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Queremos saber, 
O que vão fazer
Com as novas invenções
Queremos notícia mais séria
Sobre a descoberta da antimatéria
e suas implicações
Na emancipação do homem 
Das grandes populações
Homens pobres das cidades
Das estepes dos sertões 
Queremos saber, 
Quando vamos ter
Raio laser mais barato
Queremos, de fato, um relato
Retrato mais sério do mistério da luz
Luz do disco voador 
Pra iluminação do homem 
Tão carente, sofredor
Tão perdido na distância
Da morada do senhor 
Queremos saber, 
Queremos viver 
Confiantes no futuro
Por isso se faz necessário prever 
Qual o itinerário da ilusão
A ilusão do poder 
Pois se foi permitido ao homem 
Tantas coisas conhecer 
É melhor que todos saibam
O que pode acontecer 
Queremos saber, queremos saber 
Queremos saber, todos queremos saber 

  Gilberto Gil

Ao Pedro... 
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Resumo
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

R E S U M O 

O estuário do rio Curimataú localiza-se na porção sul do litoral oriental do Estado do Rio Grande 
do Norte, apresentando uma das últimas porções de manguezais no Estado. Este ecossistema tem sido 
fortemente afetado por diversas atividades antropogênicas, como o cultivo de cana-de-açúcar, a
carcinicultura, além da urbanização. Trabalhos anteriores neste local revelaram que ostras Crassostrea
rhizophorae apresentaram concentrações de alguns metais acima dos limites permitidos para consumo, e 
que talvez a entrada destes metais no estuário estivesse relacionada aos efluentes de carcinicultura. Para 
uma melhor compreensão da origem destes metais, foram coletadas amostras de sedimento de fundo,
testemunhos e material particulado em suspensão para uma caracterização das concentrações de dez
elementos maiores e traços (Al, Ba, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn), bem como para a determinação dos
elementos potencialmente biodisponíveis. Além disso, também foi realizado o cálculo da razão de 
enriquecimento para cada elemento analisado. A composição mineralógica das amostras de sedimento de
fundo e dos testemunhos foi obtida através de difratometria de raios-X. Adicionalmente, dados de 
sensoriamento remoto orbital foram usados a fim de se detectar e semiquantificar o material particulado 
em suspensão através da aplicação de um algoritmo logarítmico. As análises geoquímicas das amostras de 
sedimento de fundo revelaram que os elementos analisados apresentaram concentrações características de 
um estuário não poluído (Al: 0,25 a 8,76%; Ba: 3,03 a 870 g.g-1; Cd: < 0,25 g.g-1; Cr: 1,72 a 82,4 g.g-

1; Cu: 0,12 a 25,3 g.g-1; Pb: 0,38 a 23,7 g.g-1; Fe: 0,10 a 5,82 %; Mn: 15,1 a 815 g.g-1; Ni: 0,14 a 36,1 
g.g-1; Zn: 1,37 a 113 g.g-1). Um padrão de distribuição dos metais foi observado durante a estação seca, 

com maiores concentrações nas margens, diminuindo em direção ao centro do canal. A concentração dos 
metais se mostrou bem correlacionada com as respectivas composições mineralógicas das amostras de 
sedimento, com minerais de argila predominando nas margens, e quartzo e feldspato mais presentes no 
centro do canal. Contudo, este padrão não foi observado durante a estação chuvosa, provavelmente
devido ao fluxo de água mais intenso que promoveu o distúrbio dos sedimentos de fundo, com remoção
da fração fina das margens. Mas, da mesma forma que observado para a estação seca, nas amostras
coletadas durante a estação chuvosa também se observou maiores concentrações de metais nas amostras
com predomínio de minerais argilosos. Razões de enriquecimento sugestivas de ausência de poluição 
foram obtidas para a maioria dos elementos analisados, com exceção de Mn. O manganês apresentou as 
maiores razões à jusante da atividade de carcinicultura, as quais sugerem poluição significativa neste 
trecho durante ambas as estações seca e chuvosa. Esta pode ser uma evidência do impacto da 
carcinicultura no estuário, já que a montante desta atividade a razão de enriquecimento foi baixa. No 
material particulado em suspensão as maiores concentrações de metais foram obtidas na porção dominada
pelo transporte fluvial para todos os elementos analisados, com exceção do cobre. Os únicos elementos
que apresentaram concentrações elevadas, incomuns para ambientes livres de poluição, foram bário (de 
5730 a 8355 g.g-1) e zinco (de 3899 a 4348 g.g-1). Contudo, estas concentrações anormais aparentam
não estar relacionadas à carcinicultura ou aos efluentes da cidade de Canguaretama, uma vez que foram
encontrados à montante destas atividades. A aplicação do algoritmo logarítmico à imagem LANDSAT foi
bem sucedida, embora a imagem adquirida não corresponda exatamente às datas de coleta do material em
suspensão. A imagem IKONOS forneceu visões muito detalhadas do estuário que permitiram observar a 
distribuição do material particulado, com a mistura de fluxos de água distintos na confluência dos rios
Cunhaú e Curimataú, sendo que o rio Cunhaú apresenta águas mais turvas, e é diretamente afetado pelos 
efluentes de carcinicultura e dejetos urbanos da cidade de Canguaretama.

Palavras-chave: estuário, geoquímica ambiental, elementos maiores e traços, sedimentos de fundo, 
material particulado em suspensão, sensoriamento remoto.
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Abstract
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

A B S T R A C T 

The Curimataú estuary is located in the oriental coast of Rio Grande do Norte State in Brazil. Its 
importance resides in the fact that this region possesses one of the last portions of preserved mangrove in
the Rio Grande do Norte State. Nevertheless, it has been severely affected by many anthropogenic
activities, as sugarcane monoculture and shrimp farming. Former works demonstrated that an
accumulation of heavy metals is occurring in oysters in this estuary, and perhaps it could be explained by
the input of metals in this ecosystem deriving from the shrimp farming. To better understanding the origin 
of these metals, bottom sediment samples, cores and suspended particulate matter were collected for a 
characterization of metal concentrations (Al, Ba, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) and to determine the
potentially bioavailable metals. Additionally, the enrichment ratio for each element analyzed was 
calculated. The mineralogical composition of sediment samples and cores were obtained by X-ray
diffraction. Moreover, data of orbital remote sensing were used in order to detect and quantify suspended 
matter by applying a logarithmic algorithm. Geochemical data of bottom sediments and cores revealed 
that, excepting Ba and Pb, the elements analyzed presented concentrations characteristic of an unpolluted 
ecosystem (Al: 0,25 - 8,76 %; Ba: 3,03 - 870 g.g-1; Cd: < 0,25 g.g-1; Cr: 1,72 - 82,4 g.g-1; Cu: 0,12 - 
25,3 g.g-1; Pb: 0,38 - 23,7 g.g-1; Fe: 0,10 - 5,82 %; Mn: 15,1 - 815 g.g-1; Ni: 0,14 - 36,1 g.g-1; Zn: 
1,37 - 113 g.g-1). During the dry season a distribution pattern was observed, with higher metal
concentrations in the margins, decreasing toward the central portion of the channel. These metal
concentrations were well correlated with mineralogical compositions, with clay minerals prevailing at the
margins, and quartz and feldspar in the center. However, this pattern was not observed during the wet 
season, probably because of the high water flux that disturbed bottom sediments. But, as observed for the 
dry season, a good correlation between metal concentrations and mineralogical composition was also 
observed for the wet season, with high metal concentrations where there were high quantities of clay
minerals. Low enrichment ratios were obtained for the majority of elements analyzed, excepting for Mn,
Ba and Pb. Manganese presented the higher ratios downstream for both seasons, and it can be an evidence 
of anthropogenic impact by shrimp farming. As barium and lead concentrations in sediment samples
presented analytical problems during the total sample digestion, one cannot be sure that the ratios 
obtained correspond to the reality. The highest metal concentrations in particulate matter were obtained in 
the portion dominated by fluvial transport for all metals analyzed, excepting for copper. Barium and zinc 
were the only elements that presented elevated concentrations that are not common of unpolluted
ecosystems (Ba: 5730 - 8355 g.g-1; Zn: 3899 - 4348 g.g-1). However, these high concentrations could 
not be related to the shrimp farming and waste waters from the town of Canguaretama, once they were 
obtained from the fluvial particulate matter, that is upstream from the activities above mentioned. The
application of the logarithmic algorithm to the processed LANDSAT image was well succeeded, although 
the acquired image does not correspond exactly to the field campaigns. The IKONOS image provided
very detailed views of the suspended sediment concentration at the estuary, as the mixture of distinct
water flows at the confluence of Cunhaú and Curimataú rivers, with more turbid waters from Cunhaú 
river, that is directly affected by effluents from shrimp farming and urban waste waters deriving from the 
town of Canguaretama.

