analisadas
qualitativa e semi-quantitativamente em MEV-EDS.
As inclusões registradas nas cassiteritas do Domínio Andrelândia foram
de columbita-tantalita (com Ti associado), columbita-tantalita zonada, Nb ilmenorutilo, leucoxênio, quartzo, pirita, zircão, Pb-tantalato, uraninita e microlita. A
columbita-tantalita desse domínio é mais niobífera em Itanhandu e mais
tantalífera em Monte Belo-Capivara. As inclusões caracterizadas foram de Ta
ilmeno-rutilo, columbita-tantalita, tantalita, Pb-tantalato, pirocloro, cassiterita,
uraninita, zircão e muscovita..
No Domínio Piracaia as inclusões contidas na cassiterita são de columbitatantalita, wolframita, uraninita, galena e pirocloro.
A cassiterita do Domínio Embu apresenta inclusões de Pb-tantalato,
columbita-tantalita, uraninita e feldspato.
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EXTRAÇÃO SEQÜENCIAL DE ARSÊNIO EM SEDIMENTOS DE CORRENTE
CONTAMINADOS DO RIO DAS VELHAS, ESTADO DE MINAS GERAIS
Júlio A. A. de Carvalho (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Bernardino R.
Fiqueiredo (Orientador),
Instituto de Geociencias – UNICAMP
RESUMO
O projeto consistiu na utilização de um método de extração sequencial de
arsênio (As), visando estimar a fração desse elemento considerada reativa ou
biodisponivel em sedimentos do Rio das Velhas, Minas Gerais, sob influência
das atividades de mineração de ouro secular. Foram selecionadas 3 amostras
de sedimentos, a montante e a juzante da mina, e uma terceira sob a inlfluência
direta do descarte de rejeitos da mina. O método de extração seqüencial
utilizado, separa o As contido no sedimento nas frações: troca iônica, EDTA
solúvel (carbonatos), óxidos, sulfetos e fração residual. As soluções foram
analisadas por espectrofometria de absorção atómica com gerador de hidretos
acoplado (HG-AAS). Os resultados obtidos mostraram que a fração de troca
iônica nos sedimentos coresponde a 1-4% do As total e que a maior
concentração ocorre na forma de óxidos de 40-80%. Em particular, a amostra
coletada nas proximidades da mineração apresentou também concentrações
elevadas de As nas fases carbonato e sulfeto. Esses resultados são coerentes
com as caracteristicas geologicas da area e indicam risco potencial de
mobilização do elemento para outros meios, a partir dos sedimentos mais ricos
em As que ocorrem nas drenagens próximas às minas.
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AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO BIODISPONÍVEL DE METAIS NO SOLO
SOB INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE DE UMA TERMOELÉTRICA A CARVÃO.
Camargo,I.M.C.; Hama,P.; Cotrim,M.B.; Figueiredo Fo(*),P.M.; Flues,M.
Centro de Química e Meio Ambiente
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Caixa Postal 11049 – CEP 05422-970 – Pinheiros-SP/SP
e-mail: mflues@net.ipen.br
(*) Departamento de Petrologia e Metalogenia - UNESP - Rio Claro Pesq.
Visitante – CNPq
RESUMO
O presente trabalho objetiva quantificar a concentração total (extração com água
régia) e a biodisponível (extração com EDTA-NH4) dos metais
macroconstituintes (Al, Ca, Mg, K) e microconstituintes (Cu, Zn, Pb, Ti, Cr, Ni,
As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ti, V, Co) de várias amostras de solo do horizonte A por
ICP-AES. Foram coletadas amostras de 100 em 100m a partir da usina
termoelétrica de Figueira (PR) até 1200m, na direção predominante dos ventos
e amostras (branco da região) entre 2 a 6km da usina. A caracterização física e
química dos pontos amostrados classificou o solo como podzólico franco arenoargiloso com valores médios de areia (3911)%, de silte (3613)%,argila
(2411)%, pH (4,40,4), %MO (4,71,2)%, CTC(225)meq.100g-1. A
comparação das concentrações biodisponíveis das amostras dos solos nas
regiões próximas a usina com a amostra branco da região mostraram que as
maiores relações foram encontradas para os metais As>Zn>Cd>Al>Pb. Dentre
estes elementos as concentrações biodisponíveis mais críticas foram
encontradas para Cd (0,3 a 1,6 mg.kg-1) e As (0,1 a 2,4 mg.kg-1) onde os valores
em pontos próximos a usina ultrapassam os valores considerados seguros para
não causar um efeito tóxico para as plantas.
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GEOQUÍMICA DE HIDROTERMALITOS DA REGIÃO DE
FORTALEZA DE MINAS – SUDOESTE DE MINAS GERAIS
Jorge Luiz Feola1, Sebastião Gomes de Carvalho2, Antenor Zanardo2
1.jorgelf@rc.unesp.br –Pós-graduação em Geociências –IGCE/UNESP-Rio
Claro/SP
2. DPM – IGCE/UNESP – Rio Claro/SP
RESUMO
O padrão geoquímico de rochas metassedimentares hidrotermalmente
alteradas, mineralizadas e não mineralizadas em ouro, que ocorrem nas
proximidades de Fortaleza de Minas (MG), foi verificado através de análises
abrangendo a dosagem de teores de elementos maiores e de elementos traços.
As variações químicas dos elementos maiores representam as distintas fases
minerais, principalmente àquelas reconhecidas como de origem hidrotermal,
sendo que através da análise dos elementos traços constata-se que o Cr e
secundariamente o Ni e Ba são os elementos que constituem as anomalias de
maior destaque. Os padrões geoquímicos tanto das rochas mineralizadas como
das não mineralizadas, embora contrastem em alguns elementos, são
condizentes com a atuação de processos hidrotermais. Esses processos
promoveram a ampla alteração nas diversas litologias da área (silicificação,
cloritização, sericitização, carbonatação e sulfetação), sendo que a atuação de
fluídos hidrotermais de menor temperatura propiciaram a deposição do ouro em
veios de quartzo e em hidrotermalitos.
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PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA NA DETERMINAÇÃO DE ANOMALIAS
AURÍFERAS E NA DEFINIÇÃO DO DEPÓSITO AURÍFERO JS-1,
FORTALEZA DE MINAS (MG)
Jorge Luiz Feola1 & Sebastião Gomes de Carvalho2
1.
jorgelf@rc.unesp.br
Pós-graduação
IGCE/UNESP-Rio Claro-SP
2.
DPM – IGCE/UNESP – Rio Claro-SP

em

Geociências-

RESUMO
O Depósito Aurífero JS-1 localiza-se no município de Fortaleza de Minas, no
sudoeste do estado de Minas Gerais, e ocorre hospedado em rochas de origem
metassedimentar que se apresentam amplamente deformadas, metamorfisadas
e hidrotermalmente alteradas. Através da associação dos trabalhos de
prospecção geoquímica, envolvendo estudos em solo, rocha semi-intemperizada
e em rocha inalterada, foi possível o reconhecimento de zonas mineralizadas e
a conseqüente delimitação da área do depósito, as quais são caracterizadas por
quantias de pintas de ouro maiores que 14.000 em solo e superiores a 6.500 em
rochas parcialmente alteradas, e que são provenientes do minério primário, no
qual através de estudos geoquímicos de amostras de canal realizados em
diversas trincheiras que foram abertas nas áreas anômalas previamente
definidas, constata-se que localmente atinge teores de até 25ppm, embora a
média geral observada no depósito seja de 0,7ppm. As rochas que ocorrem
nessas áreas apresentam-se ampla e irregularmente mineralizadas, sendo que
os veios e vênulas de quartzo são os responsáveis pelos teores mais
expressivos, sendo que as diversas litologias apresentam-se hidrotermalmente
alteradas por processos pervasivos de cloritização, sericitização, sulfetação e
principalmente silicificação, caracterizando assim o depósito como hidrotermal
do tipo lode.
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CONCENTRAÇÃO DE NÍQUEL-COBRE-COBALTO-PLATINA-PALÁDIO EM
SOLOS LATERÍTICOS DESENVOLVIDOS SOBRE O DEPÓSITO DE
SULFETO MACIÇO DE FORTALEZA DE MINAS, REGIÃO SUDOESTE DO
BRASIL.
Sebastião Gomes de Carvalho, Carolina Michelin de Almeida,
Thomas L. Brenner, Paulo César Soares.
RESUMO
O depósito sulfetado de níquel, cobre, cobalto e platinóides de Fortaleza de
Minas, situa-se no Sudoeste do Estado de Minas Gerais e hospeda-se na porção
basal de uma Seqüência Arqueana do tipo Greenstone Belts.
Esse corpo mineralizado durante o Cretáceo Superior e Terciário Inferior
sofreu intenso processo de alteração supergênica balizado pela estabilidade
crustal, mudanças climáticas e subsequente soerguimento continental regional,
resultando na geração de um capeamento gossânico pouco espesso, composto
essencialmente por oxi-hidróxido de ferro.
Assim o estudo de amostras obtidas em trincheiras e furos de sondagens,
dosadas quimicamente para níquel, cobre, cobalto, platina e paládio, o
comportamento geoquímico destes elementos que foram observados em três
perfis distintos desenvolvidos, respectivamente, a partir de substratos rochosos
também distintos - metaperidotito (serpentinito e talco-xisto), anfibolito (basalto
komatiítico e piroxenito) e corpo mineralizado – puderam ser discriminados
mostrando que nos solos desenvolvidos sobre metaperidotito há enriquecimento
de Pt + Pd em direção topo, o que já não é observado nos anfibolitos que geram
solos empobrecidos nestes elementos. Ni e Cu tendem a um leve
empobrecimento no topo em relação a base do perfil, enquanto Co e Ni
apresenta uma boa correlação ao longo de todo perfil.
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NOVAS IDADES 207PB/206PB E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA ND-SR PARA
GRANITÓIDES SHOSHONÍTICOS E ALCALINOS DAS REGIÕES DE
LAVRAS DO SUL E TAQUAREMBÓ, RS.
Gastal, M. C. P.1 & Lafon, J. M.2
(1 – Centro de Estudos em Geoquímica e Petrologia – IGEO/UFRGS; 2 –
Laboratório de Geologia Isotópica – Pará-Iso – CG/UFPA)
RESUMO
Novos dados isotópicos Sm-Nd(RT) e Pb-Pb(zircão) são apresentados para
intrusivas pós-orogênicas do oeste do Escudo Sul-riograndense. Idades
207Pb/206Pb um pouco mais antigas que os granitos (~594Ma) são obtidas para
os termos menos evoluídos do Complexo Intrusivo Lavras do Sul (CILS),
respectivamente: 5997Ma - Monzodiorito Arroio do Jacques (MAJ), e de
6015Ma - monzonitos. Estes resultados evidenciam que a formação de todo o
complexo ocorreu num curto período de tempo. Ao contrário, intervalo de 11Ma
separa as intrusivas shoshoníticas e alcalinas do Platô do Taquarembó, cujas
idades 207Pb/206Pb são respectivamente de 5832Ma – Maciço Granítico Santo
Antônio (MGSA), e de 5723Ma – Complexo Anelar Leões (CAL). A idade de
2,35Ga, obtida em dois cristais de zircão do MGSA, é uma evidência
inquestionável de herança. As fácies principais do CAL exibem Nd(t) de –13,9 e
–11,4, e TDM de 2,2-1,9Ga, e no MAJ, respectivamente, Nd(t) de –3,5 e –4,3, e
TDM de 1,6Ga. Nas duas regiões, as rochas pós-orogênicas são separadas em
dois eventos: precoce (605-581Ma) com afinidade shoshonítica dominante, e
tardio (575-550Ma) de natureza alcalina. Sucessivamente para rochas mais
jovens, os dados isotópicos Sr-Nd sugerem a participação de fontes mais pobres
em Sm e Rb.
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EVOLUÇÃO NA COMPOSIÇÃO DE BIOTITA E ANFIBÓLIO DAS FÁCIES
GRANÍTICAS DO COMPLEXO INTRUSIVO LAVRAS DO SUL, RS
Gastal, M. C. P.
Centro de Estudos em Geoquímica e Petrologia – IGEO/UFRGS
RESUMO
Novos dados químicos para anfibólio e biotita de granitos do Complexo
Intrusivo Lavras do Sul (CILS) traduzem a separação das fácies. O núcleo do
corpo granítico do CILS inclui dois grupos de fácies shoshoníticas - granodioritos
no centro, circundados por monzogranitos. As fácies alcalinas, separadas em
duas – sienogranitos e pertita granitos, formam corpos semicirculares ou stocks
ao redor do núcleo. Nos termos shoshoníticos, a biotita exibe valores mais
elevados de Mg, Ti e Alt, e moderados de F e Cl; a transição para sienogranitos
é marcada por decréscimo de Ti e Mg, e crescimento de Si, F e Cl. Além de
escassa no pertita granito, a biotita exibe composição distinta, com valores altos
de Fe, moderados de Ti e Cl, e baixos de Mg, Alt e F. O anfibólio varia de cálcico
a Na-cálcico, incluindo Fe-barroisita no pertita granito. Esta evolução é
acompanhada pelo decréscimo de Mg e Alt, com predomínio de Mg-hornblenda
nos termos shoshoníticos e de Fe-hornblenda/ Fe-edenita nos alcalinos. Para
cada fácies, em especial nas do núcleo, trends divergentes quanto ao conteúdo
de Alt no anfibólio evidenciam o efeito da cristalização. A química de anfibólio e
biotita das fácies graníticas do CILS registra a evolução para líquidos mais
alcalinos, com gaps e trends divergentes entre os dois grupos de afinidades
contrastantes.
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INCLUSÕES SÓLIDAS E FLUIDAS NAS ESMERALDAS DE CAMPOS
VERDES, ESTADO DE GOIÁS, BRASIL CENTRAL.
Roberta Bonatto Acauan1; Gênova Maria Pulz2; Tânia Mara Martini Brum2;
Pedro Luiz Juchem2; Adriane Fischer2.
1- BIC/PROPESQ/UFRGS. Curso de Geologia. Instituto de Geociências.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2- Instituto de Geociências. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
RESUMO
O distrito de Campos Verdes localizado a cerca de 275 km a norte de Goiânia
(Goiás) é um dos principais produtores de esmeralda do Brasil. O objetivo deste
estudo é a caracterização das inclusões sólidas e fluidas contidas nas
esmeraldas desta região. Nas gemas estudadas ocorrem inclusões de talco,
flogopita/biotita, carbonato, minerais opacos, berilo e quartzo. Nestas gemas
também foram realizados testes microtermométricos para caracterização das
inclusões fluidas. Os resultados possibilitaram a distinção de inclusões aquocarbônicas (tipos 1, 3 e 5 ) e carbônicas (tipos 2 e 4). A integração dos dados
aqui obtidos contribui para o entendimento da gênese da esmeralda de Campos
Verdes.

312

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq
VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

CHUMBO EM SEDIMENTOS DE DRENAGENS NO NORDESTE DO
BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE RESIDUAIS COM PERSPECTIVA
HISTÓRICA
Sergio J. Frizzo
CPRM - Fortaleza - CE
RESUMO
O chumbo é um metal poluente que, pelas suas características de dispersão no
ambiente, pode prestar-se como medida da ação antrópica. Visando obter-se
uma primeira perspectiva histórica sobre a distribuição desse elemento em
sedimentos de drenagens, na região nordeste do Brasil, foram recuperados da
Base de Dados Geoquímicos da CPRM os resultados analíticos de 11 projetos
realizados na década de 70, e confrontados com os valores encontrados pelo
Projeto Piloto para o Mapa Geoquímico Internacional, realizado em 1995.
A distribuição de freqüência dos residuais obtidos obedece rigorosamente à
normalidade (função Gaussiana), indicativo da existência de um processo
generalizado de enriquecimento desse metal pesado nos sedimentos, sendo
quantificado em 27 ppm (média) no intervalo de tempo entre amostragens, de
aproximadamente 20 anos.
Os residuais mais elevados são observados próximos de alguns núcleos
urbanos interioranos; nas vizinhanças das capitais e na maior parte da faixa
litorânea os valores são medianos, e faixas de residuais negativos são
observadas acompanhando bacias de drenagem de rios importantes.
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APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE ESPECTROMETRIA ALFA NA
DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO E RAZÕES ISOTÓPICAS DE TÓRIO
EM ROCHAS ÍGNEAS
Rosana N. dos Santos(1,2), Sílvia H.A. Nicolai(1), Leila S. Marques(1) e
Fernando B. Ribeiro(1)
(1) Instituto Astronômico e Geofísico – IAG/USP
Caixa Postal 3386, 05508-900, São Paulo, Brasil
(2) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, CCET / PUC-SP
01303-050, São Paulo, Brasil

RESUMO
As concentrações e razões isotópicas de tório, quando combinadas com as
obtidas para o urânio, fornecem importantes informações na investigação dos
processos envolvidos na origem e evolução de magmas, como também em
estudos geocronológicos, permitindo a datação de rochas vulcânicas com idades
inferiores a 300.000 anos.
Este trabalho apresenta um método para a determinação da concentração e
razões isotópicas de Th por espectrometria alfa, visando a sua aplicação no
estudo de silicatos de diferentes composições. As recuperações do Th relativas
a algumas etapas do processamento químico empregado são apresentadas e
discutidas.
Com o objetivo de verificar a qualidade dos resultados obtidos por meio desta
técnica, foram analisados os padrões geológicos brasileiros BB-1 (basalto) e
GB1 (granito), cujas concentrações de Th são 7,4 ppm e 36,3 ppm,
respectivamente. A recuperação de tório situou-se entre 56 e 88% (média de 73
 11), demonstrando que a perda é relativamente pequena, considerando todas
as etapas químicas envolvidas. Além disso, essas análises mostram que o
método fornece resultados com elevados níveis de precisão (precisão relativa da
ordem de 2%) e de exatidão (< 1,5%) que são fundamentais para aplicações em
estudos petrogenéticos.

314

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq
VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

A GEOQUÍMICA E A GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL EM PORTUGAL
M. Serrano Pinto
Departamento de Geociências Universidade de Aveiro, 3810 Aveiro, Portugal
RESUMO
Dispõe em Portugal continental de: a) dados geoquímicos de base de numerosos
elementos de impacto ambiental referentes a solos (´topsoil´ principalmente), a
sedimentos de corrente (´stream sediments´), a algumas espécies vegetais e
ainda a às principais unidades litológicas, cobrindo todo o território ainda que
obtidos em amostragem de baixa densidade; b) dados geoquímicos de alguns
metais pesados de impacto obtidos em solos e sedimentos de corrente no
decorrer de levantamentos de prospecção geoquímica, bem como de dados de
levantamentos radiométricos e emanométricos (radon em solos) relativos a
várias regiões do país; c) dados geoquímicos referentes a alguns locais ao redor
de fontes pontuais de poluição potencial (indústria extractiva e transformadora).
Com base nesses dados tecem-se alguns comentários sobre o “estado do
ambiente” em Portugal, fazendo-se tentativamente um diagnóstico da situação
sob o aspecto geoquímico, e fazem-se algumas sugestões sobre aspectos de
gestão ambiental e territorial que deveriam ser considerados em acções
presentes (de remediação ou atenuação de efeitos nocivos) e futuras (avaliação
de riscos).
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GÊNESE E EVOLUÇÃO DOS SOLOS VERMELHOS
TABULEIROS COSTEIROS – ENTRE RIOS – BA.
Lucedino Paixão Ribeiro - IGUFBA
Fábio Carvalho Nunes - IGUFBA
Álvaro
Luiz
Mafra
Tony Jarbas – EMBRAPA SOLOS
Enio Fraga – EMBRAPA SOLOS

–

SOBRE

OS

NUPEGEO/ESALQ/USP

RESUMO
Vários estudos, atualmente, têm se preocupado em estudar os solos dos
Tabuleiros, pois além de expressarem extensos domínios geográficos,
apresentam solos com problemas pouco entendidos e por isso mal resolvidos.
Nossos trabalhos têm se defrontado com a presença de solos vermelhos, os
quais são pouco comuns nos Tabuleiros. Procuramos então, entender os fatores
e processos que conduzem a seu aparecimento, bem como sua evolução e
degradação.
No Litoral Norte da Bahia foi escolhida uma topossequência de solos, a
qual foi dividida em setores, segundo às importantes características: solos
vermelhos na base, solos de transição no terço superior da vertente e solos
amarelos no topo.
As observações do entorno, da vertente oposta à descrita e as análises
morfológicas, químicas, físicas e mineralógicas, denotam que os solos
vermelhos se originaram a partir da degradação de couraças, associadas aos
sedimentos da Formação Barreiras e se desenvolveram dando origem aos solos
amarelos, pela hidratação dos óxidos de ferro.
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PROVENIÊNCIA DOS FOLHELHOS MIOCÊNICOS DA BACIA DE PELOTAS
Daisy Barbosa Alves
PETROBRAS/CENPES
RESUMO
As composições geoquímica (elementos maiores, menores, traços e terras raras
e perda ao fogo) e mineralógica (rocha total e da fração <2m e calcimetria) dos
folhelhos do Mioceno Inferior (biozonas N-570 e N-550 de nanofósseis) da Bacia
de Pelotas foram investigadas. O objetivo deste estudo foi verificar se, na
formação destas rochas, houve contribuição de cinzas vulcânicas andinas.
Nestas rochas predominam os filossilicatos (argilominerais + micas), seguidos
de baixos teores de quartzo, K-feldspato, plagioclásio, calcita e pirita. Os
interestratificados ilita-esmectita (irregulares e ordenados) prevalecem enquanto
as ilitas e caulinitas ocorrem subordinadamente. Os tipos irregulares
predominam sistematicamente (com 35 a 60% do componente ilita); enquanto
os tipo ordenados exibem cerca de 80-90% do componente ilita. A composição
geoquímica é homogênea. A concentração de caulinitas no topo da biozona N570 indica mudança climática nas áreas-fontes. A diagênese por soterramento
não afetou a composição dos interestratificados. O aporte principal de
sedimentos foi das rochas básicas dos derrames da Bacia do Paraná, secundado
por rochas ácidas. A presença inequívoca de cinzas vulcânicas originárias dos
vulcões andinos não foi comprovada.
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GEOLOGIA, GEOQUÍMICA E IDADE 207PB/206PB (POR EVAPORAÇÃO DE
ZIRCÃO) DO TRONDHJEMITO CASSITERITA, BORDA MERIDIONAL DO
CRÁTON DO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS.
Ciro Alexandre Ávila (1); Joel Gomes Valença (2); Candido Augusto Moura (3);
Ronaldo Mello Pereira (4); Victor Klein (1); Cecília Maria Mazza (2); Fabiano
Mendes Couto (2).
1- Museu Nacional – UFRJ; 2 – Inst. Geociências – UFRJ; 3 – Lab. Geologia
Isotópica – UFPa;
4 – Faculdade de Geologia – UERJ.
RESUMO
O Trondhjemito Cassiterita encontra-se localizado na região de São João
Del Rei e apresenta evolução geológica semelhante a outros corpos plutônicos
de composição trondhjemítica presentes na borda meridional do Cráton do São
Francisco. Este possui enclaves xenolíticos de rochas gnáissicas e anfibolíticas
e é cortado por diversos diques graníticos e por corpos pegmatíticos, ambos
correlacionados ao Granitóide Ritápolis.
As rochas do Trondhjemito Cassiterita apresentam caráter peraluminoso,
são subalcalinas, pertencem à série cálcio-alcalina, alinham-se segundo o trend
cálcio-alcalino, especificamente o trend trondhjemítico e podem ser
correlacionadas aos trondhjemitos continentais de alto Al2O3. A cristalização do
Trondhjemito Cassiterita seria controlada pela segregação de plagioclásio e
hornblenda, que empobreceriam os líquidos mais diferenciados dessa seqüência
nos ETRP.
A gênese do Trondhjemito Cassiterita estaria associada a cristalização
por volta de 2.162  10 Ma (idade 207Pb/206Pb por evaporação de zircão) de um
magma trondhjemítico de alto Al2O3, que teria sido gerado durante os estágios
iniciais da evolução de um arco magmático presente na borda meridional do
Cráton do São Francisco. Sugere-se, a partir da idade TDM (Sm/Nd) de 2,37 Ga,
que o protólito para a formação deste magma estaria relacionado a fusão parcial
de rochas metabásicas de idade Paleoproterozóica.
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ESTUDO COMPARATIVO ESPAÇO-TEMPORAL DA CONTAMINAÇÃO
RESIDUAL POR METAIS EM DUAS ÁREAS DE MINERAÇÃO DE CU E DE
AU NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ, RS
Maria Heloisa D. Pestana (*) e Milton L. L. Formoso (**)
(*)

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique luis Roessler (FEPAM) Rua Carlos Chagas, 55 - CEP. 90030-020 - Porto Alegre, RS. (e-mail:
pestana@vortex.ufrgs.br)
(**)

Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica (CPGq), Instituto de
Geociências - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - Av. Bento
Gonçalves, 9500 - CEP: 91509-000, Porto Alegre, RS.
RESUMO
As minerações de Au no município de Lavras do Sul e de Cu no município de
Caçapava do Sul ocorreram desde fins do Seculo XIX até, respectivamente,
1989 e 1996. Vestígios da contaminação antropogênica por Hg ainda existem
em alguns locais isolados, onde as concentrações de Hg em solos variam de 2,1
mg/kg a 506 mg/kg na fração silto-argilosa. Por outro lado, as concentrações de
Hg na fração fina de sedimentos de corrente decresceu entre 1995 1996, em
relação a anos anteriores, quando a atividade garimpeira era mais intensa. A
contaminação por Cu em águas e/ou sedimentos do Ar. João Dias também
persistia, mesmo após o término das atividades extrativas nas Minas do
Camaquã. Neste trabalho, serão apresentados dados da variação das médias
sazonais das concentrações totais de Hg, Cu, Fe, Mn, (em águas e sedimentos)
e de pH, Eh, sulfatos, turbidez e sólidos totais dissolvidos em águas, que
permitem mostrar as relações existentes entre algumas dessas variáveis, a partir
de 12 pontos de drenagens selecionadas na região do alto Camaquã, e
amostrados durante o período 1992-1996. O comportamento espacial
diferenciado também permite identificar os metais liberados para o ambiente a
partir de fontes antropogênicas e naturais daqueles originados exclusivamente
de fontes naturais.
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ESTUDO COMPARATIVO ESPAÇO-TEMPORAL DAS ESPECIAÇÕES
GEOQUÍMICAS DE CU, PB, MN ZN E FE EM SEDIMENTOS DE CORRENTE
NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMAQUÃ, RS
Maria Heloisa D. Pestana (*) e Milton L. L. Formoso (**)
(*)

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique luis Roessler (FEPAM) Rua Carlos Chagas, 55 - CEP. 90030-020 - Porto Alegre, RS. (e-mail:
pestana@vortex.ufrgs.br)
(**)

Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica (CPGq), Instituto de
Geociências - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - Av. Bento
Gonçalves, 9500 - CEP: 91509-000, Porto Alegre, RS.
RESUMO
A especiação de metais em sedimentos de corrente, obtida por extrações
seqüenciais, é útil para informar as fases geoquímicas às quais os metais estão
associados, e, conseqüentemente, as suas mobilidades potenciais para o meio
aquático e biodisponibilidades. Neste trabalho, a especiação de Cu, Pb, Mn, Zn
e Fe em sedimentos de corrente é empregada para mostrar como a exposição à
mineração de Cu afeta, de forma diferenciada, a distrubuição geoquímica dos
metais analisados, no tempo e no espaço. Embora alguns aspectos sejam
peculiares a certos metais, como a baixa mobilidade para o Fe e a alta
mobilidade potencial para Mn e Zn, os resultados mostram principalmente o
aumento da mobilidade potencial do Cu nos locais influenciados pela mineração
e a importância da fase oxidável para este metal e o Pb, em concordância com
a mineralogia existente na área. A oxidação de sulfetos para carbonatos e óxidos
é a provável explicação para a diminuição da fase oxidável na partição
geoquímica do Cu e o aumento relativo das fases carbonática e redutível. Esta
variação temporal verificou-se somente nas amostras de sedimentos mais
impactados pela mineração, coletadas em períodos diversos, entre setembro de
1993 e outubro de 1997.
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O CAULIM NA AMAZÔNIA: DA MINA AO REJEITO MINERAL
Rômulo Simões Angélica1
Marcondes Lima da Costa1
Roberto de Freitas Neves2
Márcio Santos Barata2
1 Prof.

Adjunto - Departamento de Geoquímica e Petrologia
Centro de Geociências - Universidade Federal do Pará
CP 1611 66075-110 Belém Pará
Fone +91 211-2007
Fax +91 211-1609
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Centro de Geociências – Universidade Federal do Pará
Centro Tecnológico – Universidade Federal do Pará

RESUMO
A região Amazônica é detentora das maiores reservas brasileiras de caulim de
alta brancura, para cobertura de papel. O destaque é para a região do Rio Capim,
NE do Estado do Pará, com duas importantes minas em operação desde 1996
(PPSA e IRCC). Muitos trabalhos tem sido realizados neste caulim, do ponto de
vista sedimentológico e geoquímico/supergênico, a maioria conduzidos por
pesquisadores do Centro de Geociências da UFPA. Estudos mais recentes estão
sendo realizados visando o aproveitamento dos rejeitos gerados a partir do
beneficiamento do caulim e mostram uma ampla gama de aplicações, como: 1)
na obtenção de metacaulim e sílica de baixa granulometria, como pozolana
(aditivos) de cimentos e concretos de alto desempenho; 2) alumina para
diferentes aplicações, mas principalmente para a indústria cerâmica e como
adsorventes. Além da reutilização dos rejeitos um importante aspecto esta
relacionado à questão do meio ambiente já que os mesmos são depositados em
bacias de decantação que ocupam extensas áreas
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MINERALOGIA E RELAÇÕES DE FASE DOS SULFETOS DE COBRE DE
SALOBO, CARAJÁS
O. L Choque Fernámdez 1, M.L. da \costa 1, H. Pöllman2
1 UFPA – Universidade Federal dp Pará – Centrode Geociências – Av. augusto
Corrêa 1 – Belém, PA – 66075-110, Brasil – aochof@ufpa.br
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2