Key-words: estuary, environmental geochemistry, heavy metals, bottom sediment, suspended particulate 
matter, remote sensing. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

1.1. PROBLEMÁTICA DA ÁREA DE ESTUDO 

Uma das principais preocupações da humanidade desde a década de 70 tem sido o 

monitoramento das alterações ambientais para se compreender as implicações de várias 

atividades antropogênicas na era pós-industrial. Tal monitoramento tem sido feito através da 

análise de importantes compartimentos do ambiente como ar, água, organismos vivos, material

particulado em suspensão, solo e sedimento.

Os sedimentos de fundo consistem de partículas que são transportadas em suspensão pela 

água ou ar a partir dos lugares de sua origem em um ambiente terrestre, e são depositados no 

fundo de rios, lagos ou oceano. Além destas partículas, os sedimentos de fundo contêm materiais

precipitados a partir de processos químicos e biológicos. Os processos naturais responsáveis pela 

formação e composição dos sedimentos de fundo podem ser alterados pelas atividades 

antropogênicas. Muitos materiais de origem antrópica têm entrado nos corpos d’água através de 

deposição atmosférica, escoamento superficial, ou descarga direta na água. A maior parte dos 

contaminantes orgânicos, metálicos, e nutrientes que entram na água se tornam associados ao 

material particulado em suspensão. Este material particulado, por sua vez, se deposita e acumula

nos sedimentos de fundo. Sob certas condições os contaminantes nos sedimentos de fundo 

podem ser liberados para a água e entrar na cadeia alimentar. Conseqüentemente, os sedimentos

de fundo agem tanto como aprisionadores quanto como uma fonte de contaminantes no ambiente

aquático, sendo reconhecidos como uma das maiores fontes de poluentes. Portanto, esses 

contaminantes podem fornecer um alto risco ao ambiente em larga escala, sendo necessário o seu 

monitoramento em intervalos regulares (IAEA, 2003). 

Os sedimentos, bem como o material particulado, podem fornecer informações a respeito 

de vários processos tais como taxa e condições de sedimentação, dinâmica da água, interações 

sedimento-contaminantes, interações sedimento-organismos e indicadores históricos. Assim, o 

estudo de testemunhos e do material em suspensão pode ajudar a reconstruir o histórico de 

mudanças para se diagnosticar o impacto antrópico no ecossistema, e sugerir possíveis 

estratégias de remediação.

Os estuários em particular são locais onde se desenvolvem atividades industriais, 

recreacionais, urbanas, além da instalação de portos, sendo também de extrema importância para 

muitas formas de vida. São locais onde geralmente os sedimentos se depositam, ocorrendo 

também a deposição de contaminantes associados ao sedimento, que são normalmente
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provenientes de atividades antropogênicas. Tais contaminantes podem afetar de forma

desfavorável os ecossistemas estuarinos, principalmente através de efeitos deletérios a vários 

organismos que vivem nestes locais (Bryan e Langston, 1992). A ingestão destes contaminantes

pelos organismos que estão em contato com o sedimento de fundo e material em suspensão pode, 

por conseguinte, passar para peixes, pássaros, mamíferos, até eventualmente chegar ao homem.

Além disso, os sedimentos atuam como um armazenador de tais substâncias, que podem ficar 

isoladas dos organismos até que sejam remobilizadas devido a tempestades, dragagens, ou 

mudanças nas correntes causadas por construções ou instalações de portos (Ridgway e 

Shimmield, 2002). 

Para se poder separar os contaminantes antropogênicos dos elementos geogênicos, 

primeiramente é necessário que se estabeleçam níveis de base naturais ou de background para 

uma grande variedade de substâncias químicas nos estuários (Loring e Rantala, 1992). Tais 

níveis de background variam de acordo com a geologia/geoquímica da bacia que engloba o 

estuário, e conseqüentemente devem ser determinados para cada estuário individualmente

(Ridgway e Shimmield, 2002). 

A área do presente estudo, o estuário do rio Curimataú, localizado no município de 

Canguaretama (RN), apresenta uma extensa região de manguezais, com cerca de 3.300 ha 

(Souza, 2004), onde se reproduzem várias espécies costeiras. Apesar de sua importância

ecológica, este estuário encontra-se ameaçado por diversas atividades agroindustriais que ali se 

instalaram. A atividade agrícola, liderada pela monocultura canavieira, tem estado presente nesta 

região desde a época da colonização do país pelos portugueses, a cerca de 500 anos. E na década 

de 80 começou a se desenvolver à margem deste local a carcinicultura, sendo que hoje tal 

atividade se transformou em uma exploração de sucesso do ponto de vista econômico. Estas 

atividades têm resultado em um notório impacto sobre o estuário do rio Curimataú que margeia o 

município de Canguaretama (RN), seja pelo despejo de fertilizantes e esgotos nas águas do rio 

(IBGE, 2000), seja pelo desmatamento dos manguezais (Souza, 2004). Apesar do potencial 

ecológico do estuário, poucos estudos geoquímicos foram desenvolvidos até o momento nesta 

região, mas já indicam a influência de tais atividades neste ecossistema. Silva et al. (2003), por 

exemplo, estudaram a contaminação de metais pesados em ostras Crassostrea rhizophorae no 

estuário do rio Curimataú. Os autores observaram concentrações mais elevadas de Mn, Pb, Cd, e 

principalmente de Cu e Zn nas ostras coletadas em locais que recebem influência dos efluentes 

das fazendas produtoras de camarão que são constantemente despejados no estuário. Além disso, 

em algumas ostras as concentrações de Zn apresentaram-se acima dos limites recomendados pela 

saúde pública para o consumo humano.
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GERAL

Investigar a variação sazonal (estações seca e chuvosa) e espacial e de elementos maiores e 

traços em sedimento de fundo e material particulado em suspensão, bem como o potencial de 

biodisponibilidade desses elementos no estuário do rio Curimataú (RN), integrando dados 

geoquímicos in situ com dados de sensoriamento remoto.