RESUMO
Novos estudos mineralógicos e de química mineral dos sulfetos de cobre da
jazida de Salobo, Carajás, mostram que os minerais bornita, calcocita e
calcopirita ocorrem como fases simples, como substituições bornita-calcocita e
bornita-calcopirita e, como intercrescimentos mirmequíticos bornita/calcocita e
bornita/calcopirita. A formação dessas fases minerais ocorreu através de
relações
químicas
complexas,
caracterizadas
principalmente
pelo
enriquecimento em Fe nessas fases. Soluções sólidas de bornita e calcopirita
formadas a altas temperaturas, deram lugar a esses excessos de ferro. As
razões atômicas Cu/Fe da bornita (4.3-4.9) e calcopirita (média de 0.9) a 300400 ºC, permitiram a co-existência de equilíbrio de bornita-calcopirita, e portanto
de bornita/calcopirita. Os conteúdos de Fe ( máx. 0,96% ) na calcocita podem
ter sido incorporados e essas temperaturas, quando a estrutura é altamente
desordenada. Lamelas alongadas de calcocita seguindo a orientação
{111}
da bornita bem como os intercrescimentos bornita/calcocita sugerem sejam
produtos de exsolução de altas temperaturas. As diferentes paragêneses
minerais dos sulfeto e sua complexidade químico-mineral foram ainda afetados
drasticamente pelo metamorfismo sucessivo, tornando ainda mais complexa a
reconstituição de sua evolução mineral.
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CORRELAÇÃO DOS COMPOSTOS NITROGENADOS NA COLUNA D’ÁGUA
DE UMA REGIÃO OCEÂNICA BRASILEIRA
I.B. D. Castro; M. N. M. Braid; V. L. C. S. Santos
Instituto de Química – Universidade Federal da Bahia
veraluci@ufba.br
RESUMO
Este trabalho apresenta as correlações entre os resultados de amônia, nitrito e
nitrato da coluna d’água de uma região oceânica, na zona econômica exclusiva
brasileira ( 20º 15’00’’ / 21º10’00’’ S e 28º49’12’’ a 35º55’00’’ W) com o objetivo
de identificar as possíveis associações existentes entre esses parâmetros.
Amostras foram coletadas, no período de 05 a 11 de dezembro de 1998, a bordo
do navio Astro Garoupa, na região da Costa Central do Programa REVIZEE,
nas estações de C87 – C116, em cinco profundidades ( da superfície até 200m
). Os nutrientes ( amônia, nitrito e nitrato ) foram analisados segundo Klaus
Grasshoff, Methods of Seawater Analisys, (1976).
Os resultados da média (m) e os valores máximo ( M) e mínimo (m) para a
amônia em µMol N-NH3/L ( m=4,231; M=11,69, na C103 e m=1,461, na C91 );
para nitrito em µMol N-NO2-/L ( m=0,04931; M=0,8211, na C102 e m=0,003651,
na C98 ); para nitrato em µMol N-NO3-/L ( m=0,8160; M=4,648, na C102 e
m=0,04529, na C93) foram obtidos em um total de 29 estações. As baixas
correlações encontradas entre nitrito e nitrato ( r=0,053), entre amônia e nitrato
( r=0,21) e amônia e nitrito ( r=0,31) podem ser explicadas pelo processo da
nitrificação, que são sujeitos os compostos nitrogenados no ambiente marinho.
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DISTRIBUIÇÃO GEOQUÍMICA DE NITRITO E AMONIA
EM UMA REGIÃO OCEÂNICA BRASILEIRA
I. B. D. Castro; M. N. M. Braid; V. L. C. S. Santos .
Instituto de Química - Universidade Federal da Bahia
veraluci@ufba.br
RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados de nitrito e amônia na coluna d’ água de
uma região da zona econômica exclusiva brasileira (20o 15’00’’/20o40’30’’ S e
34o00’00’’/35o 55’00’’W), que compreende a cadeia Vitória – Trindade, e tem
como objetivo fornecer dados para a avaliação da produtividade e manutenção
das reservas pesqueiras dessa zona.
As amostras foram coletadas, no período de 23/04 a 01/05 de 2000, a bordo do
navio Astro Garoupa, na região da Costa Central do Programa REVIZEE, nas
estações de C87-C98, em cinco profundidades (da superfície até 200 m). Esses
compostos foram analisados segundo Klaus Grasshoff, Methods of Seawater
Analisys, (1976).
Os intervalos das concentrações, valores máximo (M) e mínimo (m), e a média
(m) para o nitrito em µMol N-NO2-/L (M=0,396, na C96; m = 0,0104, na C94 e
m=0,0172) e para amônia em µMol N-NH3/L (M=6,46, na C90; m = 2,33 na C98
e m= 3,21) foram obtidos em um total de 11 estações. Para os dois nutrientes,
as concentrações variaram ao longo da coluna d’água, isto pode ser explicado
porque, além de serem assimilados pelos organismos, são espécies de baixa
estabilidade que se transformam em compostos mais estáveis no ecossistema
marinho.
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AVALIAÇÃO GEOQUÍMICA DE FOSFATO E SILICATO EM UMA REGIÃO
DA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA BRASILEIRA
I. B. D. Castro; M. N. M. Braid; V. L. C. S. Santos .
Instituto de Química - Universidade Federal da Bahia
veraluci@ufba.br
RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados de fosfato e silicato, importantes
nutrientes inorgânicos, na coluna d’ água de uma região oceânica, na zona
econômica exclusiva brasileira (20o 15’00’’/ 21o10’00’’ S e 28o 49’12’’a 35o 55’00’’
W), que compreende a cadeia Vitória – Trindade, e tem como propósito fornecer
informações para a compreensão dos mecanismos que regem a dinâmica desse
ambiente marinho.
As amostras foram coletadas, no período de 23/04 a 01/05 de 2000, a bordo do
navio Astro Garoupa, na região da Costa Central do Programa REVIZEE, nas
estações de C87-C116, em cinco profundidades (da superfície até 200 m). Esses
nutrientes foram determinados segundo Klaus Grasshoff, Methods of Seawater
Analisys, (1976).
Os intervalos das concentrações, valores máximo (M) e mínimo (m), e a média
(m) para o fosfato em µMol P-PO43-/L (M=1,26, na C89; m = 0,135, na C87 e
m=0,390;) e para silicato em µMol Si/L (M=8,33, na C112; m = 0,200, na C116
e m= 3,31) foram obtidos em um total de 29 estações. Para os dois nutrientes,
as concentrações mais baixas foram encontradas nas camadas superficiais, isto
pode ser explicado pela intenção utilização desses compostos pelos organismos
fotossintéticos.
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2- Laboratório de Geologia Isotópica – CG/UFPA
3- Departamento de Geologia – CG/UFPA
RESUMO
Neste trabalho são reportados as razões 87Sr/86Sr obtidas em macrofósseis da
Formação Pirabas, uma seqüência carbonática do Eomioceno, que ocorre na
região nordeste do Estado do Pará. O material fossilífero coletado para análise
isotópica passou por seleção, identificação, pulverização e dissolução com HCl**
2,5N. Na separação cromatrográfica do Sr foi utilizado resina Sr-spec e, HNO3
** 3,5N e H2O**** como eluentes. O Sr foi depositado em filamento de W
utilizando ativador de Ta. A razão isotópica 87Sr/86Sr foi determinada no
espectrômetro de massa MM 54E do Pará-Iso. As razões 87Sr/86Sr se
concentram basicamente no intervalo de valores entre 0,7086-0,7088. Tendo
como referência a curva de variação da razão 87Sr/86Sr de Miller et al. (1991)
para o Terciário, verifica-se que este intervalo indica idades entre 16 Ma e 19 Ma
para os macrofósseis coletados da Formação Pirabas. Estes resultados situam
a seqüência estudada no Burdigaliano, topo do Eomioceno, mais
especificamente na biozona N5 determinada por Fernandes & Távora (1990). Os
resultados obtidos, sugerem que a razão 87Sr/86Sr de macrofósseis da Formação
Pirabas pode ser aplicada para a determinação da idade desta seqüência
carbonática.
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DETERMINAÇÃO DA RAZÃO ISOTÓPICA 8 7 SR/ 8 6 SR EM ÁGUAS
NATURAIS E SUA APLICABILIDADE NA INVESTIGAÇÃO DA
INFLUÊNCIA DA ÁGUA DO MAR EM
ÁGUAS SUBSUPERFICIAIS DE ZONAS COSTEIRAS NA REGIÃO
BRAGANTINA (PA).
Adriana Bordalo Braga Santos abordalo@bol.com.br
Candido Augusto Veloso Moura c_moura@ufpa.br
Curso de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica –CG/UFPA
Laboratório de Geologia Isotópica – CG/UFPA

Este trabalho relata os procedimentos laboratoriais utilizados na análise
isotópica de Sr em águas naturais, e demonstra sua aplicabilidade na
investigação da influência da água marinha em águas subsuperficiais de zonas
costeiras na Região Bragantina (PA). As amostras de água (50 ml), foram
evaporadas e, em seguida, solubilizadas com HNO3** 3,5 N. Resina Sr-spec e
micro colunas de teflon, foram utilizadas na separação cromatográfica de Sr
empregando HNO3** 3,5 N e H2O**** como eluentes. O Sr foi depositado em
filamento simples de W, utilizando ativador de Ta para a determinação da razão
87Sr/86Sr no espectrômetro de massa MM 54E do Pará-Iso. Água de
subsuperfície foi coletada ao longo de um ano, em três pontos situados em zonas
geomorfologicamente distintas. Em um piezometro situado na zona de mangue
a razão 87Sr/86Sr situou-se entre 0,70907 e 0,70933 (15-67 ppm de Sr). A razão
isotópica 87Sr/86Sr na água subsuperficial no pantano salino variou entre 0,70959
e 0,70974 (93-115 ppb de Sr). Finalmente, em um poço amazonas localizado no
planalto costeiro, esta razão variou entre 0,71038 e 0, 71224 (13-58 ppb de Sr).
Neste local, os valores mais baixos sugerem a mistura com águas de
subsuperfície com razão 87Sr/86Sr similar àquela encontrada nos oceanos
(0,70918).
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INVESTIGAÇÃO DO REGISTRO HISTÓRICO DA COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA
DO CHUMBO EM TESTEMUNHOS DE SEDIMENTOS DO LAGO ÁGUA
PRETA,
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PARÁ.
Maria Clarindo Carvalho; clarindo@ufpa.br;
Candido Augusto Veloso Moura; c_moura@ufpa.br
Curso de Pós Graduação em Geologia e Geoquímica
Laboratório de Geologia Isotópica-UFPA (Pará-Iso)

Os mananciais de água superficial que abastecem a cidade de Belém (lagos
Água Preta e Bolonha) são alimentados por pequenas drenagens e por água
bombeada do rio Guamá. Estes mananciais estão vulneráveis ao lançamento de
efluentes municipais devido a ocupação urbana desordenada. O registro
histórico da composição isotópica do chumbo em testemunhos de sedimentos
no lago Água Preta foi investigado ao longo de dois perfis visando monitorar essa
contribuição antropogênica. O perfil 01 foi testemunhado próximo aos locais com
maior influência da ocupação urbana, e o perfil 02 nas proximidades da adutora
do rio Guamá. A composição isotópica do Pb foi determinada por espectrometria
de massa no Pará-Iso, em amostras de sedimentos seccionados a cada 2 cm.
Três grupos de sedimentos com assinaturas isotópicas distintas foram
identificados. No primeiro, comum as porções basais dos dois perfis, a razão
206Pb/207Pb entre 1,2004-1,2043 reflete a contribuição histórica das rochas da
região. O segundo, com valores entre 1,1935-1,1996, está restrito as porções
superiores do perfil 02, o que sugere uma contribuição dos sedimentos em
supensão trazidos pelo rio Guamá (206Pb/207Pb = 1,1923). No terceiro grupo,
presente apenas nas camadas superficiais do perfil 01, a razão 206Pb/207Pb entre
1,1628-1,1762 mostra a contribuição antropogênica resultante da ocupação das
cabeceiras destes mananciais.
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GRAU DE PIRITIZAÇÃO DO FERRO E OUTROS METAS PESADOS NOS
SEDIMENTOS DE UM MANGUEZAL NO ESTUÁRIO DO RIO PARAÍBA DO
SUL, RJ.
Silva,
F.
L.
&
Aragon,
G.
T.
Laboratório
de
Ciências
Ambientais/CBB/Universidade Estadual do Norte Fluminense. Av. Alberto
Lamego, 2000, Campos dos Goytacazes, RJ. glauca@uenf.br
A biodisponibilidade de metais pesados em ambientes costeiros varia com o tipo
de ambiente sedimentar, sendo em parte controlada pela piritizaçãodepiritização.
Os metais associados à fase pirita podem se tornar
potencialmente biodisponíveis se a mesma for oxidada durante a ressuspensão
dos sedimentos ou, eventualmente, durante a migração sazonal da redoxclina.
O objetivo deste trabalho é verificar o grau de piritização do ferro e outros metais
pesados em sedimentos de um manguezal localizado no estuário do Rio Paraíba
do Sul. Foram coletados 4 testemunhos ( 2 na estação seca e 2 na chuvosa ),
seccionados a cada 5cm em ambiente inerte, liofilizados e submetidos a uma
extração seqüencial para identificar os metais associados às fases pirita e
reativa. Os resultados indicam que o Fe presente nos sedimentos sofre
acumulação na fase pirita crescente com o aumento da profundidade, variando
o DOP ( grau de piritização do ferro) entre 3 e 95 %. O Cu apresentou razão
entre DOP e DTMP ( grau de piritização do metal ) da ordem de 1, enquanto
para Pb e Zn estes valores são menores que 1. O Cr apresentou-se fortemente
incorporado à pirita, independente do DOP. Em poucas amostras foi observada
a incorporação do Mn à pirita, sendo sempre associado a elevado DOP.
Palavras-chave: Manguezal, Sedimentos, Pirita, Metais pesados, Rio Paraíba do
Sul,RJ.
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DINÂMICA DO FÓSFORO NO SISTEMA ALAGADO URBANO
VIGÁRIO-TAQUARUÇÚ, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ
Lannes, L. S. & Aragon, G. T.
Laboratório de Ciências Ambientais – Centro de Biociências e Biotecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense
RESUMO
A composição hidroquímica de alagados naturais localizados em áreas
urbanas caracteriza-se por apresentar grandes flutuações, uma vez que além de
refletir as características intrínsecas do ambiente, é também influenciada pelo
grau de contribuição antrópica. Dentre os compostos químicos presentes nestas
águas, o fosfato é um grupamento que bem caracteriza este fenômeno, pois é
naturalmente encontrado no sistema, além de fazer parte dos compostos
orgânicos antropogenicamente nele injetados. A área de estudo compreende a
lagoa do Vigário (0.3 Km2), a qual é conectada a um brejo (0.3 Km2) e este à
lagoa Taquaruçú (0.4 Km2). Na lagoa do Vigário, os resíduos domésticos são
lançados in natura pela população circundante. Fosfato inorgânico dissolvido é
a fase dominante do fósforo na entrada do brejo, em contraste à saída, na qual
o orto-fosfato assume este papel. As águas oriundas da lagoa do Vigário
apresentaram alta produtividade fitoplanctônica, o que contribui para o consumo
de orto-fosfato. Condições redutoras são observadas, ao contrário das outras
partes do sistema, permitindo a liberação de orto-fosfato do sedimento para a
coluna d’água. Outra possível causa dos altos valores de orto-fosfato no brejo
deve-se ao “efeito bombeamento” realizado por macrófitas aquáticas,
abundantes nesta porção do sistema.
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HIDROGEOQUÍMICA FLUVIAL DA PORÇÃO INFERIOR DO RIO PARAÍBA
DO SUL, RJ.
Silva, C.F. & Ovalle, A.R.C.
Laboratório de Ciências Ambientais – Centro de Biociências e Biotecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense.
RESUMO
O presente estudo caracteriza a variação sazonal de parâmetros físicoquímicos, nutrientes e elementos maiores na porção inferior do Rio Paraíba do
Sul, entre maio/1998 e setembro/1999. Durante o período inicial da cheia
(outubro a dezembro) observou-se um aumento dos valores de MPS, COD, NNO2-, N-NH4+, P-PO4-3 e NOD possivelmente relacionado a inundação de áreas
marginais e ilhas fluviais que promovem a entrada de material em decomposição
depositados nestas áreas, bem como a lixiviação dos solos da bacia. A maior
turbidez do canal fluvial na cheia promoveu um decréscimo da produtividade
primária, caracterizado pelos menores valores de Clorofila a e O2. Os elementos
maiores dissolvidos mantiveram seus valores durante este período, devido a um
efeito pistão da chuva, que faz com que a água do lençol freático enriquecida em
produtos de intemperismo chegue ao canal fluvial. Com o decréscimo da
pluviosidade e manutenção dos altos valores de vazão, o efeito de diluição da
água do canal promoveu um decréscimo dos valores destes elementos. A
composição média das concentrações dos elementos encontram-se em sua
maioria na faixa de valores observadas em rios não poluídos e os fluxos anuais
normalizados pela área foram comparáveis a rios de grande porte, como o Rio
Amazonas.
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DISTRIBUIÇÃO DE METAIS PESADOS EM PERFIS SEDIMENTARES DA
COSTA LESTE DO BRASIL
Luciano Guedes; Cristina M M Souza; Carlos Eduardo V de Carvalho; Álvaro R
C Ovalle; Carlos Eduardo de Rezende & Marcelo G de Almeida.
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Centro de Biociências e
Biotecnologia (CBB), Laboratório de Ciências Ambientais (LCA). Av. Alberto
Lamego 2000, Horto, Campos dos Goytacazes, R.J. CEP 28.015-620. Brazil. Email : lgkao@bol.com.br
As águas costeiras desempenham um papel fundamental na circulação de
material continental, sendo importantes no estudo do transporte e ciclagem de
metais pesados em regiões estuarinas. Devido às rápidas mudanças nas
condições físicas e químicas da massa d`água e aos complexos processos
hidrodinâmicos, os metais podem sofrer mudanças na sua especiação química
e em seus padrões de distribuição. Esses processos resultam em uma
acumulação de metais, principalmente no sedimento de fundo. Após
sedimentação os metais podem associar-se à diferentes fases geoquímicas,
podendo, desta forma, dependendo das condições físico-químicas do ambiente,
alterar sua disponibilidade para os organismos. Este estudo tem como objetivo
determinar a concentração de metais pesados na fração silto-argilosa de 5 perfis
sedimentares na plataforma continental da Costa do Brasil, entre as localidades
do Rio Doce (Espírito Santo), até a foz do Rio São Francisco (Sergipe). A
metodologia química empregada foi baseada na adição de HNO 3/HF 2:1 e
posterior tratamento com mistura ácida oxidante: HNO3 65% , H2O2 8,8M e
HNO3/HCl 3:1. As concentrações de metais pesados totais foram: Cu – 7,3 à
24,8g.g-1; Ni – 30,9 à 63,3g.g-1; Mn – 16,7 à 433g.g-1; Cr – 23,5 à 93,7g.g-1;
Fe – 1830 à 37779g.g-1; e Zn 15,9 à 66,9 g.g-1 . Os resultados obtidos nos
perfis mostraram uma menor variação na concentração dos metais à medida que
se afastava da costa, e com a profundidade das amostras, sugerindo estarem
menos suscetíveis a ações e processos de natureza continental.

FINANCIAMENTO: FENORTE, PROJETO JOPS II.
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DISTRIBUIÇÃO DE METAIS PESADOS EM TECIDO MUSCULAR DE TRAÍRA
(HOPLIAS MALABARICUS), RIO PARAÍBA DO SUL, RJ.
Cristina Maria Magalhães de Souza; Maria Cristina Souza; Marcelo Gomes de
Almeida & Michele Toniato .
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Centro de Biociências e
Biotecnologia (CBB), Laboratório de Ciências Ambientais (LCA), Av Alberto
Lamego, N0 2000, Horto, Campos, RJ, CEP: 28015-620. E-mail: cristal@uenf.br;
cmms@rol.com.br
A determinação de metais pesados em organismos aquáticos tem possibilitado
avaliar e monitorar a qualidade do pescado de uma determinada região,
principalmente em relação a concentração de elementos considerados de
elevada toxicidade, como cádmio e chumbo. Elementos como cobre, zinco, ferro,
e cobalto, apresentam importantes funções bioquímicas no organismo,
participando como ligantes em compostos de complexos enzimáticos.
Conseqüentemente, seu enriquecimento não excede o nível que permite o
sistema enzimático funcionar sem interferência. Isso significa que as
concentrações dos elementos traços essenciais são geralmente maiores nos
organismos que na água. Por outro lado, se a concentração de metais pesados
no sistema aquático em questão excede em magnitude os limites permissíveis,
os mecanismos homeostáticos são impedidos de funcionar normalmente,
possibilitando a ocorrência de vias metabólicas alternativas, cujos resultados
implicam em processos de bioacumulação, e em última análise, intoxicação
aguda ou crônica. Esse trabalho investiga as concentrações totais de metais
pesados (Fe, Mn, Cu, Ni, Zn, Cd, Cr e Pb) em tecido muscular de Hoplias
malabaricus a fim de avaliar essa importante fonte de proteína para a população
local, e seu padrão de bioacumulação no período de 1 ano (n=85). A
metodologia utilizada consiste de uma oxidação em presença de
HNO3/H2SO4/H2O2 (2:1), e em seguida HNO3 0,5M. Os intervalos de
concentração (g.g -1) para os metais considerados são: Fe= 1,48-49; Mn= 0,034,6; Cu=0,09-1,119; Ni=0,08-1,94; Zn=2,54-31; Cd=ND-0,23; Cr=0,12-0,54;
Pb=0,03-0,34. Os resultados obtidos até o momento mostram valores abaixo do
limite permitido para o consumo humano, com exceção do Cr.

FINANCIAMENTO: FENORTE
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DISTRIBUIÇÃO DE METAIS PESADOS EM SOLOS DE LAVOURAS DE
TOMATE, PIMENTÃO, ABACAXI E CANA-DE-AÇÚCAR.
Cláudia Márcia Ferreira Dias; Cristina Maria Magalhães de Souza &, Pedro
Henrique Moneratt.
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF),Centro de
Biociências e Biotecnologia (CBB), Laboratório de Ciências
Ambientais (LCA), Av Alberto Lamego, n o 2000, Horto, CEP:
28015-620, Campos, RJ.E-mail: cmfdias@hotmail.com
A utilização de vinhoto em lavouras de cana -de-açúcar
(Campos, RJ), tornou -se usual a fim de se substituir a
adubação mineral; contudo, em lavouras de abacaxi e em
olerícolas (tomate e pimen tão), situadas no Norte e Noroeste
do Estado, respectivamente, a aplicação de produtos
agroquímicos é usual, cuja freqüência varia de acordo com a
necessidade da cultura. Níveis de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn e Hg
foram determinados em solos de plantações de t omate,
pimentão, abacaxi e cana -de-açúcar, a fim de verif icar o
possível enriquecimento desse compartimento em diferentes
épocas do plantio, assim como em fru tos de tomate e pimentão.
Em geral, as concentrações de metais pesados totais (HNO 3
48% e HF 65%) em solos mostraram a seguinte distribuição por
áreas de estudo: Pimentão = tomate > abacaxi » cana -deaçúcar.
Os
percentuais
de
metais
pesados
na
fase
potencialmente disponível (HNO 3 0,5N) variam de acordo com
a área e com o metal estudado. As concentraçõ es médias de
Pb (0,8-18 g.g-1), Cd(ND—0,5g.g-1) , e Hg(ND – 137ng.g-1)
totais nos solos estudados mostraram -se mais altas quando
comparadas às concentrações médias mundiais. Os níveis de
Zn e Cu encontrados nos frutos de pimentão e tomate, foram
menores quando comparados com àqueles encontrados em
frutos oriundos de horticulturas situadas à sudoeste do Estado
do Rio de Janeiro. Os fatores que influenciaram na s
concentrações de Cd, Pb e Hg encontrados nos solo
provavelmente
estão
relacionados
com
os
produt os
agroquímicos utilizados durante o desenvolvimento das
atividades agrícolas nas áreas citadas. O mercúrio, entretanto,
encontra-se associado não às atividad es atuais, mas àquelas
relacionadas ao uso de fungicidas mercuriais, em épocas onde
a monocultura de cana-de-açúcar predominava na região.

Financiamento: FENORTE, CNPq
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CARACTERIZAÇÃO LIMNOLÓGICA DE UMA LAGOA COSTEIRA DA
REGIÃO NORTE FLUMINENSE: LAGOA DO AÇU, CAMPOS / SÃO JOÃO DA
BARRA, RJ.
Gustavo Gomes Chagas; Marina Satika Suzuki, André Taouil.
Laboratório de Ciências Ambientais - Centro de Biociências e Biotecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense.
O objetivo deste trabalho é estudar a variação espacial e temporal de
características limnológicas básicas na lagoa do Açu, localizada nos municípios
de Campos dos Goytacazes e São João da Barra. As coletas foram realizadas
em cinco pontos ao longo da lagoa no período de dezembro/99 a
novembro/2000. Foram observados gradientes horizontais além de variações
sazonais em todas as variáveis estudadas: a temperatura indica claramente o
período de verão (com valores acima de 29ºC) e inverno (com valores em torno
de 23ºC); a condutividade elétrica apresenta valores crescentes do interior em
direção a barra de areia que a separa do mar (média de 19,5 a 53mS.cm 1),demonstrando influência marinha; os valores de pH, oxigênio dissolvido e CO
2
(médias de: pH7,5 - 8,3; oxigênio dissolvido 57 - 151%sat; e CO2 100 - 938 %sat)
evidenciam o acoplamento de processos biológicos como a produção primária e
respiração/ decomposição norteando a variação espacial e temporal destas
variáveis.
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ANÁLISE DO ÍNDICE QUÍMICO (CIA) COM UNIDADES E COBERTURAS DE
ALTERAÇÃO INTEMPÉRICA NA CARACTERIZAÇÃO PEDOGENÉTICA DA
REGIÃO LESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tomoyuki Ohara - INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Caixa Postal 515, 12201-970, São José dos Campos, SP, ohara@ltid.inpe.br
Jairo Roberto Jiménez Rueda - IGCE/UNESP de Rio Claro
Juércio Tavares de Mattos - FEG/UNESP de Guaratinguetá
RESUMO
Este artigo apresenta as relações entre os dados de índice químico de alteração
intempérica CIA e as unidades e coberturas de alteração intempérica (UAI e
CAI), com a finalidade de uma caracterização pedogenética alternativa, na
região leste do estado de São Paulo.
A área de estudos perfaz uma superfície aproximada de 9.000 km2, e abrange
partes das serras da Mantiqueira e do Mar, da região do litoral norte e da bacia
do alto-médio rio Paraíba do Sul.
O índice químico de alteração intempérica CIA analisado é aquele obtido por
Nesbitt e Young (1982), para avaliar a extensão de alteração das rochas, através
da razão:
100 (Al2O3 / 160) : [(Al2O3 / 160) + (CaO / 56) + (Na2O / 62) + (K2O / 94)]
Os dados aqui analisados para a obtenção dos valores CIA, foram obtidos
através de análises geoquímicas em amostras coletadas ao longo de perfis de
alteração intempérica, incluindo as rochas subjacentes.
As informações de unidades de alteração intempéricas (UAI) e de coberturas de
alteração intempéricas (CAI), estão relacionadas com a interação de processos
exógenos e endógenos, de alteração intempérica na formação de solos (Ohara,
1995).
A análise correlativa de dados geoquímicos com as informações
morfoestruturais para a caracterização pedogenética, como alternativa
complementar, é interessante, visto que observaram-se importantes relações
entre a presença das anomalias de morfoestruturas e o condicionamento da
interação dos fatores e processos pedogenéticos, inclusive com o
condionamento do desenvolvimento das coberturas de alteração intempérica
(CAI) e das unidades de alteração intempérica (UAI).
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ANÁLISE CONJUNTA DE ÍNDICES DE ALTERAÇÃO INTEMPÉRICA COMO
SUBSÍDIO NA CARACTERIZAÇÃO PEDOGENÉTICA DA REGIÃO LESTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Tomoyuki Ohara - INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Caixa Postal 515, 12201-970, São José dos Campos, SP, ohara@ltid.inpe.br
Jairo Roberto Jiménez Rueda - IGCE/UNESP de Rio Claro
Juércio Tavares de Mattos - FEG/UNESP de Guaratinguetá

RESUMO
Este artigo apresenta a análise conjunta dos principais índices de alteração
intempérica [KII (ou Kr), CALC5, de Parker e a porcentagem molecular de H2O+],
através de gráficos bidimensionais relativadas à profundidade do perfil, e
também entre dois diferentes índices [IPA (ou WPI) x IPR (ou PI)].
Essa análise procura subsidiar na caracterização pedogenética alternativa dos
perfis de alteração intempérica, em áreas constituídas por biotita gnaisses
granitóides (bgx) e granitóides a duas micas (ydm1, ydm2, ydm3), distribuídas
na região leste do estado de São Paulo.
Essas duas unidades litológicas constituem parte da região fisiográfica
denominada por Ohara (1995) de planalto Paraitinga-Paraibuna, incluindo o alto
curso do rio Paraíba do Sul e as bacias hidrográficas dos rios Paraitinga e
Paraibuna.
A análise integrada entre os diversos índices pedogeoquímicos com informações
de anomalias morfoestruturais e de unidades e coberturas de alteração
intempérica, apresenta-se bastante promissor, visto que foi possível observar
importantes relações entre a presença de anomalias morfoestruturais e o
condicionamento da interação de fatores e processos de evolução pedogenética,
inclusive com o condicionamento do desenvolvimento das coberturas e das
unidades de alteração intempérica.
No geral, todos os índices mostram uma tendência de acréscimo de alteração
com o acréscimo da idade do perfil de alteração intempérica, e uma tendência
de aumento de alteração no sentido da rocha analterada para os horizontes
superficiais.
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AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS ANALÍTICAS COM FONTE DE PLASMA –
ICP/AES E ICP/MS PARA DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS-TRAÇO EM
AMOSTRAS DE ÁGUA
GERALDO RESENDE BOAVENTURA - Universidade de Brasília – IG-GRM –
grbunb@iunb.br
ROBERTO VENTURA SANTOS - Universidade de Brasília – IG-GRM –
rventura@unb.br
A utilização da Espectrometria de Emissão Atômica com fonte de plasma
(ICP/AES) e Espectrometria de Massa com fonte de plasma (ICP/MS) na
determinação de elementos-traço em diferentes tipos de amostra têm sido uma
das principais ferramentas da geoquímica analítica. Entre as vantagens dessas
técnicas destaca-se a possibilidade de determinações multielementares, a
rapidez e os baixos limites de detecção, principalmente no ICP/MS cujos limites
são inferiores a pg mL-1. Para o presente trabalho foram realizadas análises
utilizando ICP/AES, SPECTOFLAME, modelo FVM03, e ICP/MS, marca
Finnigam MAT, modelo ELEMENT. Foram determinados os elementos Cd, La,
Mo, Sr, Y, Ni, Zr, Cu, Cr, Ba, Co e Zn usando as duas técnicas e Pb, Ga, Ge,
As, Se, In, Ta, W, Sm, Gd, Eu, Er, Lu, Yb, Sc, Li e Bi , usando ICP/MS. Os
resultados mostraram que o ICP/AES possui limites de ng mL-1 (ppb) enquanto
o ICP/MS apresenta limites de pg mL-1(ppt). O elemento Sr foi o único em que o
limite do ICP/AES foi ligeiramente inferior ao do ICP/MS (20 contra 23 ppt).
Resultados de Cu, Cr, Ba e Zn são equivalentes para as duas técnicas,
enquanto que para os demais elementos o ICP/Ms apresenta limites mais baixos.
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CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS HIDROGEOQUÍMICOS
EM ÁGUAS INTERSTICIAIS DE SISTEMAS DE PLANÍCIE COSTEIRA.
Antonio Vaquera. Universidade Federal do Pará – Universidade de Brasília
Geraldo Resende Boaventura. Universidade de Brasília –IG-GRM
grbunb@unb.br

–

Resumo - A classificação estatística e a detecção da estrutura de relacionamento
dos constituintes dissolvidos nas águas de poro, constituem um subsídio
importante para o estudo dos processos de diagénesis inicial que ocorrem em
depósitos de sedimento.
Na predição de adequação a um grupo através da analise de funções
discriminantes, a significância estatística das variáveis “incluídas no modelo” foi
classificado no sentido crescente: Cl- < Ca2+ < Si < Na+ < Fe < Al < Mn < Mg2+ <
P < SO42- < HCO3- < K+. O grau de redundância de uma variável com respeito as
outras variáveis incluídas no processo discriminatório, em sentido decrescente:
Na+ > K+ > Cl- > Mg2+ > P > Ca2+ > Al > Mn > Si > HCO3- > Fe. Estes resultados
mostram que os elementos com maior capacidade discriminatória são as
substâncias que participam das transformações diagenéticas. O perfil com maior
força discriminatória dentro do modelo i.e., com maior distância de Mahalanobis,
entre os centroides dos grupos, corresponde a sedimentos de pântano salino. A
eficiência discriminatória com os escores das funções canônicas, representadas
em diagramas de dispersão, permite separar e identificar 4 grupos com
características hidrogeoquímicas diferentes.
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INTERAÇÃO ÁGUA INTERSTICIAL / MINERAIS INTER-ESTRATIFICADOS.
DIAGRAMAS DE ESTABILIDADE SMECTITA/ILITA.
Antonio Vaquera. Universidade Federal do Pará – Universidade de Brasília
Geraldo Resende Boaventura. Universidade de Brasília –IG-GRM –
grbunb@unb.br
Resumo - A composição química da água intersticial reflete o ambiente de
génesis e as características dos minerais de argila, com os quais está
intimamente associado. Para interpretar essa interação foram usados diagramas
simplificados do tipo log ([Mn+] / [H+])n vs. log [H4SiO4]. Na representação dos
valores de concentração das águas intersticiais sobre diagramas do tipo log ([K+]
/ [H+]), a maioria dos pontos se localizaram no campo de estabilidade da Ilita.
Nos diagramas de atividade para as relações logarítmicas ([Na+] / [H+]), ([Mg2+] /
[H+]2) e ([Ca2+] / [H+]2), todas as amostras ficaram no campo de estabilidade da
Smectita, sobre-saturadas em relação à caulinita e sub-saturadas com respeito
a sílica amorfa. No difratograma de Raios-X, a Caulinita, a fase que parece
encontrar-se em maior proporção, foi caracterizada pelas deflexões 7,17 Å e 3,58
Å. A ilita foi caracterizada pela presença dos picos: d = 9,98 Å, 4,98 Å e 3,34 Å,
com um pico largo e assimétrico entre os ângulos 6 - 9o (2), sendo visível, uma
deflexão dupla correspondentes a 10,43 Å e 9,98 Å, indicando a possibilidade da
presença de minerais inter-estratificados I / S.