1.2.2. ESPECÍFICOS

Quantificação da concentração total e da fração não residual de elementos maiores e traços 

(Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) nos sedimentos de fundo do estuário do rio 

Curimataú em estações seca e chuvosa; 

Confecção de mapas com a distribuição espacial e sazonal da concentração dos elementos

analisados;

Obtenção do background da região através da análise de elementos maiores e traços totais em

testemunhos;

Caracterização mineralógica das amostras de sedimentos de fundo e testemunhos por 

difratometria de raios-X; 

Quantificação espacial e temporal do material particulado em suspensão; 

Quantificação de elementos maiores e traços totais em material particulado em suspensão 

coletado em diferentes locais do estuário; 

Processamento digital de imagens orbitais a fim de se quantificar o material particulado em

suspensão no estuário; 

Integração dos dados remotos e in situ da quantificação de material particulado em suspensão. 

______________________________________________________________________________
GARLIPP, A.B. 2006. Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

21



Capítulo II – Área de estudo
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CAPÍTULO II - ÁREA DE ESTUDO

2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA 

A área estudada possui cerca de 165 km2, e engloba o estuário do rio Curimataú,

localizado no extremo sul do litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, entre os 

paralelos 6o18' e 6o26' de latitude Sul, e os meridianos 35o00' e 35o08' de longitude Oeste. O 

acesso à área é feito pela BR-101 (trecho Natal-João Pessoa), e pela RN-269 que liga o 

município de Canguaretama ao povoado de Cunhaú (Figura 2.1). 

Figura 2.1. Localização da área de estudo. As áreas ocupadas por carcinicultura, agricultura e mangue 
presentes na região foram delimitadas com o auxílio de uma imagem LANDSAT 7 ETM+ de 
04/08/2001.

2.2. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS E SÓCIO-ECONÔMICOS 

2.2.1. CLIMA

O clima dominante na região é tropical quente e úmido do tipo As’ segundo a classificação 

de Köppen, com uma estação seca na primavera-verão, de setembro a fevereiro, e uma estação 

chuvosa no outono-inverno, de março a agosto (Brasil, 1981). A estiagem ocorre com maior

rigor nos meses de outubro e  novembro, e a estação chuvosa geralmente apresenta precipitações
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máximas de abril a junho (Figura 2.2). O índice pluviométrico médio é de 1.400 mm anuais, 

podendo chegar à máxima de 2.800 mm/ano ou à mínima de 340 mm/ano. De um modo geral, as 

chuvas anuais médias de longo período decrescem do litoral para o interior, passando de cerca de 

1.500 mm na foz para 800 mm na região da cidade de Nova Cruz, localizada a cerca de 35 km a 

Oeste da cidade de Canguaretama na fronteira com o Estado da Paraíba. A temperatura da região 

oscila em torno de 25oC, com umidade relativa do ar entre 70 e 80% (Brasil, 1981; EMPARN, 

2003).

Figura 2.2. Precipitação média mensal (mm) da Estação Pluviométrica de 
Canguaretama (RN), de 1911 a 2002. (EMPARN, 2003). 

2.2.2. RELEVO

Extensos platôs dominam o relevo da área (tabuleiros), com início nas falésias costeiras e 

se estendendo em direção ao continente, com altitudes inferiores a 150 m nas porções mais

interiores. Os rios da região, que meandram sobre uma planície fluvio-marinha, dissecam toda a 

superfície de tabuleiros formando vales escarpados. Na região costeira ocorrem quebras 

abruptas, sob a forma de falésias, com dunas sobrepostas, além de baixios em áreas alagadas, 

como mangues e várzeas nas drenagens da região (Souza, 2004).

2.2.3. VEGETAÇÃO

A cobertura vegetal da região pode ser dividida em quatro grupos distintos: (a) vegetação 

costeira, composta por vegetação fixadora de dunas, gramíneas e arbustos; (b) mangue, onde 

ocorrem plantas típicas de ambiente onde há oscilação de maré; (c) mata de várzea, composta

por plantas que circundam as drenagens, como gramíneas e ciperáceas; e (d) bolsões de mata
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atlântica, com árvores de porte médio, associadas à vegetação rasteira que proliferam graças ao 

solo rico em húmus (IDEC, 1991). 

De acordo com Souza (2004), os manguezais de intermaré, que ocupam as áreas atingidas 

pelas águas salinas durante as marés de quadratura e sizígia, possuem como espécie principal a 

Rhizophora mangle, que apresenta raízes escoras adventícias e respiratórias que facilitam sua 

fixação e oxigenação. Os manguezais de supramaré ocorrem nas partes mais interiores do 

estuário, em setores das planícies que são inundados pelas médias das marés altas de quadratura 

e de sizígia. Esta região é composta por Avicenia germinans e Laguncularia racemosa, ambas

espécies portadoras de pneumatóforos para facilitar a oxigenação. Após a zona de manguezal de 

supramaré encontram-se os apicuns, que se tratam de áreas com solos arenosos e salinos, com

gramíneas e herbáceas tolerantes a alta salinidade (Sersuvium portulacastrum, Sporobolus sp., 

Spartina sp., Iresine sp.) 

2.2.4. HIDROGRAFIA

A bacia hidrográfica do rio Curimataú abrange os Estados da Paraíba e Rio Grande do 

Norte, com uma área de 5.150 km2. Sua nascente localiza-se em território paraibano, a SW da 

área estudada, sendo que apenas 1/3 de sua área encontra-se no Estado do Rio Grande do Norte 

(Figura 2.3). O curso principal apresenta direção N-S, e atravessa praticamente todo o Estado da 

Paraíba em terrenos cristalinos. Quando entra em território potiguar próximo à cidade de Nova 

Cruz, já sobre coberturas sedimentares, o curso do rio Curimataú muda para direção NE-SW,

indo desaguar no Oceano Atlântico próximo ao município de Canguaretama, na porção sul do 

litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte (IDEC, 1994) – Figura 2.1. 

A rede hidrográfica é composta por quatro rios principais: Curimataú, Cunhaú, Outeiro e 

Guaratuba, todos com direção NE-SW (Figura 2.1). Devido às condições climáticas da região e à 

influência da penetração das águas do mar durante a maré alta, estes rios são perenes. O restante 

da rede hidrográfica é formado por riachos e córregos secundários que correm para os leitos dos 

rios principais, configurando uma rede de drenagem com padrões dendríticos e paralelos 

(Queiroz, 1984). 
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Figura 2.3. Localização da bacia hidrográfica do rio Curimataú. 

A penetração da maré no estuário chega a 4,2 km durante maré de quadratura e 12,0 km

durante maré de sizígia, ocorrendo uma rápida renovação da massa de água, que vai de 0,7 a 1,4 

dias para marés de quadratura e sizígia, respectivamente. Esse estuário foi classificado como

sendo altamente estratificado durante maré de quadratura, a fracamente estratificado durante 

maré de sizígia (Miranda et al., 2006). Souza (2004) obteve dados da variação da maré neste 

estuário, sendo que os resultados encontram-se na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1. Variação do nível de maré no estuário do rio Curimataú (RN) segundo Souza (2004). 

Nível de maré Altura (metros)

Nível máximo de maré 2,8

Nível médio de maré alta 2,2

Nível médio de maré 1,4

Nível médio de maré baixa 0,4

Nível mínimo de maré - 0,1 
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2.2.5. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Os aspectos sócio-econômicos da área estudada estão ligados principalmente ao setor 

primário, dominado pela monocultura canavieira e pela carcinicultura, seguido pela plantação de 

coco da Bahia, mandioca, feijão, milho e banana em menor proporção, e por fim a atividade 

pesqueira nas lagoas e rios locais. Também ocorre a extração de argila para uso em olarias e 

cerâmicas da região. A rede de comércio de produtos agrícolas e manufaturados, e a prestação de 

serviços, como o bancário, caracterizam o setor terciário da região (IBGE, 2000). 

De acordo com o IBGE, em 2000 o número de habitantes no município de Canguaretama

chegava a 27.011, com 5.788 domicílios particulares permanentes. Do total, apenas 23 

domicílios eram servidos pela rede geral de esgoto, 567 apresentavam fossa séptica, e 1331 

domicílios não apresentavam sanitário (Tabela 2.2). Além disso, em 2.415 domicílios não existia 

serviço de coleta de lixo. Pela Tabela 2.2 observa-se que a grande maioria dos domicílios não é 

servida pela rede geral de esgoto, sendo que 3.557 domicílios no município de Canguaretama

fazem uso de fossas rudimentares. E, apesar de haver uma pequena rede geral de esgoto, não 

existe uma estação de tratamento do mesmo, sendo este descartado in natura nas águas do 

estuário. Desta forma, estima-se que as emissões de N e P provenientes de águas residuais e 

efluentes urbanos para a bacia do rio Curimataú sejam de 64 e 17 t ano-1, respectivamente

(Lacerda et al., 2006). 

Tabela 2.2. Número de domicílios particulares permanentes de acordo com o tipo de esgotamento
sanitário. Os municípios listados fazem uso das águas da bacia do rio Curimataú no estado do Rio 
Grande do Norte (IBGE, 2000). 

Com Banheiro ou Sanitário 

Tipo de Esgotamento Sanitário 

Municípios Total
Total Rede Geral 

de Esgoto 
ou Pluvial 

Fossa
Séptica

Fossa
Rudimentar

Vala, Rio, 
Lago, Mar ou

Outro
Escoadouro

Sem Banheiro ou
Sanitário

Canguaretama 5.788 4.457 23 567 3.557 310 1.331

Nova Cruz 7.962 6.102 496 171 5.202 233 1.860

Passa e Fica 1.985 1.750 8 14 1.711 17 235

Pedro Velho 3.147 2.400 20 65 2.284 31 747

______________________________________________________________________________
GARLIPP, A.B. 2006. Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

26



Capítulo III – Aspectos Geológicos 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CAPÍTULO III – ASPECTOS GEOLÓGICOS

3.1. GEOLOGIA REGIONAL 

A área de estudo encontra-se inserida na Província Borborema. O conceito de Província 

Borborema foi introduzido por Almeida et al. (1977; 1981) para a porção nordeste da Plataforma

Sul-Americana. Tal designação é calcada na principal expressão morfológica da parte norte do 

Escudo Atlântico, o Planalto da Borborema.

A Província Borborema tem extensão territorial da ordem de 400.000 km2, cobrindo partes 

do norte do Estado da Bahia e sudoeste do Estado do Piauí, até o noroeste do Estado do Ceará, 

ocupando a chamada região Nordeste Oriental do Brasil (Figura 3.1). Limita-se a sul pelo Cráton 

São Francisco, a oeste pelos sedimentos fanerozóicos da Bacia do Parnaíba, e a norte e a leste 

pelos sedimentos mesozóicos e cenozóicos da margem continental passiva do Oceano Atlântico 

(Santos e Brito Neves, 1984). 

O quadro litoestratigráfico da Província Borborema é composto por uma seqüência 

supracrustal com o predomínio de rochas metassedimentares e metavulcânicas de idades meso a 

neoproterozóicas, as quais repousam discordantemente sobre um embasamento gnáissico-

migmatítico de idade arqueana a paleoproterozóica (Van Schmus et al., 2003). Uma das 

principais características desta Província é a atuação do Ciclo Orogênico Brasiliano, considerado 

como o último evento tectono-termal a atuar na região. O Ciclo Brasiliano foi responsável pela 

deformação de rochas, formação de estruturas dúcteis, como as zonas de cisalhamento

transcorrentes de direções NE-SW e E-W de escala continental e intenso plutonismo granítico 

(Archanjo e Bouchez., 1991; Jardim de Sá, 1994) - Figura 3.1. 

As rochas da Província Borborema são enquadradas em dois grandes grupos que 

apresentam características contrastantes: um grupo de rochas arqueanas a paleoproterozóicas 

formado por rochas gnáissico-migmatíticas deformadas na Orogênese Transamazônica (ca. 2 Ga) 

e retrabalhadas durante a Orogênese Brasiliana (ca. 600 Ma); e outro grupo, mais recente, 

formado por rochas estruturadas e deformadas durante o evento Brasiliano, constituindo as 

supracrustais de idade proterozóica (Santos e Brito Neves, 1984; Van Schmus et al., 2003). 

Os grandes lineamentos estruturais da Província Borborema (Patos e Pernambuco), com

direção geral E-W, aos quais se relacionam grandes lineamentos de direção NE-SW, são 

representados   por   zonas   de   cisalhamento   transcorrentes   que    prosseguem,   com   menor
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Figura 3.1. Contexto geológico da Província Borborema, Nordeste do Brasil (modificado de Archanjo, 1993).
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expressividade, sob a cobertura sedimentar da faixa costeira (Figura 3.1). Estratigraficamente

esses pacotes de rochas sedimentares que constituem as bacias costeiras do nordeste do Brasil 

repousam sobre o embasamento cristalino. Estas bacias sedimentares foram formadas devido ao 

processo de desestabilização tectônica e fragmentação continental, culminando com a separação 

das placas Sul Americana e Africana, e que por conseqüência, originou o Oceano Atlântico Sul 

(Bezerra et al., 2001). 

A Bacia Paraíba, que faz parte da faixa sedimentar costeira do Nordeste do Brasil, limita-

se a sul com a Bacia Pernambuco pelo Lineamento Pernambuco, e a norte com a Bacia Potiguar 

pelo Alto de Touros, Figura 3.2 (Lima Filho, 1998). Lima Filho e Monteiro (1998) mostraram

que o lineamento Pernambuco formava um alto estrutural que se manteve elevado até o final do 

Turoniano, impedindo sedimentação ao norte do lineamento Pernambuco. Um evento 

tectonomagmático no final do Turoniano teria movimentado o trecho localizado a norte do 

Lineamento Pernambuco permitindo a deposição de clásticos grossos (Formação Beberibe), 

seguida por uma grande transgressão vinda do Atlântico Equatorial, de idade Maastrichtiana, 

responsável pela deposição da Formação Gramame (Figura 3.3).

Figura 3.2. Subdivisão das bacias costeiras do nordeste do Brasil (modificado de Nascimento et al.,
2004).