340

Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq
VIII Congresso Brasileiro de Geoquímica
I Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
21 a 26 de outubro de 2001
Curitiba – Paraná – Brasil

ELEMENTOS
MAIORES
E
ELEMENTOS-TRAÇO
DE
ROCHAS
METABÁSICAS
ARQUENAS
DA
REGIÃO
DE
CURIONÓPOLISPARAUAPEBAS, PROVÍNCIA METALOGENÉTICA DE CARAJÁS, BRASIL.
Carlos Eduardo de Mesquita Barros 1 cadu@ufpa
Pierre Barbey 2 barbey@crpg.cnrs-nancy.fr
1 - Deptº. de Geoquímica e Petrologia (Universidade Federal do Pará). Grupo de
Pesquisa Petrologia de Granitóides. Campus Universitário do Guamá. CP 1611,
Belém, CEP 66075-100.
2 - Université Henri Poincaré - Nancy I e Centre de Recherches Pétrographiques
et Géochimiques (CRPG - CNRS).
Durante o desenvolvimento da Bacia Carajás o extenso magmatismo máfico é
representado por metabásicas com formações ferríferas associadas e por
diques/sills de diabásio e gabros. Nos domínios de Curionópolis e Parauapebas
afloram metabasaltos e metagabros com intercalações de formações ferríferas
cuja evolução metamórfica é marcada por uma fase (M0) de metamorfismo
submarino (fácies xisto verde), seguida do desenvolvimento de zonas de
deformação centimétricas (M1) (fácies xisto verde) e da formação de auréolas
tectono-termais (M2) ao redor do Complexo Granítico Estrela.
As rochas metabásicas aqui relatadas possuem teores de SiO2 entre 46,3 e
51,4%, altas concentrações de Fe2O3 (8,1 a 16,42%), valores moderados de
MgO (4,85 a 7,9%) e teores moderados a altos de K 2O (0,54 a 1,87 %). Os
teores de terras raras variam de 20 a 30 vezes os valores condrito (cf. Evensen
et al. 1978) e os seus espectros são pouco a moderadamente fracionados
[(La/Yb)N = 1,36 a 26,44], sendo refletidos por um padrão quase horizontalizado
a levemente inclinado. Estas características indicam uma assinatura toléitica rica
em ferro (cf. Arndt et al. 1977, Cattel & Talor 1990), comparável àquela de rochas
de seqüências greenstones arqueanas descritas em outros continentes.
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IDADE DE ZIRCÕES DO COMPLEXO GRANÍTICO ESTRELA, PROVÍNCIA
METALOGENÉTICA DE CARAJÁS, BRASIL.
Carlos Eduardo de Mesquita Barros1 cadu@ufpa
Moacir José Bueano Macambira1,3 moamac@ufpa.br
Pierre Barbey2 barbey@crpg.cnrs-nancy.fr
1 – Deptº. de Geoquímica e Petrologia (Universidade Federal do Pará). Campus
Universitário do Guamá. CP 1611, Belém – PA, CEP 66075-100.
2 - Université Henri Poincaré - Nancy I e Centre de Recherches
Pétrographiques et Géochimiques
(CRPG - CNRS).
3 - Laboratório de Geologia Isotópica (Pará-Iso) do Centro de Geociências da
UFPA.
O Complexo Granítico Estrela (CGE) tem dimensões batolíticas, forma alongada
na direção E-W e assinatura alcalina metaluminosa (tipo A). Suas estruturas
magmáticas resultaram de esforços regionais e de expansão lateral (ballooning).
Sua colocação gerou uma grande auréola tectono-metamórfica em suas rochas
encaixantes.
Os cristais de zircão do CGE são castanhos, prismáticos, algo alongados e
moderadamente fraturados. Alguns zircões têm zoneamento e/ou crescimento
geminado. Embora a metamictização seja muito comum, devido às altas
concentrações de urânio, foram selecionados cristais relativamente menos
transformados. Os zircões foram submetidos a três etapas de evaporação nas
seguintes temperaturas: 1450°C, 1500°C e 1550°C (cf. Kober 1987). O valor
obtido de 2763 ± 7 Ma marca a idade de colocação do complexo granítico e
permite precisar as relações cronológicas entre magmatismo-metamorfismodeformação durante um período da evolução tectono-metamórfica da Província
Mineral de Carajás. A idade de 2763 ± 7 Ma do CGE registra um evento
compressivo de direção N-S, durante o qual houve importantes mudanças
reológicas, estruturais e termais nas seqüências supracrustais encaixantes
destes corpos granitóides.
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COMPORTAMENTO DE ELEMENTOS MENORES, ELEMENTOS TRAÇOS E
TERRAS RARAS EM PROCESSOS DE CONCENTRAÇÃO DE SOLUÇÕES
NA NHECOLÂNDIA, PANTANAL DE MATO GROSSO (MS).
Laurent Barbiéro1, Sônia Furian2, José Pereira de Queiroz Neto2, Arnaldo
Sakamoto3, Vicent valles4 e Jerôme Viers5
1 – IRD LMTG, 39 Allées Jules Guesdes, 31.000 Toulouse, França
2- Laboratório de Pedologia/Dep. Geografia, USP-FFLCH
3- Dep. Geografia, UFMS – campus de Três Lagoas
4- Université de Provence, Laboratoire de Chimie et Environnement, Marselha,
França
5- LMTG, UMR 5563, 38 rue des 36 Ponts, 31.000 Toulouse, França

Pesquisas recentes mostraram que as lagoas salinas da Nhecolândia são o
resultado de processos atuais de concentração de águas muito pouco
mineralisadas, que abastecem atualmente esta parte do pantanal. Essas águas
evoluem numa via alcalina sódica por concentração; entre os elementos
maiores, percebeu-se que o cálcio é controlado pela formação de calcita e o
magnésio provavelmente pela precipitação como silicato. Numa toposseqüência
de apenas 600 m, onde a gama de condutividade varia de 10 a 4.800µS e o pH
de 5,2 a 9,6, serão apresentados os comportamentos dos elementos mnores e
dos elementos traços com a concentração das águas, bem como a evoluçào do
espectro das terras raras, num meio ao mesmo tempo carbonatado e rico em
matéria orgânica.

Pesquisa financiada pela FAPESP: processo nº 97/11799-5
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USO DE RADÔNIO PARA ESTUDOS DE AMBIENTES
John E. L. Maddock e Claudia Jamal
Departamento de Geoquímica, Instituto de Química,
Universidade Federal Fluminense,
Niteroi, RJ. geojelm@vm.uff.br
O radônio, 222Rn, é um gás inerte e um rádio-isótopo natural, formando
parte da série de decaimento natural do 23xU. É o produto direto do decaimento
de rádio, 226Ra, elemento do grupo II da tabela periódica que ocorre em
minusculas concentrações na maioria de rochas e solos. O 222Rn tem meia vida
de apenas 3,825 dias e um dos produtos do seu decaimento, o 214Po, decai
praticamente instantâneamente, emitindo partícula , o que permite a
determinação, com facilidade, de concentrações de Rn em amostras gasosas
por cintilometria, usando garrafas de Lucas. A emanação de 222Rn por rochas e
solos tem sido usado em tentativas de localizar falhas em rochas e detectar
movimentos tectônicos recentes nestas, e para estudar a permeabilidade de
solos. Ao tentar medir permeabilidades de solos pela comparação do gradiente
vertical da concentraçào de Rn no gás do solo com o fluxo emitido na superfície,
e a aplicação destes dados na lei de Fick, observamos uma inesperada
variabilidade nos fluxos emitidos do solo do um único ponto e, em algumas
ocasiões e em alguns ambientes, a ausência de fluxo detectável. Isto é explicado
pela alta solubilidade de Rn em água, fator que limita a utilização deste isótopo
nestes estudos. Porem, em certas condições, medidas são possíveis e um
exemplo será apresentado.
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GEOQUÍMICA E GEOCRONOLOGIA (207PB/206PB POR EVAPORAÇÃO DE
ZIRCÃO) DE DOIS CORPOS SUBVULCÂNICOS PALEOPROTEROZÓICOS
DA SUÍTE SERRINHA, , MINAS GERAIS
Ciro Alexandre Ávila (1); Candido Augusto Moura (2); Daniel Cardoso Dutra
Joel Gomes Valença (4); Victor Klein (1); Ronaldo Mello Pereira (5).

(3);

1- Museu Nacional – UFRJ; 2 – Laboratório de Geologia Isotópica – UFPa; 3 –
Vale do Rio Doce;
4 – Instituto de Geociências – UFRJ; 5 – Faculdade de Geologia – UERJ.

Os corpos da Suíte Serrinha afloram na porção oriental da Serra do
Lenheiro e encontram-se encaixados em rochas metabásicas correlacionadas a
uma Sucessão Greenstone Belt e no Quartzo Diorito do Brito. Esta suíte é
constituída por quatro pequenos corpos de rochas subvulcânicas félsicas,
representados pelo Granodiorito Brumado de Cima, que possui idade 207Pb/206Pb
de 2.187  4 Ma, por dois corpos granofíricos com idades de 2.192  4 Ma e por
um riolítico.
As amostras desses quatro corpos apresentam conteúdo de SiO2
variando entre 69,30 e 75,10%, córindon normativo, caráter peraluminoso, são
subalcalinas, possuem filiação cálcio-alcalina e plotam no campo dos granitóides
intra-placas. Nos diagramas de Harker, estas rochas tendem a formar trends
curvilineares, tipificados pela mudança de uma ou mais fases mineralógicas
fracionantes. Em relação aos ETR observa-se um acentuado fracionamento dos
ETRL, em relação aos ETRP, bem como uma moderada anomalia negativa de
Eu. Propõe-se que a diversidade de litótipos associados a Suíte Serrinha estaria
relacionada a evolução de um único magma por cristalização fracionada,
controlada por plagioclásio, em um nível crustal raso (subsuperfície). O intervalo
de variação das idades 207Pb/206Pb (2.192  4 Ma e 2.187  4 Ma) entre esses
corpos corrobora a proposta de cogeneticidade dos mesmos.
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GEOQUÍMICA DO GRANITO MENDANHA E DO GRANITÓIDE MARINS E
IDADE 207PB/206PB (POR EVAPORAÇÃO DE ZIRCÃO) DO GRANITO
MENDANHA, FAIXA RIBEIRA CENTRAL, ESTADO DE SÃO PAULO.
Ronaldo Mello Pereira (1); Ciro Alexandre Ávila (2); Candido Augusto Moura (3);
Henrique Llacer Roig (1)
1- Faculdade de Geologia – UERJ; 2 - Museu Nacional – UFRJ; 3 – Laboratório
de Geologia Isotópica – UFPa;
Dois corpos plutônicos félsicos são encontrados na região entre as
cidades de Piquete e Cruzeiro no Estado de São Paulo. O Granito Mendanha
possui composição monzogranítica-sienogranítica e cerca de 40 km2 de área,
enquanto o Granitóide Marins apresenta aproximadamente 20 km 2 e é mais
diversificado litologicamente, compreendendo rochas granodioríticas,
monzograníticas, sienograníticas e álcali-feldspato graníticas.
A caracterização geoquímica dos magmas formadores do Granito
Mendanha e do Granitóide Marins indicam que os dois corpos pertencem à série
cálcio-alcalina, com suas rochas apresentando principalmente caráter
peraluminoso. Os elevados conteúdos de SiO2, Rb e baixos de Ba, Sr e Eu do
Granito Mendanha em relação ao Granitóide Marins indicam que o mesmo
representaria um corpo mais fracionado. O contexto geotectônico dos dois
corpos sugere a correlação dos mesmos com os granitóides sin-colisionais, onde
o Granitóide Mendanha tende para tipos tardi-orogênicos.
A idade 207Pb/206Pb (evaporação de zircão) de 592  5 Ma do Granito
Mendanha associa esse corpo à fase sin-colisional1 do segmento central da
Faixa Ribeira, cujo intervalo abrange o período entre 600 e 565 Ma.
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A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE COLORIMETRIA SELETIVA PARA
DETERMINAÇÃO DO QUIMISMO DE ROCHAS CALCÁRIAS
Rossano Bill Lopes de Siqueira *
Sandra Boeira Guimarães *
José Manoel dos Reis Neto **
*Pós-Graduação em Geologia Exploratória, UFPR, C.P.19001, CEP 81531-990
- Curitiba, Pr-Brasil - rossano@geologia.ufpr.br e sandrag@ geologia.ufpr.br
** Departamento de Geologia, UFPR, C.P.19001, CEP 81531-990 - Curitiba, PrBrasil - jmreis@geologia.ufpr.br

Resumo
As características mineralógicas das rochas metadolomíticas do Grupo Açungui,
especialmente da Região de Morro Grande, definem grande homogeneidade
quanto a granulação, a textura e a estrutura, o que obriga a utilização em grande
escala de análise química na determinação de CaO, MgO e insolúveis, para a
verificação da qualidade do material a ser explotado. A aplicação da Técnica de
Colorimetria Seletiva por Alizarina (TCSA) dos carbonatos em seções delgadas
sem lamínula, foi utilizada e desenvolvida através da integração de estudos
mineralógicos e químicos. Esta técnica permite determinar os teores de calcita e
dolomita, visto que a Alizarina em solução ácida resulta na coloração vermelha
para a calcita, não afetando a dolomita. Os resultados permitiram a determinação
da porcentagem destes minerais utilizando softwares para o tratamento de
imagem e contagem automática. A verificação da aplicabilidade da TCSA foi
realizada através da comparação dos resultados obtidos com os resultados
químicos em regiões específicas, mostrando que o emprego desta técnica é
viável para a determinação do quimismo de rochas calcárias, em função da
facilidade de aplicação e baixo custo.
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VARIAÇÕES COMPOSICIONAIS EM MG-CLORITA E ANFIBÓLIOS DE
METAULTRAMAFITOS
DE
DOMÍNIOS
TECTONO-ESTRUTURAIS
DISTINTOS DO COMPLEXO CAMPOS GERAIS, SUDOESTE DE MINAS
GERAIS
1 Szabó, G.A.J.; 1,2 Moya, F.A.
1 Instituto de Geociências – USP 2 Bolsista de Iniciação Científica FAPESP
Análises por Microssonda Eletrônica em Mg-clorita e anfibólios cálcicos e ferromagnesianos de rochas metaultramáficas indicam tendências de variação
composicional distintas para amostras provenientes dos Domínios Norte (DN) e
Sul (DS) do Complexo Campos Gerais, borda meridional do Cráton do São
Francisco. As variações resultam de substituições catiônicas, em função das
condições metamórficas a que as rochas foram submetidas. No DN, Mg-clorita
apresenta enriquecimento contínuo em Altotal essencialmente por substituição
tschermakítica (SiMg=AlIVAlVI) até o limite de 4,8 Altotal p.f.u. (p/28 Oequivalentes), enquanto no DS a tendência de enriquecimento em Altotal é mais
acentuada, devido à participação adicional de substituição sudoítica
(3Mg=2AlVI). Os padrões de variação composicional diversos em minerais para
metaultramafitos dos dois domínios reforçam evidências de que se trata de dois
terrenos tectônicamente justapostos, de evolução tectono-metamórfica
originalmente distinta.
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CARACTERISTICAS QUÍMICAS DOS XENOTÍMIOS DO PITINGA: DADOS
PRELIMINARES
Adriana Maria Coimbra Horbe1, Hilton Túlio Costi2
1- Departamento de Geociências – Fundação Universidade do Amazonas –
Av. Rodrigo O. J. Ramos, 3000. Manaus – AM, CEP69077-00,
ahorbe@fua.br
2- Museu Emílio Goeldi – Belém - PA
Foi estudado o xenotímio do aluvião que drena o albita-granito que compõe o
stock denominado Granito Madeira. É considerado proveniente da zona de
contato deste com as demais facies desse granito. É prismática com a bipirâmide
ausente formando pequenos cubos com até 5 mm de diâmetro. Tem coloração
vermelha, rosa e branca ocorrendo em monocristais ou intercrescida com a
cassiterita e plumbogumita. Nos brancos e rosas predomina P 2O5 (31,87% e
32,36%) sobre Y2O3 (25,97% e 27,65%) e os ETR somam 41,11% e 40,06%,
respectivamente com destaque para Yb2O3, Er2O3 e Dy2O3. O vermelho tem mais
Y2O3 (40,59%) que P2O5 (35,31%) e os ETR representam 23,59% sendo Yb2O3,
Er2O3 e Dy2O3 os mais abundantes. Nos vermelhos e brancos tem-se até 0,34%
de ThO2. Os teores mais ele-vados em P2O5 e Y2O3 e os mais baixos em ETR
no xenotímio vermelho mostram que este é a variedade mais pura. Os teores
encontrados estão dentro dos limites composicionais des-se mineral exceto
pelos mais elevados de Yb2O3 e Er2O3 nos brancos, mas até 36% e 9% destes
ocorrem nos provenientes de pegmatitos. Os teores de ThO 2 mais elevados
sugerem um padrão geoquímico diferenciado do encontrado em outros
xenotímios onde o UO2 predomina.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE UM IGARAPÉ NÃO IMPACTADO
PELA ATIVIDADE ANTRÓPICA NO MUNICÍPIO DE MANAUS - AM
Adriana Maria Coimbra Horbe1, Israel Leibnitz Ferreira Gomes1, Sebastião
Fonseca Miranda2 & Maria do Socorro Rocha da Silva2
1- Departamento de Geociências - Fundação Universidade do Amazonas –
Fundação Universidade do Amazonas – Av. Rodrigo O. J. Ramos, 3000.
Manaus – AM, CEP69077-00 – ahorbe@fua.br (ahorbe@fua.br);
2- Instituto de Pesquisas da Amazônia – Manaus - AM
O Água Branca, tributário do rio Puraqueqüara, localizado na zona rural de
Manaus, é um igarapé de terra-firme da Amazônia que está ainda protegido por
floresta primária. Foram amostradas suas águas no período seco e no úmido.
No período úmido, o pH é inferior a 4,3. A carga total dissolvida (<5,2 mg/L em
cada ponto) mostra que as águas são muito diluídas, especialmente no período
úmido, devido ao seu maior volume no sistema levando a maior deficiência em
ânions que em cátions (razão média de 0,34 no período das chuvas e 0,31 no
úmido). O silicato e o Cl-, somam ~95% da carga negativa quando comparados
aos demais ânions (NO32-, NO22-, PO43-, SO4-,). A NO2- < que 0,001 mg/L pode
ser devida a este ser uma fase intermediária na oxidação da matéria orgânica,
enquanto SO4- e PO43- a sua pobreza nas rochas da F. Alter do Chão. O Na+
contribuí com 47% e 61% e o NH4+ com 8% a 21% na época seca, e no úmido o
Na+ está entre 38% e 68% e o Fetotal entre 7% e 38%. O NH4+ aumenta para
jusante no período seco. O SiO2, Na, Fe total, Ca2+, Mg2+e K+ são derivados do
intemperismo e lixiviação da F. Alter do Chão. A acidez, a baixa alcalinidade,
condutividade e dureza retratam a baixa concentração iônica típicas de áreas
tropicais não impactadas.
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CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DE PALEOSSOLOS DA FORMAÇÃO
ALTER DO CHÃO EM MANAUS-AM.
Lucieth Cruz Vieira1; Adriana Maria Coimbra Horbe2; Afonso C. Rodrigues
Nogueira2;
Kenitiro Suguio3
1- Pós-Graduação em Geociências – Fundação Universidade do Amazonas
- Luciethvieira@bol.com.br - Av. Rodrigo O. J. Ramos, 3000. Manaus – AM,
CEP69077-00
2- Departamento de Geociências - Fundação Universidade do Amazonas;
3- Instituto de Geociências - Universidade de São Paulo

Desenvolvidos em arenitos pelíticos, os paleossolos da Formação Alter do Chão
caracterizam-se por sua coloração vermelha intensa em relação as fácies
adjacentes, aspecto mosqueado, abundantes traços fósseis de raízes e
fragmentos de madeira fossilizada, bioturbações, gretas de dissecação
profundas e por franjas de argila branca com 2 a 3 cm de espessura que os limita
superior e inferiormente. São essencialmente areno-argilosos com espessura de
até 1,5 m, apresentam extensa distribuição areal, ocorrendo em diversas
exposições por toda a região de Manaus. A somatória de dados obtidos através
de análises mineralógicas e químicas definem uma composição constituída
basicamente por quartzo, caulinita, hematita, feldspato potássico e goetita para
os níveis de paleossolos estudados. SiO2, Al2O3 e Fe2O3 são os óxidos mais
abundantes. Teores muito baixos de TiO2 provavelmente estão associados a
ocorrência de rutilo, verificado em lâminas de minerais pesados. B, Cr, Ni, V, Y,
Zr, embora ocorram variações nos teores, são os elementos mais significativos.
V, Ba, Cr, Cu, Ni, Pb, Sr e Mo estão provavelmente associados a hematita. Zr e
B ocorrem no zircão e turmalina, respectivamente e o Y, provavelmente está
associado ao primeiro e monazita. Os teores de Hg (<50 ppb), em geral, são
inferiores aos encontrados em solos atuais.
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DISTRIBUIÇÃO DE MERCÚRIO EM ÁGUAS DOS RIOS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA, CE, NE – BRASIL
R.V. Marins1, L.D.Lacerda1,2, G.S.S.Freire1, V.S. Marques1 , L.A. Moura1, S.
Mounier3 & H.M.M. Paraquetti2
Dept. Geologia, Universidade Federal do Ceará, 60455-970,
Fortaleza, CE. e-mail: rmarins@ufc.br
2.
Dept. Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, 24020-007,
Niterói, RJ
3.
RCMO, Université de Toulon et du Var, La Garde, Cedex, França
1.

Os rios da região metropolitana de Fortaleza apresentam diferentes graus de
poluição devido a um rápido processo de urbanização e industrialização. Dentre
os potenciais poluentes, o Hg por sua elevada toxicidade e sua presença ubíqua
em efluentes industriais e urbanos, gera especial preocupação. Neste trabalho
são apresentadas a partição e distribuição de Hg em águas superficiais dos rios
e estuários metropolitanos do Ceará e Pacoti. As coletas e pré-tratamento das
amostras seguiram padrões estabelecidos. O Hg dissolvido e particulado foi
determinado por AFS, em um aparelho Tekram 2500 (LD=0,2 ng/L). O Hg
dissolvido aumentou da porção fluvial para a porção marinha dos estuários. No
Rio Ceará, os teores variaram de 0,5 ng/L na porção fluvial, para 0,33 ng/L no
estuário médio, para 2,98 no estuário inferior, i.é, após cruzar a região
metropolitana. No Rio Pacoti, para as mesmas porções, os teores foram de 0,28;
0,55 e 1,07 ng/L, respectivamente. O Hg particulado apresentou um
comportamento inverso com os maiores teores na porção fluvial diminuindo em
direção ao estuário inferior. De 6.3 e 3.2 ng/L na porção fluvial, para 5,9 e <0.2
ng/L na porção média, e 4.1 e <0.2 ng/L no estuário inferior, dos rios Pacoti e
Ceará respectivamente, sugerindo uma diluição dos teores de Hg associado ao
material particulado em suspensão, que aumentou de 2 até 10 da porção fluvial
para a marinha.
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ASPECTOS GEOQUÍMICOS E ISOTÓPICOS DAS MINERALIZAÇÕES DE
CALCITA E MÁRMORES CALCÍTICOS ENCAIXANTES, SERRA DO
CARUMBÉ, VALE DO RIBEIRA, ESTADO DO PARANÁ
Gerson Caetano VENUSSO venusso@geologia.ufpr.br
Antonio C. Gondim de ANADRADE E SILVA gondim@geologia.ufpr.br
Departamento de Geologia – Setor de Ciências da Terra - UFPR

O depósito de calcita da Serra do Carumbé está constituído por quatro corpos
que ocorrem na forma de veios que em parte são concordantes com S0 dos
mármores calcíticos da Formação Votuverava do Grupo Açungui. As espessuras
dos veios variam de 1 a 6 m e as mineralizações de calcita apresentam
granulação de média a grossa, atingindo cristais de até 20 cm. As texturas e
estruturas apresentam características típicas de processos hidrotermais com
preenchimento de planos de fraqueza e espaços abertos.
As calcitas apresentam um alto grau de pureza, com teores de CaO acima de
55,30%, MgO abaixo de 0,42% e um máximo de 0,16% de SiO2. As rochas
encaixantes apresentam teores médios de 48,1% de CaO, 2,69% de MgO e
4,81% de SiO2, fato que as credencia para uso na fabricação de cimento.
Os valores de 13C(PDB) em calcitas variam de –9,02 a –12,24 o/oo, os valores
18O(SMOW) variam de 24,48 a 25,23 o/oo. Para os mármores encaixantes, os
valores 13C(PDB) variam de –4,03 a 1,420/00 enquanto que os valores  18O (SMOW)
variam de 20,71 a 23,00. Estes dados sugerem que as calcitas dos depósitos
foram formadas por soluções hidrotermais de origem meteórica e que as rochas
carbonáticas encaixantes representam o produto de metamorfismo de calcários
marinhos pré-cambrianos.
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APLICAÇÃO DA GAMAESPECTROMETRIA (K, ETH, EU)
CARACTERIZAÇÃO DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ – PR

NA

Silvana Bressan Riffel (Bolsista PIBIC/CNPq); Francisco José Fonseca
Ferreira (Orientador); Maximilian Forlin; Gilson Burigo Guimarães
 Laboratório de Pesquisas em Geofísica Aplicada LPGA - UFPR;
 Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG
O presente estudo visa contribuir com a geologia e a geofísica do
stock granítico Serra do Carambeí, a partir do processamento e interpretação de
dados gamaespectrométricos aéreos e terrestres. Tal corpo é considerado como
uma intrusão uranífera (teores médios de 9,9ppm de U3O8) encaixada no
Complexo Granítico Cunhaporanga. Os dados aerogamaespectrométricos do
Projeto Serra do Mar Sul (Contagem Total em R/h; K em %; eTh e eU em ppm)
são provenientes do Brazil Airborne Radiometric Mapping Project (BARMP). O
levantamento terrestre foi realizado com um gamaespectrômetro portátil de 512
canais, consistindo de cerca de 150 pontos distribuídos ao longo do stock e das
encaixantes imediatas. O instrumento foi calibrado no IRD-CNEN para proceder
leituras em % de K e ppm de eTh e eU, as quais foram transformadas em energia
absorvida pelo homem (dose em R/h). Os resultados alcançados permitiram
distinguir o granito alcalino Serra do Carambeí, através dos elevados teores de
eTh e eU e baixos de K, de sua encaixante cálcio-alcalina. Nos extremos NE e
SW do stock observa-se altos teores de eU (12 ppm) e de eTh (45 ppm), em
ambos os levantamentos, coincidentes com a exposição de lajes do granito,
veios de quartzo e diques “riolíticos”.
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LITOGEOQUÍMICA DAS MINERALIZAÇÕES DE CALCITA DA SERRA
CARUMBÉ, VALE DO RIBEIRA, ADRIANÓPOLIS - PR
Josiane Aline da Silva*; Antonio C. Gondim de Andrade e Silva**; Eleonora Maria
Gouvêa Vasconcellos**; Maria Jose Maluf Mesquita** e Gerson Caetano
Venusso***
* Depto Geologia - UFPR - graduanda;
** Depto Geologia - UFPR - professores
*** Depto Geologia - UFPR – mestrando.
Os corpos mineralizados de calcita estão encaixados em mármores calcíticos da
Formação Votuverava do Grupo Açungui. Estes depósitos encontram-se na
forma de veios, são controlados por zonas de diáclase, planos de falha e
interfácies de acamamentos, apresentam espessuras variando de 1 a 6 metros.
As rochas encaixantes são mármores calcíticos, microcristalinos, de cor cinzaescuro a cinza-claro, muitas vezes bandados. Apresentam como minerais
formadores: calcitas, epídoto, quartzo e clorita. A calcita dos cor- pos
mineralizados apresenta textura que varia de microcristalina a grossa, com
feições de
recristalização, predominando os hábitos romboédricos e
prismáticos. Estruturalmente a calcita ocorre de forma bandada, laminada,
concêntrica e maciça. Resultados de análises químicas, em amostras de calcitas
dos depósitos e das encaixantes, efetuadas pelo laboratório Geosol através do
método de fluorescência de raios X, foram tratados em diagramas ternários CaOMgO-Fe2O3 . Os valores das calcitas caem no campo de baixo MgO e alto CaO.
Os valores dos mámores calcíticos caem no campo dos calcários de alta pureza.
A correlação CaO com MgO, Fe2O3 e SiO2 é inversa enquanto que CaO - Al2O3
não apresentaram correlação nas amostras analisadas.
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DISTRIBUIÇÃO DE ELEMENTOS TERRAS RARAS EM ENDERBITOS E
GRANULITOS MÁFICOS DO COMPLEXO DE GRANJA, EXTREMO
NOROESTE DA PROVÍNCIA BORBOREMA (NW DO CEARÁ).

Nogueira Neto, J.A. 1; Legrand, J. M.2 ; Santos, T.J.S 1; Fetter,A. 3;
hackspacher, P.C. 3; Veríssimo, C.U.V 1

1 Departamento de Geologia, Universidade Federal do Ceará. Nogueira@ufc.br
Campus do Pici, Blocos 912/3-913 – Pici 60455-750 Fortaleza – Ceará, Brasil
2 Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte
3 Departamento de Petrologia e Matalogenia, Universidade Estadual Paulista

O Complexo de Granja corresponde a um conjunto de rochas que formam
o embasamento do Domínio Médio Coreaú, extremo Noroeste da Província
Borborema. Duas sequências compõem esse complexo, uma formada por
ortognaisses, migmatitos e anfibolitos e outra constituída por sillimanita –
granada gnaisses ( Kinzigitos / Khondalitos ), gnaisses enderbíticos e granulitos
máficos. O estudo das distribuições de elementos terras raras (ETR),
normalizadas pelos valores de condrito de taylor & McLennan (1985), revelou
que os enderbitos possuem amplo grau de fracionamento, com a razão (La/Yb)n
assumindo limites de 7,869 a 49,106. As anomalias de Eu nestes sào negativas,
à exceção de uma amostra (JN-54) cujo o valor é levemente positivo ( Eu/Eu* =
1,07), as proporções Eu/Eu*, situam-se entre 0,67 e 0,91. O valor diferenciado
de Eu/Eu* apresentado pela amostra referida acima, é compatível com basaltos
e komatitos proterozóicos, enquanto o restante dos litótipos enderbíticos mostra
similaridade quanto ao grau de fracionamento e anomalia de Eu, com rochas
proterozóicas de composição andesítica ( Condie, 1993). Os granulitos máficos,
ao contrário, apresentam baixo grau de fracionamento, em que ( La/Yb)n
corresponde a 4,459 e 5,097, com anomalia negativa de Eu entre 0,79 e 0,87.
Demonstram uma assinatura ígnea típica de rochas básicas pouco
diferenciadas.
Tanto enderbito, quanto granulitos máficos, exibem
comportamento dos ETR, próprio de sequência ígneas normais,
metamorfoseadas em fácies granulito de pressão intermediária.
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DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS
UTILIZANDO LA-ICP-MS

TRAÇOS

EM

ESPELEOTEMAS

Roberto Ventura Santos – Universidade de Brasília – IG –GRM –
rventura@unb.br
Francis Sondag – IRD – sondag@unb.br
François Soubiès – IRD – soubies@unb.br
Geraldo Resende Boaventura – Universidade de Brasília – IG-GRM –
grbunb@unb.br
Apresentamos os primeiros resultados sobre determinações de elementos –
traços ( Mg, Sr, Mn, Al, Ba, Ti, Th e U ) em amostras de estalagmite da caverna
de João Arruda ( MS). Os resultados foram obtidos ao longo de perfis contínuos
realizados com ablasão a laser. O laser foi configurado para um avanço de 10
mm/s, potência de 1,06mJ ( 45%), feixe de 50mm e freqüência de 5 Hz. As
intensidades foram calibradas utilizando-se uma pastilha de padrão de carbonato
denominado CALS, cujas concentrações são semelhantes ao da amostra
estudada. Dentre os elementos determinados, somente o Mg pode ser
detectado utilizando-se microsonda eletrônica e LA-ICP-MS são comparáveis se
considerarmos os intervalos nos quais os valores de concentração de Mg podem
ser detectados pela microsonda. Além do Mg, os perfis por LA-ICP-MS mostram
variações significativas de Sr, Mn, Ba, Ti e U, que podem ser relacionadas a
mudanças na composição mineralógica.
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CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA E GEOFÍSICA DE LATOSOLO DA
REGIÃO CENTRAL DO BRASIL
Renato F. Varella – varella@unb.br
Carlos Tadeu Nascimento – cbispo@unb.br
Roberto Ventura Santos – rventura@unb.br

Apresentamos estudo realizado em uma área experimental da Embrapa
Cerrados, Distrito Federal, caracterizada por latossolo vermelho e vegetação de
cerrado. O estudo tem como objetivo conhecer as condições subsuperficiais do
solo em termos geoquímicos e geofísicos, incluindo determinação de pH,
granulometria, N e C totais, δ13CPDB e sondagens de resistividade elética
aparente. Esses dados foram obtidos tanto em planta quanto em um poço com
cerca de 6,5 m de profundidade. A elaboração de semivariogramas para os
valores de resistividade elétrica aparente indicou a existência de regiões
anômalas que foram relacionadas às variações nas características químicas,
mineralógicas e isotópicas do solo.
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DETERMINAÇÃO DE 13C DE UM LATOSSOLO DA REGIÃO CENTRAL DO
BRASIL, VISANDO O CÁLCULO DO TURNOVER DE CARBONO.