Barbosa et al. (2003) discordam do limite superior dado à Bacia Paraíba, sendo que para 

estes autores o mesmo seria no Alto Estrutural de Mamanguape ao norte de João Pessoa. 

Campanha (1974) já havia levantado a hipótese da existência de uma barreira física na altura do
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atual horst de Mamanguape na época da sedimentação das Bacias Potiguar e Paraíba, a qual 

impediria a livre comunicação entre as mesmas.
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Quaternário
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Depósitos da 
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Figura 3.3. Coluna crono-litoestratigráfica da Bacia Paraíba (Souza e Lima Filho, 2005). 

3.2. GEOLOGIA DA ÁREA ESTUDADA 

A área de estudo compreende uma faixa sedimentar costeira posicionada geologicamente

na Bacia Paraíba. Pela sub-divisão da faixa sedimentar costeira do Nordeste do Brasil, proposta 

por Mabesoone e Alheiros (1991), a área estudada localiza-se na sub-bacia Canguaretama, onde 

ocorrem rochas sedimentares de idade cretácea até sedimentos recentes. Accioly (1995) propôs 

uma coluna estratigráfica para a área entre os municípios de Goianinha e Canguaretama (RN), 

que se encontra na Figura 3.4. 

O embasamento cristalino nesta região ocorre de forma muito restrita, podendo ser 

considerado de pouca expressão em relação ao total da área (Figura 3.5). É representado por 

gnaisses e migmatitos do Complexo Caicó, que contêm quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, 

biotita, anfibólio, entre outros (Jardim de Sá, 1994). 

O pacote sedimentar ocorre na maior parte da área. Segundo Mabesoone et al. (1991a), as 

rochas sedimentares mesozóicas presentes na sub-bacia Canguaretama são representadas por 

uma seqüência clástica inferior e uma carbonática superior. Estas rochas sedimentares

mesozóicas repousam sobre o embasamento cristalino (Figura 3.5). 
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Figura 3.4. Coluna estratigráfica proposta por Accioly (1995) para a área entre os municípios de 
Goianinha e Canguaretama (RN). 

3.2.1. UNIDADE INFERIOR ARENÍTICA

A sequência clástica inferior, pouco aflorante, é composta por arenitos quartzosos e 

arenitos carbonáticos, sendo sua existência comprovada através de dados de subsuperfície, 

principalmente poços e perfís geofísicos (Queiroz et al., 1985). Esta seqüência é descrita como

arenitos conglomeráticos a finos, às vezes arcosianos, com dominância dos grossos, outras vezes 

com fração argila, e mais raramente com fração carbonática, de coloração creme a 

esbranquiçada.

Dentro desses arenitos basais foram encontradas algumas intercalações de siltitos e 

calcilutitos, onde a presença de pólens encontrados nas camadas de siltitos forneceram idade 

entre Turoniano e Santoniano. Nos calcilutitos foram encontradas estruturas de algas, 

provavelmente de água doce. Devido à presença de intercalações microclásticas, conclui-se que 

estes arenitos basais são de origem fluvial, de sistemas de baixa sinuosidade até meandrantes

(Mabesoone et al., 1991a e b).

Na parte superior deste pacote aparecem arenitos calcíferos, mal definidos, de origem

litorânea (Mabesoone et al., 1991b). 
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3.2.2. UNIDADE SUPERIOR CARBONÁTICA

A seqüência superior reúne as ocorrências de rochas carbonáticas que, além de estarem

presentes em subsuperfície, aparecem também aflorando (Figura 3.5), sendo até exploradas. 

Estas rochas são calcários, os quais são litologicamente bastante heterogêneos, variando de 

calcários argilosos a arenosos, puros e dolomíticos. Apresentam-se recristalizados em

microesparitos, não favorecendo a preservação da maior parte dos fósseis (Queiroz, 1984). 

Campanha (1974) determinou idade Maastrichtiano para alguns destes fósseis precariamente

preservados.

3.2.3. FORMAÇÃO BARREIRAS

Esta Formação é composta por sedimentos cenozóicos heterogêneos, não consolidados, 

aflorantes, que cobrem a maior parte das rochas sedimentares cretáceas, estendendo-se também

sobre as rochas cristalinas adjacentes, e predominando na área (Mabesoone, 1994), como pode 

ser verificado na Figura 3.5. Sua espessura pode chegar a algumas dezenas de metros.

Este pacote costuma aflorar muito bem nas falésias costeiras, nas encostas dos vales 

fluviais e nos cortes das estradas de rodagem. Estes depósitos meso e microclásticos, com

ocasionais camadas de seixos, com cores muito vivas, variando de tons avermelhados a 

amarelados, dentre outros, apresentam interpretação muito confusa. A coloração é devida ao 

intenso intemperismo, mascarando características sedimentares originais, tais como acamamento

e estruturas deposicionais. De acordo com Suguio et al. (1986), esta Formação pertence ao 

Plioceno Superior, podendo chegar ao início do Pleistoceno. Sua deposição foi controlada pela 

subsidência na margem continental e influenciada pelo soerguimento no interior do continente 

(Jardim de Sá et al., 1999; Suguio e Nogueira, 1999). Segundo Mörner (1993), um soerguimento

rápido e acentuado teria ocorrido entre 3 e 2,5 Ma, afetando várias regiões do mundo. Assim, a 

deposição da Formação Barreiras poderia representar uma conseqüência da abertura do Oceano 

Atlântico Sul, além da orogênese andina. 

Petrograficamente, as rochas sedimentares da Formação Barreiras apresentam uma

grande variação de fração granulométrica, desde seixo a areia fina argilosa, com porções 

essencialmente quartzosas, passando por argilas cauliníticas, resultantes da alteração dos 

feldspatos. O arcabouço é formado por seixos de quartzo subarredondados (fácies 

conglomeráticas) a grãos subangulosos a angulosos (fácies arenosas), contendo às vezes seixos 

de feldspatos e fragmentos de rochas (Mabessone et al., 1972).
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3.2.4. SEDIMENTOS QUATERNÁRIOS

Sedimentos Quaternários se sobrepõem à Formação Barreiras, sendo constituídos 

basicamente por dunas e coberturas arenosas, além de aluviões recentes ao longo das drenagens, 

e sedimentos de mangues na faixa intermaré. Também na faixa litorânea encontram-se as 

planícies com sedimentos praiais e rochas praiais (beach rocks).

As paleodunas apresentam-se sob a forma de grandes cordões de direção SE-NW, e 

econtram-se sobrepostas, em discordância erosional, às rochas sedimentares da Formação

Barreiras. São recobertas por aluviões ou por dunas móveis costeiras. Constituem-se de arenitos 

quartzosos amarelados contendo grãos bem selecionados, subarredondados a subangulosos 

(Souza, 2004). 

As rochas praiais (beach rocks) apresentam geometria alongada na direção N-S. Situam-se

nas zonas de estirâncio e antepraia, permanecendo parcialmente encobertos na preamar e 

expostos na baixa-mar. As principais estruturas sedimentares observadas são estratificações 

cruzadas acanaladas de médio porte, com indicação de paleocorrente para 20oAz, e algumas

estratificações cruzadas tabulares. Petrograficamente são constituídos por quartzo, feldspato, 

bioclastos, e fragmentos de rochas caracterizando o seu arcabouço. Os grãos são subangulosos e 

granulometria variando de areia fina a seixo. Datações pelo método 14C de arenitos da praia de 

Cunhaú forneceram idades de até 6.550 ± 210 anos (Bezerra et al., 1998). 