R.F.VARELLA, R.V.SANTOS
Resumo
Uma área 50 x 50 m localizada em uma fazenda experimental da EMBRAPA em
Planaltina-DF, foi utilizada para o estudo de distribuição de 13C em latossolo
sob pastagem. Foram determinados os teores totais de C e N da superfície até
a profundidade de 6,5 m e de C e umidade em profundidade constante ao longo
de um transecto (10 x 50 m) na direção norte-sul. Foram feitas caracterizações
mineralógicas e de textura ao longo desse transecto, selecionado através do
resultado de mapeamento da resistividade elétrica aparente, ER ap, O estudo
geofísico mostrou a existência de regiões anômalas, havendo acentuada
variação da ERap na direção norte-sul.
A vegetação original, Cerrado SS, predominando plantas com metabolismo
fotossintético C3 foi substituída por Brachiaria brizantha, metabolismo C4.
Assim, é possível usar a técnica de variação da relação 13C/12C associada a um
modelo de dois reservatórios para se determinar a proporção entre o carbono do
solo derivado da vegetação C3 e da C4. A curva de 13C com a profundidade
mostrou valores coerentes com outros estudos para outras regiões, embora o
entendimento s de seu comportamento careça de outras análises e
experimentos.
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TAXAS DE SEDIMENTAÇÃO NA LAGUNA MAR CHIQUITA, (CÓRDOBA,
ARGENTINA) PELO MÉTODO DO PB-210
S. R. D. Moreira1, E. L. Piovano2 , P. Depetris3 e B. P. Mazzilli1

1- ______________________________________________________________ D
epartamento de Radioproteção Ambiental – IPEN – 05508-900, SP Brasil damatto@net.ipen.br
2- ______________________________________________________________ G
eologisches Institute, ETH-Zentrum, 8092 Zürich, Switzerland and
CIGES, Universidad Nacional de Córdoba, 5000 Córdoba, Argentina
3- ______________________________________________________________ C
IGES, Universidade Nacional de Córdoba, 5000 Córdoba, Argentina

Resumo
A laguna Mar Chiquita é um dos maiores sistemas lacustres salinos do mundo e
o maior lago da Argentina. Esta localizada a NE da Província de Córdoba( 30°20’
- 31o00’ - LS, 62°10’ - 63o10’ LW) a 200km da cidade de Córdoba. A laguna se
encontra na província geológica da Llanura Chacopamepana. Supõe-se que a
origem da bacia de Mar Chiquita seja do pleistoceno médio. Flutuações no ciclo
hidrológico fazem com que uma das características mais significativas deste
sistema seja a presença de importantes flutuações no nível de água, que definem
períodos alternantes bem definidos: períodos de nível baixo (LLP) e períodos de
nível alto (HLP). Estas variações no nível de água da laguna estão intimamente
relacionadas a mudanças climáticas. Dois testemunhos de sedimentos foram
coletados e datados pelo método do 210Pb. Um deles apresentou uma taxa de
sedimentação media de 0.49cm.a-1 (52cm, ano de 1900) e o outro apresentou
uma taxa de sedimentação media de 0.40cm.a-1 (52cm, ano de 1884). As mais
altas taxas de sedimentação observadas estão relacionadas aos períodos de
secas como conseqüência da direta exposição do solo da laguna e transporte de
partículas pelo vento. Ao mesmo tempo, estes períodos de seca causam um
aumento da salinidade das águas da laguna, promovendo o crescimento de
microorganismos, que aumenta a formação de flocos o que contribui no aumento
das taxas de sedimentação.
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ASPECTOS GEOQUÍMICOS NA COR DE RUBIS E SAFIRAS DO BRASIL
Antonio Liccardo – Universidade Federal de Ouro Preto
Nelson Luiz Chodur – Universidade Federal do Paraná
Hanna Jordt-Evangelista – Universidade Federal de Ouro Preto
Alguns rubis e safiras encontrados no Brasil apresentam tonalidades pouco
desejáveis, como o azul muito escuro em safiras do Mato Grosso do Sul e as
tonalidades castanhas em rubis e safiras rosadas de Minas Gerais, Bahia e Santa
Catarina. A cor vermelha do rubi é causada pela presença de Cr2O3, mas as
tonalidades castanhas ou azuladas nessa gema são atribuídas à presença de
Fe2O3. A compreensão do mecanismo causador de cor e o conhecimento dos
teores, bem como o estado de valência do elemento Fe podem permitir o
melhoramento da cor dessas gemas através de um tratamento térmico ou
termoquímico adequado. Análises químicas em amostras das localidades citadas
apontaram o excesso de Fe2O3 como o provável agente causador das
tonalidades indesejáveis. Em relação à safira encontrada no Mato Grosso do Sul,
semelhante ao material que ocorre na Austrália, a tonalidade escura do azul pode
ser modificada para tons mais claros em tratamento térmico com atmosfera
redutora. Modificações de cor podem ser introduzidas nos rubis e safiras rosadas
de Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina à medida que se modifique o estado de
valência do elemento Fe, à semelhança do que ocorre nos principais países
produtores de rubi no mundo (Tailândia, Myanmar, Sri Lanka e Camboja), onde
tal técnica é amplamente utilizada.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE INCLUSÕES SÓLIDAS NO CORÍNDON DE
BARRA VELHA, SC
Nelson Luiz Chodur (Universidade Federal do Paraná)
Darcy Pedro Svisero (Universidade de São Paulo)
Antonio Liccardo (Universidade Federal de Ouro Preto)
Inclusões sólidas referem-se a diminutos cristais de natureza variada,
englobados pelo mineral em alguma fase de sua cristalização. Sua identificação
e caracterização química é de grande valor pois a paragênese encontrada e a
relação cronológica entre os minerais individuais podem, em princípio, ser
utilizadas para identificar a fonte característica, os processos envolvendo a
formação do hospedeiro e, em alguns casos, os outros fenômenos a que o
mineral foi submetido após sua cristalização. O coríndon, um óxido simples de
alumínio de fórmula Al2O3, normalmente contém um grande número de fases
minerais sob a forma de inclusões cristalinas, as quais tornam-se fontes
importantes de informações a respeito de seu processo gerador. As inclusões
minerais do coríndon de Barra Velha, foram identificadas a princípio por análises
em microscopia eletrônica de varredura com EDS, tendo sido encontradas:
biotita, clorita, monazita, rutilo, zircão, coríndon, pirita e óxido de ferro. A seguir
a biotita e a clorita foram detalhadas quimicamente em microssonda eletrônica
(WDS). A paragênese de inclusões sólidas encontrada parece indicar, a
princípio, uma associação com as rochas granulíticas regionais, sendo a
presença da Mg,Fe-clorita, indicativo de uma origem a partir de sedimentos
pelíticos submetidos a um metamorfismo de altas pressões e temperaturas.
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QUIMISMO E SUA RELAÇÃO COM A COR DO CORÍNDON DA REGIÃO DE
BARRA VELHA, SC
Nelson Luiz Chodur (Universidade Federal do Paraná)
Darcy Pedro Svisero (Universidade de São Paulo)
Antonio Liccardo (Universidade Federal de Ouro Preto)
Foram analisados cristais de coríndon encontrados em depósitos colúvioaluvionares associados ao Complexo Granulítico de Santa Catarina nas
proximidades da cidade de Barra Velha, (SC). Análises químicas realizadas na
microssonda eletrônica (WDS) mostraram que o coríndon de Barra Velha possui
teores de Al2O3 variando entre 94,62% a 98,56% em peso, além de valores
menores de Cr2O3 (0,03 - 0,83% em peso) e FeO (0,12 - 0,65% em peso). Foram
dosados também os elementos traços Si, Ti, Mn, Mg, Ni, Ca, Na, K e Ba, os quais
mostraram valores próximos ao limite de detecção do equipamento. As análises
mostraram que o Cr e o Fe são os elementos responsáveis pela cor e tonalidade
do coríndon de Barra Velha, no coríndon vermelho (rubi), o teor de Cr 2O3 variou
entre 0,55% a 0,83%; no coríndon róseo (safira rósea), essa variação situou-se
no intervalo entre 0,28% a 0,43%, e no coríndon branco (safira branca), a
variação desse óxido foi de 0,03% a 0,04%. O teor de Fe mostrou
comportamento oposto ao do Cr variando de 0,12% a 0,26% no rubi, de 0,28%
a 0,65% na safira rósea e de 0,61% a 69% na safira branca. O ferro influi no grau
de saturação da cor do coríndon, fato também evidenciado nos exemplares de
coloração cinza e preta onde os teores de Fe são mais elevados.
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ELEMENTOS-TRAÇOS EM CORÍNDON COMO INDICADORES DE SUA
ORIGEM
Antonio Liccardo – Universidade Federal de Ouro Preto
Nelson Luiz Chodur – Universidade Federal do Paraná
Hanna Jordt-Evangelista – Universidade Federal de Ouro Preto
Ocorrências de coríndon no Brasil, em sua grande maioria, são formadas por
depósitos secundários, com pouco ou nenhum vestígio da rocha na qual se
originou o mineral. A análise de elementos-traços tem sido usada, juntamente
com o estudo de inclusões, como ferramenta para uma associação com o
processo geológico que originou o mineral, principalmente no caso das
variedades gemológicas (rubi e safira), onde as análises não podem ser
destrutivas. A fluorescência de raios X (EDXRF) é uma das técnicas utilizadas
para a determinação dos elementos Cr, Ga, Fe e Ti, presentes na estrutura do
coríndon como “impurezas”, na ordem de ppm. Os principais processos
geradores de coríndon são metamorfismo regional, metassomatismo,
cristalização em pegmatitos (associados a rochas alcalinas) e como xenocristais
em basaltos alcalinos. Teores mais elevados de Cr e mais baixos em Ga e Fe
apontam origem metamórfica para o coríndon, enquanto que, no caso de origem
basáltica, aumentam Fe, Ti e, em menor escala, também o Ga e diminui o Cr.
Dos depósitos estudados no Brasil, apenas o coríndon do Mato Grosso do Sul
(Rio Coxim) pode ter sua gênese associada a rochas basálticas, enquanto que
o material das ocorrências do leste de Minas Gerais (Indaiá, Caputira, Palmeiras
e Sapucaia), da Bahia (Anagé, Lajedinho e Catingal) e de Santa Catarina (Barra
Velha) apresentam teores relativamente altos de Cr em relação ao Ga,
apontando uma origem metamórfica para esse coríndon.
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FORMAS DE FÓSFORO NOS SEDIMENTO DE MANGUEZAL DA BAIA DE
SEPETIBA, RJ
Sambasiva R. Patchineelam1
Luciano Rodovalho Medeiros2
1Departamento

de Geoquímica, Instituto de Química, Universidade Federal

Fluminense
Niterói
e-mail: geosam@vm.uff.br
2 Bolsista de PIBIC, Universidade Federal Fluminense

Para melhor compreender os mecanismos que controlam a diagênese do fósforo
nos sedimentos de manguezal da Baia de Sepetiba, RJ, foram analisadas
diversas formas de fósforo no sedimento usando extrações seletivas e
seqüencial. As formas de fósforo analisadas foram: fósforo total, fósforo
inorgânico, fósforo orgânico, fósforo ligado a oxi-hidróxidos de ferro, apatita
autigênica,e apatita detrítica. As formas inorgânicas de fósforo, em especial a
apatita detrítica, foram predominantes nos sedimentos. As reações diagenéticas
parecem ser controladas por condições óxicas e sub-óxicas alternantes, pelo
suprimento de matéria orgânica lábil e pelo elevado teor de óxidos de ferro no
sedimento. Nos testemunhos foram observadas correlações negativas entre
fósforo ligado ao oxi-hidróxido de ferro e apatita autigênica, fortalecendo a
dissolução do oxi-hidróxido de ferro nas condições sub-óxicas liberando fosfato
para formação de apatita diagenética.
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SACO DO ENGENHO- BAÍA DE SEPETIBA/RJ : UM ECOSSISTEMA “ TIME
BOMB”
Regina Célia Bastos de Andrade- Doutoranda em Geoquímica Ambiental/UFF
Sambasiva Rao Patchineelam- Prof. Dr em geoquímica ambiental/UFF
e-mail: geosam@vm.uff.br
A Baía de Sepetiba é uma lagoa tipo “ semi-enclosed” aproximadamente
a 100 Km á oeste da cidade do Rio de Janeiro . Inúmeros estudos no sedimento
e na biota tem identificado elevados índices de contaminação por Zn, Cd, Cr e
Pb provenientes de dois parques industriais situados em sua bacia de
drenagem.. A principal fonte antrópica de Zn e Cd é uma milling and smelting
industry localizado na Ilha da Madeira, onde situa-se o Saco do Engenho. Esta
indústria iniciou sua produção na década de 60, baseado na solubilização do Zn
e Cd contido no minério Calamina (Zn2 SiO3 (OH)2 ) pelo ácido sulfúrico. O Saco
do Engenho era receptor de rejeitos sólidos e líquidos in natura, caracterizados
por enormes pilhas a céu aberto. Na década de 90 foram tomadas medidas para
mitigar o aporte destes contaminantes para este ecossistema.
Amostras de sedimento foram coletadas em três pontos ao longo do Saco do
Engenho e analiticamente
tratadas segundo normas internacionais e
submetidas a lixiviação com HCl 1M (extração da fração reativa). Os metais
foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica (AAS).
Durante a amostragem no Saco do Engenho observou-se uma cor avermelhada
do sedimento, constatou-se que seria decorrente da mistura do rejeito sólido com
o sedimento ao longo do ambiente estudado.
Os resultados mostram elevados índices de contaminação Saco do Engenho.
Os metais Zn, Cd e Pb não mostraram qualquer tendência geoquímica ao longo
do perfil sedimentar. Este comportamento seria decorrente do fato de estarmos
avaliando uma matriz geoquímica mesclada com uma matriz totalmente
antrópica.
A presença deste rejeito sólido evidencia o elevado potencial tóxico deste
ecossistema, afetando diretamente a cadeia trófica. Inúmeros processos
naturais ou não poderiam mobilizar este rejeito sólido e contaminar ainda mais a
Baía de Sepetiba; por conseguinte o Saco do Engenho representa um típico
exemplo de um ecossistema “time bomb”.
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DISTRIBUIÇÃO MERCÚRIO NOS SEDIMENTOS COSTEIROS NORTE DO
BRASIL: CABO CASSIPORE
Sambasiva R. Patchineelam
Departamento de Geoquímica, Instituto de Química.
Universidade Federal Fluminense, Niterói.
e-mai: geosam@vm.uff.br
Mercúrio um dos elementos mais tóxico. A emissão deste elemento para
atmosfera aumentou um ordem de grandeza nas ultimas décadas pelas
atividades antropogenicas. A deposição deste mercúrio da atmosfera foi
registrada nos sedimentos dos lagos situados nas áreas remotas e nas áreas
costeiras abrigas. Registros recentes revelaram que na bacia do Rio Oiapoque
(norte do Brasil) a atividade do garimpo intensificada, causando poluição do
mercúrio nesta região.
Durante o cruzeiro de R/V Seaward Johnson na zona norte do Brasil, alguns
testemunhos foram coletados entre a boca do Rio Amazonas e o cabo Orange.
Sub - amostras destes testemunhos foram separados e secas na temperatura
constante de 60ºC. As concentrações de mercúrio foram determinadas usando
AAS por método de vapor frio depôs de extração com acido e redução com
SnCl 2.
Comparando com as áreas altamente contaminadas, a área de estudo tem
concentração de mercúrio muito baixo. Na região plataforma externa o mercúrio
do sedimento veria entre 4 à 10ng.g-1 com maior concentração perto do Cabo
Cassipore. Os sedimentos de manguezal do Cabo Cassipore mostram
concentrações de mercúrio um ordem de grandeza maior do que na área de
plataforma externa. Os valores intermediários foram encontrados nos
sedimentos de plataforma interna do Cabo Cassipore. O estudo de especiação
de mercúrio na área de estudo revelou que a quantidade de metilmercurio é
abaixo de limite de detecção. Analises do mercúrio após aquecimento das
amostras ate 200ºC,apresenta somente 50% do total foi deduzido esta fração
como a forma iônica.
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DISTRIBUIÇÃO E FONTES POTENCIAIS DOS CONSTITUINTES
INORGÂNICOS SOLÚVEIS ASSOCIADOS ÀS PARTÍCULAS FINAS E
GROSSAS NO RIO DE JANEIRO.
Rauda Lúcia Mariani e William Zamboni de Mello
Universidade Federal Fluminense
Departamento de Geoquímica
Niterói – Estado do Rio
e-mail: rauda@terra.com.br

A elevada concentração de partículas atmosféricas é responsável pela
degradação da qualidade do ar. Os principais efeitos são a redução na
visibilidade, acidificação atmosférica e aumento de problemas respiratórios.
Esses efeitos estão diretamente relacionados ao tamanho e composição química
das partículas. Neste trabalho, foram coletadas amostras de Partículas Finas
(da<µm) e Partículas Grossas (da entre 2,5 e 10 µm) em dois locais: Niterói
(próximo ao mar) e Maracanã (forte influência de emissões automotivas). A
influência da sazonalidade foi confirmada através de coletas durante os meses
de maior e menor índice pluviométrico. Os resultados mostram maiores
concentrações nos meses de inverno, nas duas frações analisadas. Os
principais constituintes iônicos solúveis presentes na fração grossa, são de
origem marinha (Na,Cl e Mg) enquanto as partículas finas refletem as atividades
antrópicas, constituídas por SO42- e NH4+. Não foi identificada diferença
significativa entre as concentrações em ambas frações, entre os dois locais
estudados, sugerindo que a concentração nas frações analisadas está
homogeneamente distribuído na área. Os resultados mostram também a
necessidade do monitoramento contínuo das Partículas Finas, uma vez que a
concentração dessas partículas ultrapassou o limite estabelecido como padrão
de qualidade do ar.
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MACIÇO GRANÍTICO ANTÔNIO VICENTE: ESTUDO DE INCLUSÕES
FLUIDAS.

Nilson Pinto Teixeira*
Rosa Maria da Silveira Bello**
Jorge Silva Bettencourt**
*Centro de Geociências – Universidade Federal do Pará, Caixa Postal 1611,
CEP 66075-900, Belém-PA, E-mail: noslin@ufpa.br.
**Instituto de Geociências – Universidade de São Paulo, Caixa Postal 11.348,
CEP 05422-970
São Paulo- SP, E-mail: jsbetten@usp.br; rosabelle@uol.com.br
Resumo
No âmbito do maciço granítico Antônio Vicente, da Suite Intrusiva Velho
Guilherme (Província Estanífera do Sul do Pará), foram caracterizados, em grãos
de quartzo de granitos e greisen, oito grupos de inclusões fluidas,
dominantemente bifásicas (L+V) e trifásicas a multifásicas (L+V+S), à
temperatura ambiente, constituídas por soluções aquosas salinas, podendo
conter cristais de saturação de halita e, ainda, fases sólidas ocasionais. As
temperaturas de fusão do gelo (-2,2oC a -57,0) mostram, num intervalo contínuo,
desde fluidos diluídos até altamente salinos, o que também é verificado pela
presença da halita de saturação.
A composição inicial dos fluidos hidrotermais (Na-K-Fe-Cl e, possivelmente Sn2+
ou Sn4+), representada pelas inclusões do grupo 1, evoluiu para Na-K-Ca-Al-Cl
 Fe2+ (grupos 2 e 3), Na-Fe2+-Cl  K  Fe3 (grupo 4), Li-K-Ca-Na-Cl (grupos 5
e 6), Na-K-Ca-Fe2+-Cl (grupo 7) e Na-K-Ca-Cl  Al (grupo 8), estando, em todos
os casos, possivelmente presente o fluor (eutéticos de -27,0 a 95,8oC), sendo
essa evolução devida principalmente a alterações tardi a pós-magmáticas que
afetaram as rochas do maciço.
As baixas Thtotal, variando de 396,6oC (grupo 1) a 95,6/123,8oC (grupos 7
e 8) refletem apenas os estágios de alteração pervasiva, a partir do processo de
greisenização.
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SUITE INTRUSIVA VELHO GUILHERME, PROVÍNCIA ESTANÍFERA DO SUL
DO PARÁ: ESTUDO PRELIMINAR DE ISÓTOPOS DE OXIGÊNIO EM GRÃOS
DE QUARTZO DE GRANITOS E GREISEN
Nilson Pinto Teixeira*
Jorge Silva Bettencourt**
* Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará, Caixa Postal 1611.
CEP 66075-900. Belém, Pará, Brasil. FAX : 55-91- 211-1609 noslin@ufpa.br.
** Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Caixa Postal 11348,
CEP 05422-970, São Paulo, São Paulo, Brasil. FAX: 55-11-818-4207
jsbetten@usp.br.
RESUMO
O estudo de isótopos de oxigênio, objeto deste trabalho, envolveu a análise de
grãos de quartzo 1, extraídos dos maciços graníticos Antônio Vicente, Velho
Guilherme e Mocambo, pertencentes à Suite Intrusiva Velho Guilherme, da
Província Estanífera do Sul do Pará. Grãos de quartzo de greisen associado ao
maciço Antônio Vicente também foram analisados. O quartzo 1 foi selecionado
a partir de estudos petrográficos e corresponde a primeira geração dessa fase
mineral, na ordem de cristalização magmática, em todos os granitos estudados.
No greisen ele representa o quartzo 1 herdado do granito greisenizado. A partir
do dados obtidos verificou-se que os valores de 18O de quartzo 1 proveniente
dos maciços Antônio Vicente e Velho Guilherme são muito semelhantes e
pouco variáveis, estando compreendidos entre +8,0 0/00 e +8,50/00. Em relação
ao maciço Mocambo, os valores de 18O mostram-se um pouco mais elevados,
situado-se ente +8.80/00 e 9,00/00. o que é sugestivo de uma origem a partir de
uma fonte provavelmente distinta daquela dos granitos dos dois outros maciços
ora comentados. Além disso, os valores de 18O das rochas dos maciços Antônio
Vicente e Velho Guilherme sugerem que as mesmas derivaram de fontes com
características isotópicas de oxigênio muito semelhantes, as quais não foram
modificadas de modo significante.
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REDUÇÃO DOS LIMITES DE DETERMINAÇÃO
DISSOLUÇÃO DE AMOSTRA EM MEIO ORGÂNICO
Teixeira, F.G.*, Hinrichs, R.**

POR

*doutoranda CPGeo-UFRGS,
professora ULBRA,
chefe de laboratório DEGUSSA, Manaus, AM
**professora Instituto Geociências, UFRGS, Porto Alegre, RS

AAS

Manaus,

COM

AM

A técnica de Espectrometria de Absorção Atômica (AAS) é muito utilizada para
determinação de elementos traço em amostras geológicas e seus limites de
determinação (L.D.) em muitos casos são considerados satisfatórios, por
estarem abaixo das faixas usuais de concentração.
Foi desenvolvida uma rotina de análise para Cu, Pb, Zn, Ni, Co e Cr em amostras
geológicas, utilizando meio orgânico para dissolução da amostra, com objetivo
de melhorar o L.D. desses elementos, permitindo ampliar a aplicação do método.
As análises foram realizadas em amostras de materiais certificados, granitos,
cinzas de carvão e sedimentos.
Os resultados foram comparados com valores obtidos por AAS com dissolução
em meio aquoso, AAS - Forno de Grafite, Espectrometria de Fluorescência de
Raios-X e Espectrometria de Emissão Ótica em Tocha de Plasma (ICP-AE). Os
teores analisados variaram de décimos até centenas de g/g. As curvas de
calibração dos elementos traço das amostras geológicas dissolvidas em etanol
mostraram linearidade em faixas diferentes das análises feitas em meio aquoso.
O background foi reduzido com uma nítida melhora na sensibilidade em meio
orgânico, em todos elementos exceto Cr .
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ANÁLISE DE METAIS PESADOS EM PILHAS E BATERIAS

Ruth Hinrichs*, Paula Poli Soares**
*Instituto de Geociências, ** Instituto de Química, UFRGS, RS
Pilhas e baterias são classificados como resíduos perigosos, devido a seu teor
de cádmio, chumbo e mercúrio. A determinação dos teores destes metais é de
grande relevância para o controle ambiental no descarte de pilhas de todos os
tipos, tendo em vista que os metais pesados lixiviados podem vir a comprometer
lençóis freáticos e rios, quando depositados em lixões ou aterros.
A preparação da amostra para a análise de mercúrio em baterias que contém
alto teor de carbono (pilhas do tipo zinco-carvão) é difícil por meios analíticos
que exigem a dissolução da amostra, porque o carbono resiste ao ataque ácido.
A queima do carbono antes da dissolução afeta o teor de mercúrio, que é volátil
nas temperaturas de queima. Foram desenvolvidas as condições analíticas para
a determinação de Cd, Pb e Hg em pilhas e baterias descartáveis por meio da
Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX), que não necessita de
dissolução da amostra. A calibração do espectrômetro foi feita com auxílio de
padrões do tipo “teor acrescido”, preparados com padrões espectroscópicos
líquidos.
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MICROANÁLISE DE ARGILOMINERAIS COM MICROSCÓPIO ELETRÔNICO
DE TRANSMISSÃO
Ruth Hinrichs*, Adriana Augustin Silveira**, Márcia Gomes***
* Profª. Instituto de Geociências, pesquisadora do Centro de Microscopia
Eletrônica UFRGS, Porto Alegre, RS, RUTHH@IF.UFRGS.BR
** Doutoranda do NORIE-UFRGS, Profª. Escola de Engenharia Civil, UCPel,
Pelotas, RS
*** Profª. Instituto de Geociências, UFRGS, Porto Alegre, RS
A caracterização dos argilominerais presentes em rochas utilizadas como
agregados em concretos é de grande importância, porque estes podem ter um
efeito deletério sobre as propriedades mecânicas e a durabilidade daqueles.
Devido a sua grande superfície, argilominerais podem reagir facilmente com os
álcalis do cimento, reação conhecida como “reação álcali-silicato”, produzindo
um gel expansivo, que pode provocar a ruptura da estrutura.
Foram estudados argilominerais presentes em um basalto proveniente da
formação Serra Geral da Bacia do Paraná, identificadas por Difração de Raios X
como esmectitas do tipo saponito. Pela Microscopia Eletrônica de Transmissão
(MET) foi possível estudá-los nos interstícios dos minerais constituintes do
basalto. Com auxílio de um espectrômetro EDS, foi possível a análise da
composição química da argila com resolução nanométrica dentro da trama do
basalto. Como a região analisada tem apenas alguns nm de espessura, a
composição da argila envolvida pode ser determinada sem interferência dos
minerais vizinhos. As análises por MET e EDS foram desenvolvidas no Centro
de Microscopia Eletrônica da UFRGS.
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INTERAÇÃO ÓLEO X SEDIMENTOS COSTEIROS DURANTE UM DERRAME
DE ÓLEO SIMULADO
Uchôa, F e Rosa, A.
Laboratório de Exploração e Produção de Petróleo – LENEP/UENF
Na avaliação de praias ou mangues contaminados por óleo, deve-se levar em
consideração alguns parâmetros petrofísicos que controlam o processo de
interação do óleo com os sedimentos, e variações químicas do óleo ao longo do
tempo. Este trabalho tem como objetivo elucidar alguns destes parâmetros na
tentativa de aprimorar as técnicas de limpeza empregadas na descontaminação
destes ambientes. Foram coletados sedimentos distintos ao longo do litoral
Norte-Fluminense. Estes sedimentos foram utilizados para se efetuar simulações
de derrame de óleo em laboratório, sendo amostrados previamente para
análises mineralógicas, granulométricas e avaliação da porosidade e
pemeabilidade. Os experimentos tiveram a duração de um mês e os derrames
foram simulados em colunas de vidro para distintos tipos de sedimentos, com
50cm de altura por 15cm de diâmetro. As amostras foram coletadas
semanalmente, analisando-se a penetrabilidade do óleo na coluna, e avaliação
da biodegradação natural sofrida pelo óleo, tanto na superfície, quanto em
profundidade. Os resultados encontrados não mostraram grandes variações
químicas, havendo apenas uma redução dos compostos mais leves, devido ao
processo de evaporação.
.
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QUÍMICA MINERAL DOS FILOSSILICATOS DE GREISENS ESTANÍFEROS
ASSOCIADOS AO GRANITO ÁGUA BOA, MINA PITINGA – AMAZONAS.
(PRONEX 103/98)
Régis Munhoz Krás Borges1,4, Roberto Dall’Agnol2,4, Hilton Túlio Costi3,4
1Curso

de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica - Centro de Geociências
- UFPA 2Departamento de Geoquímica e Petrologia - Centro de Geociências UFPA
3Museu Paraense Emílio Goeldi
4Grupo de Pesquisa Petrologia de Granitóides (GPPG) - UFPA
A Mina Pitinga é uma das maiores produtoras mundiais de Sn, e está localizada
na porção sul do Escudo das Guianas, na Província Amazônia Central, Cráton
Amazônico. Nela ocorrem granitos rapakivi paleoproterozóicos, anorogênicos,
do tipo-A.
Os greisens estaníferos são produtos da transformação hidrotermal subsolidus
do Granito Água Boa, e foram divididos em dois grupos petrográficos: greisen
Gs1, constituído de quartzo, siderofilita e topázio, e greisen Gs2, formado
basicamente por quartzo, muscovita e clorita. Ambos contêm quantidades
variáveis de cassiterita, esfalerita, pirita, calcopirita, galena, fluorita, zircão,
anatásio, carbonato e berilo.
A mica trioctaédrica do Gs1 é uma siderofilita, cujos mecanismos de substituição
catiônica são: 3(Fe+2)VI = 2(Al+3)VI + ()VI e (Ti+4)VI + (Al+3)IV = (Al+3)VI + (Si+4)IV. No
Gs2, a mica dioctaédrica é uma fengita, cujo principal mecanismo evolutivo é
representado por: (Fe+2)VI + (Si+4)IV = (Al+3)VI + (Al+3)IV, enquanto que a clorita é
uma chamosita, muito rica em Fe+2, cujas relações catiônicas são controladas
por: 2(Fe+2)VI + (Al+3)IV = (Al+3)VI + (Si+4)IV + ()VI. Os maiores conteúdos modais
de cassiterita detectados no greisen Gs2 podem estar associados à evolução
química específica de seus filossilicatos.
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O filler é definido como o material fino, com dimensão nominal máxima inferior a
0,075mm, geralmente originado nas diversas fases dos processos de mineração.
Este material é um contribuinte negativo do ponto de vista ambiental, levandose em conta a porção que é lançada para o ar, bem como a parte que acaba
sendo carreada para os cursos d'água, além de piorar a qualidade da pedra
britada com a sua mistura. Com a finalidade de reduzir os impactos ambientais
causados pelo filler e melhorar a qualidade da brita produzida, a Pedreira
Financial, Campo Grande-MS, está buscando remover este particulado fino do
seu produto final. Tal procedimento gera o acúmulo de uma grande quantidade
deste produto nos pátios da pedreira, uma vez que não existe, até o momento,
nenhum contrato para sua aplicação em escala comercial. Buscou-se fazer a
caracterização físico-química deste filler basáltico, indicando, inclusive, alguns
resultados de testes, para possíveis aplicações do material, como agente
melhorador da textura de solos agricultáveis arenosos, altamente permeáveis, e
como carga em indústrias cerâmicas. É importante salientar que foram
encontradas composições diferentes para as partes de topo e centro do derrame
basáltico, indicando para a exploração da pedreira através de bancadas, com
desmonte seletivo.