Os terraços fluviais situam-se entre a quebra dos grandes vales (Goianinha e 

Canguaretama) e o atual nível de aluvião às margens das drenagens principais. Representam

longos patamares que terminam próximos às drenagens em quebra abrupta ou suavizados pela 

erosão. Recobrem as rochas sedimentares da Formação Barreiras, em discordância erosional, e, 

em alguns pontos, são recobertos por dunas móveis recentes, em discordância litológica. 

Petrograficamente apresentam arenitos argilosos de cor escura, com seixos de quartzo, 

fragmentos do arenito da Formação Barreiras, matéria orgânica e argila, formando latossolos. 

Caracterizam-se pela intensa atividade agrícola que ocorre em seus domínios (Souza, 2004). 

As aluviões distribuem-se nas margens e nos canais das drenagens. São constituídas por 

material areno-argiloso de coloração variada, correlato à unidade erodida, com feições mais

escuras dadas pela presença de matéria orgânica. Podem variar de granulometria, depositando-se 

níveis conglomeráticos nos canais onde há maior energia, e níveis pelíticos nas planícies de 

inundação (Souza, 2004). 

As dunas móveis, formadas por depósitos eólicos, apresentam comportamento direcional, 

predominantemente SE-NW, ocorrendo sobre as rochas sedimentares da Formação Barreiras, ou 
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ainda sobre sedimentos fluviais e praiais. Ocorrem de forma isolada ou formando campos de 

dunas. São formadas por areias quartzosas brancas, de aspecto maciço com granulometria média

e muito bem selecionada. São intensamente retrabalhadas pela ação eólica, ocorrendo sua 

migração para noroeste (Souza, 2004). 

Os sedimentos de mangue situam-se às margens do rio Curimataú, com vegetação típica. O 

desenvolvimento dos mesmos está ligado à influência das marés, correntes e aporte fluvial de 

sedimentos. Ocorre a deposição de lama rica em matéria orgânica acrescida de sedimentos de 

granulometria arenosa. Na área do presente estudo, as áreas onde ocorrem os sedimentos de 

mangue estão sendo aproveitadas para a carcinicultura (Souza, 2004). 

Ocupando o topo da coluna estratigráfica, junto às aluviões e sedimentos de mangue,

encontram-se os sedimentos praiais, que são depositados nas faixas de praia paralelos à linha de 

costa. Estão em constante retrabalhamento por processos fluvial, marinho e eólico. São 

compostos por areia quartzosa, com granulometria variando de areia fina a muito grossa, rica em

bioclastos.

3.3. ENQUADRAMENTO NEOTECTÔNICO DA PORÇÃO LESTE DO LITORAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

A região Nordeste do Brasil encontra-se submetida a um campo de tensão compressiva

regional E-W que está relacionada com as forças que movimentam as placas litosféricas Sul-

Americana e de Nazca (expansão da cadeia meso-oceânica e compressão andina, 

respectivamente), bem como esforços distensionais locais perpendiculares à margem continental, 

gerados pela transição continente-oceano, de acordo com Assumpção (1992) (Figura 3.6). Este 

cenário de esforços é favorável ao desenvolvimento da deformação neotectônica desta região 

brasileira. No litoral leste do Rio Grande do Norte, duas direções preferenciais de fraturas (NE-

SW e NW-SE) são observadas, sendo que as mesmas controlam o padrão de drenagem da região. 

O exemplo mais notório seria o caso do vale do rio Trairí e a lagoa Guaraíra, a norte da área 

estudada, com falhas conjugadas de direções NE-SW e NW-SE condicionando o rio e seus 

afluentes, além das bordas da lagoa (Amaro, 1998).

 Bezerra et al. (2001) observaram a existência de um padrão estrutural nesta porção do 

litoral nordestino, apresentando grabens e horsts limitados por falhas. Este padrão pode ser 

evidenciado no vale do rio Curimataú, o qual se encontra limitado por duas falhas com direção 

60oAz, formando o graben de Canguaretama. Estas falhas mostram movimentos transcorrente e 

normal, sugeridos, respectivamente, pela geometria linear das falhas e pela dominância de estrias 
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verticais nos planos de falha. Elas são consideradas produtos de reativações, a partir do Plioceno, 

de zonas de cisalhamento pré-cambrianas de direção NE-SW, que ocorrem sob o vale do rio 

Curimataú e afloram a oeste no embasamento cristalino (Figuras 3.5 e 3.7). 

Figura 3.6. Campo de tensões (setas azuis) seguindo o contorno da costa gerado pela 
compressão E-W, devido à expansão da cadeia meso-oceânica e compressão andina (setas 
vermelhas). A linha tracejada no oceano representa a isóbata de 200 m (modificado de 
Assumpção, 1992). 
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Figura 3.7. Seção geológica da área de Canguaretama segundo Queiroz et al. (1985) - ver Figura 3.5 
para a localização. 
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CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AMBIENTES ESTUARINOS E METAIS

PESADOS

4.1. DINÂMICA DOS AMBIENTES ESTUARINOS 

Os estuários atuais são ambientes de época geológica muito recente, menos de 5 mil anos, 

sendo resultantes da subsidência do terreno por processos tectônicos ou da elevação do nível do 

mar, causando conseqüentemente a inundação da foz do rio. Suas localizações, formas e 

extensões dependem do nível do mar, da topografia do litoral e dos rios. Suas formas foram

alteradas por processos erosivos e deposicionais de sedimentos inicialmente naturais e, mais

recentemente, como conseqüência dos tipos de uso e ocupação do solo das bacias de drenagem

(Carter, 1995; Miranda et al., 2002). 

Os estuários podem apresentar várias definições, de acordo com diversos pontos de vista, 

podendo-se enfatizar aspectos físicos, químicos ou biológicos (Elliott e McLusky, 2002). 

Segundo Miranda et al. (2002), a definição mais satisfatória poderia ser obtida com uma

adaptação da clássica definição de Pritchard (1967), onde os estuários são definidos como

“corpos de água costeiros semifechados com ligação livre com o oceano aberto, estendendo-se 

rio acima até o limite da influência da maré, sendo que em seu interior a água do mar é 

mensuravelmente diluída pela água doce oriunda da drenagem continental.” 

O que governa seu padrão de circulação é a interação das marés com a descarga de água 

doce. Quando a amplitude de maré é baixa, a água doce (menos densa) se estende sobre a cunha 

salina como uma camada distinta, e a coluna d’água se torna verticalmente estratificada. Quando 

a amplitude de maré é alta ocorre uma mistura turbulenta e a coluna d’água se torna homogênea,

tanto vertical como lateralmente (Reading, 1996). Dalrymple et al. (1992) argumentam que, 

além das marés, os estuários sofrem influência de uma variedade de processos marinhos,

incluindo as ondas, e que não apenas recebem água do mar e do continente, mas também são 

alimentados por diferentes fontes de sedimentos provenientes do rio e da plataforma continental. 

Segundo os mesmos autores, os estuários podem ser divididos em três zonas: 

- uma zona externa de alta energia e dominada por processos marinhos (ondas e/ou correntes de 

maré) onde o sedimento é derivado do mar e o transporte da carga de fundo ocorre em direção 

ao continente; 
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- uma zona central de energia relativamente baixa, onde a energia marinha (dominantemente

correntes de maré) é igual àquela de correntes fluviais, havendo uma convergência de 

sedimentos, que são geralmente de granulometria mais fina; 

- uma zona interna dominada pelos processos fluviais mas influenciada pelo mar, onde o 

transporte de sedimento ocorre em direção ao oceano. 

Estas três zonas não se desenvolvem igualmente em todos os estuários, dependendo de 

fatores como disponibilidade de sedimento, declividade da zona costeira e estágio evolutivo do 

estuário (Dalrymple et al., 1992). 

 Kjerfve (in Miranda et al., 2002), de modo semelhante, também subdivide esse ambiente

costeiro em três zonas distintas, porém enfatizando a salinidade (Figura 4.1): 

- Zona de Maré do Rio: parte fluvial com salinidade praticamente igual a zero, mas ainda sujeita 

à influência da maré;

- Zona de Mistura: região onde ocorre a mistura da água doce da drenagem continental com a 

água do mar;

- Zona Costeira: região costeira adjacente que se estende até a frente da pluma estuarina que 

delimita a Camada Limite Costeira. 

Figura 4.1. Seção longitudinal de um sistema estuarino indicando as diferentes zonas que se formam em 
um ambiente estuarino, bem como a estrutura vertical de salinidade e circulação médias. Qf representa a 
descarga fluvial (Miranda et al., 2002). 

Segundo Pritchard (1998), de acordo com a estratificação vertical de salinidade, os 

estuários podem ser classificados nos seguintes tipos (Figura 4.2): 

- cunha salina: são estuários dominados pela descarga fluvial; há uma interface distinta entre a 

água da descarga fluvial e a água do mar.

- moderadamente ou parcialmente misturados: são estuários dominados pelos efeitos 

combinados da descarga fluvial e da maré; a estratificação de salinidade é moderada, a 

diferença entre a salinidade de fundo e da superfície é de poucas unidades.
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- verticalmente bem misturados: são estuários dominados pela maré; não há praticamente

diferença entre a salinidade do fundo e a da superfície. 

Figura 4.2. Perfis verticais de salinidade de estuários tipos: a) cunha salina, b) 
parcialmente misturado, e c) verticalmente homogêneo. As letras A, B, C e D indicam 
posições longitudinais da foz para montante, respectivamente (modificado de Pritchard,
1989).

Souza (2004) realizou a compartimentação geoambiental do estuário do rio Curimataú,

área de estudo do presente trabalho, apoiando-se na morfologia de fundo e na distribuição das 

fácies estuarinas, uma vez que, segundo Dalrymple et al. (1992), o gradiente de influência das 

marés ao longo do estuário se reflete na composição e textura do material sedimentar (Figura 

4.3). O estuário inferior corresponde à zona de fácies estuarina controlada pela energia de onda, 

o estuário médio é afetado pela ação das marés, e o estuário superior reflete as mais baixas 

velocidades de fluxo. 
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Figura 4.3. Modelo de compartimentação geoambiental para a calha do estuário do rio Curimataú 
proposto por Souza (2004), de acordo com a morfologia de fundo. 

Segundo Chester (1990), os estuários agem como “filtros” das substâncias químicas que 

são transportadas pelo rio, podendo estas freqüentemente sair da zona de mistura das águas em

uma forma consideravelmente diferente daquela que entrou no sistema. Este conceito de filtro

estuarino é baseado no fato de que a mistura dos dois extremos composicionais diversos (água 

doce e salgada) resultará no estabelecimento de fortes gradientes físico-químicos em um

ambiente submetido a variações contínuas no fornecimento de matéria e energia. São estes 

gradientes as forças condutoras deste filtro. 

De acordo com Chester (1990), o filtro estuarino atua sobre os materiais particulado e 

dissolvido que são transportados pelo rio, podendo estes ser modificados e retidos dentro da zona 

de mistura das águas. Estas modificações ocorrem via processos físicos, químicos e biológicos 

envolvendo mudanças na especiação dos componentes encontrados na água. Deste modo, o 

material particulado pode agir tanto como uma fonte de componentes dissolvidos, que são 

liberados dentro da solução, como um aprisionador de componentes dissolvidos, que são 

removidos da solução. 

Como toda a água existente em um estuário flui para fora do mesmo em uma escala de 

tempo de dias ou semanas, apenas o sedimento agirá como um retentor interno (estuarino) dos 

elementos que são trazidos pelo rio. Contudo, os sedimentos não são um reservatório estático 

dentro do sistema estuarino. Na verdade são submetidos a uma infinidade de processos físicos, 

químicos e biológicos (bioturbação, diagênese), podendo resultar na reciclagem dos 

componentes depositados de volta à água. Estes processos de reciclagem incluem (i) a difusão 

química de componentes a partir da água intersticial; (ii) o deslocamento da água intersticial para 

a coluna d’água; e (iii) a resuspensão dos sedimentos de superfície devido às marés, podendo 

levar à sua transferência de um local para outro (Chester, 1990). 
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Esta mistura de água doce com água salgada também faz com que os estuários sejam

altamente produtivos, tornando-os hábitats ecologicamente muito importantes, pois contêm

naturalmente altas concentrações de nutrientes, alta produtividade e uma vasta diversidade 

biológica. Muitas espécies de invertebrados, peixes, pássaros e mamíferos dependem dos 

estuários para se alimentarem e se reproduzirem (Levine e Miller, 1994). 

Historicamente, em todo o mundo, os estuários têm sofrido grande pressão pelas 

populações costeiras através do desenvolvimento urbano, agrícola, industrial, turístico e 

recreacional (Clark, 1996). É o caso, por exemplo, do estuário do rio Curimataú, onde 

atualmente se desenvolvem de forma intensa o cultivo de cana-de-açúcar e a atividade de 

carcinicultura, associados ao desmatamento do manguezal.

Os impactos causados pelo cultivo da cana-de-açúcar são, além das grandes áreas 

desmatadas, o lançamento de efluentes nos rios com alta demanda bioquímica de oxigênio (500-

3000 mg.L-1), teor de sólidos em suspensão elevado (100-2000 mg.L-1), e pH variando de 6 a 9 

(Clark, 1996). Adicionalmente, o cultivo de cana-de-açúcar apresenta uma das maiores

demandas de fertilizantes ricos em N (90 a 275 kg.ha-1), além de estar entre as culturas que 

apresentam as maiores perdas de N e P (26-32% de N e 6-20% de P). Deste modo, devido ao 

domínio da cana-de-açúcar na bacia do rio Curimataú, esta recebe uma das mais altas cargas de 

N anualmente (749 t) em todo o Estado do Rio Grande do Norte (Lacerda et al., 2006). 

Os principais impactos causados pela carcinicultura estão relacionados com a construção 

de viveiros e o lançamento de efluentes no estuário (Tabelas 4.1 e 4.2). Desta forma, ocorre a 

remoção do manguezal, a diminuição local de larvas e organismos jovens, e o desenvolvimento

de sedimentos ácidos ricos em sulfato, que se desenvolvem quando sedimentos alagados ricos 

em matéria orgânica são expostos ao ar ou à água bem oxigenada. O descarte dos efluentes, por 

sua vez, leva à deterioração das águas, com diminuição do oxigênio e da penetração da luz, e 

conseqüentes eutroficação e mudanças na macrofauna bentônica. Além disso, pode ocorrer o 

escape das espécies de cativeiro que, através do contato com as espécies selvagens, podem

disseminar doenças e causar a perda de biodiversidade do ecossistema. Adicionalmente, o 

descarte de substâncias químicas nas águas do estuário pode originar patógenos resistentes a 

drogas (Clark, 1996; Páez-Osuna, 2001). 

Apesar de uma grande área do estuário do rio Curimataú estar ocupada pelas atividades 

acima mencionadas – sendo 1.070 ha somente de carcinicultura (Figura 2.1), este estuário 

apresenta a vantagem de possuir uma alta capacidade de diluição (baixa razão área/volume)

quando comparado a outros estuários localizados no Estado do Rio Grande do Norte (Lacerda et

al., 2006). 
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Tabela 4.1. Estimativas de emissões de N e P das fazendas de carcinicultura em estuários do Estado do 
Rio Grande do Norte (t.ano–1) – Lacerda et al. (2006). 

Bacia
Área ocupada por 
carcinicultura (ha) 

Emissão de N Emissão de P 

Apodi 874 109 – 357 12 – 28 

Açu 1.679 208 – 686 22 – 54 

Guamaré 414 52 – 169 6 – 13 

Ceará Mirim 30 3,7 – 12,3 0,4 – 1,0 

Guaraíras 747 92 – 305 10 – 24 

Curimataú 1.070 133 – 405 14 – 35 

Tabela 4.2. Composição parcial de ração da linha Camaronina 
usada na carcinicultura (Fonte: Purina). 

Elementos Quantidade

Cálcio (máx.) 3%

Fósforo (min.) 0,7%

Magnésio 0,4 g.kg-1

Manganês 10 mg.kg-1

Cobre 50 mg.kg-1

Zinco 100 mg.kg-1

Iodo 0,3 mg.kg-1

Selênio 0,15 mg.kg-1

O ecossistema estuarino possui uma habilidade natural de automanutenção e renovação em

relação a distúrbios naturais ou antropogênicos, isto se suas características básicas forem

preservadas. Por outro lado, se este ecossistema sofre alterações permanentes nos seus padrões 

de ciclagem de nutrientes, correntes e salinidade, corre sérios riscos de perda da biodiversidade e 

de recursos naturais de grande valor. A conservação deste ecossistema e de seus recursos pode 

ser conseguida prevenindo-se a ocorrência de qualquer mudança significativa nestes fatores 

(Clark, 1996). Várias alternativas têm sido consideradas para mitigar os impactos dos efluentes 

na qualidade das águas costeias. Tem sido analisado positivamente o tratamento dos efluentes de 

carcinicultura por lagoas de decantação (Teichert-Coddington et al., 1999). Uma outra solução 

seria a implantação da aqüicultura integrada, que é uma tecnologia que permite a reciclagem dos 

nutrientes presentes nos efluentes de aqüicultura, com o desenvolvimento de práticas 

sustentáveis. Lin et al. (1993) demonstraram a viabilidade da policultura de moluscos, peixes e 

camarões, com o reaproveitamento dos efluentes para a criação de ostras, mexilhões e algas 

marinhas. Da mesma forma, tais efluentes têm se mostrado eficientes para irrigar culturas 

tolerantes ao sal (Brown e Glenn, 1999). 

Existe um consenso entre os pesquisadores de que o desenvolvimento de uma aqüicultura 

sustentável deve ser atingido com práticas ambientalmente não degradadoras, tecnicamente

apropriadas, viáveis economicamente, e que sejam socialmente aceitas. Deste modo, foi criada a 

Aliança de Aqüicultura Global (Global Aquaculture Alliance – GAA), uma organização que tem
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desenvolvido uma série de recomendações de manejo baseadas nas diretrizes formuladas pela 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations  – FAO) para a implantação do Programa de Aqüicultura 

Responsável (Páez-Osuna, 2001). 

4.2. PROCESSOS NATURAIS ENVOLVENDO OS METAIS 

A maioria dos elementos químicos encontrados na tabela periódica pertence ao grupo dos 

metais. Os metais apresentam propriedades físicas características, tais como, condutividade 

eficiente de calor e de eletricidade, maleabilidade, ductilidade (podem ser reduzidos a fios sem

se romperem), e freqüentemente possuem uma aparência lustrosa. Quimicamente, tendem a 

perder elétrons para formar íons positivos (Zumdahl, 1993). 

 Os chamados metais pesados constituem um grupo de elementos, mais densos ou menos

densos, cuja dispersão global se deve em grande parte às atividades humanas e causa 

preocupação por seus efeitos adversos ao ambiente e à saúde humana (Figueiredo, 2000), 

servindo como exemplos Pb, Cu, Cd e Hg. Os metais pesados, de modo diferente de alguns 

compostos orgânicos, não são biodegradáveis, sendo considerados poluentes conservativos 

(Clark, 2001). 

Os metais podem estar presentes no ambiente no estado sólido, líquido ou gasoso, podendo 

ser encontrados tanto como elemento individual como na forma de compostos orgânicos e 

inorgânicos, além de complexos adsorvidos. Seu movimento entre os reservatórios ambientais

(geosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera) pode ou não envolver mudanças de estado (Larocque 

e Rasmussen, 1998) – Figura 4.4. 

A geosfera é a fonte original de todos os metais, com exceção daqueles que entram na 

atmosfera provenientes do espaço na forma de meteoritos e poeira cósmica. Dentro da geosfera 

os metais podem estar presentes nos minerais, em vidros vulcânicos e em material fundido. Na 

hidrosfera, estes ocorrem como íons e complexos dissolvidos, colóides e sólidos em suspensão. 

Na atmosfera, os metais podem estar presentes como elementos e compostos gasosos, e como

partículas e aerossóis. Nas formas gasosa e particulada os metais podem ser inalados, e os metais

sólidos e líquidos (fase aquosa) podem ser ingeridos ou absorvidos, desta forma entrando na 

biosfera. Além de ser a fonte original de todos os metais terrestres, a geosfera também pode reter 

os metais, através da sedimentação e dos processos diagenéticos. A atmosfera e a hidrosfera 

também podem reter os metais, contudo, de uma perspectiva geológica, são mais consideradas 
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como agentes de transporte. Esta definição de que um reservatório ambiental age como retentor 

ou como um meio para o movimento dos metais de um lugar para outro vai depender da escala 

temporal de observação. Por exemplo, os oceanos são um vasto reservatório para uma variedade 

de elementos químicos. Contudo, eles também podem ser vistos como condutores dos elementos

derivados do intemperismo das rochas, retornando à geosfera através da sedimentação (Larocque 

e Rasmussen, 1998). 

Figura 4.4. Reservatórios ambientais com respectivos processos atuantes (Larocque e Rasmussen, 
1998).

As concentrações de metais pesados nas águas continentais são controladas pela 

precipitação atmosférica e pelos processos de intemperismo nos solos e rochas. Como estes 

processos têm sido alterados significativamente pelo homem, o fluxo e a distribuição dos metais

pesados em grande parte dos ecossistemas aquáticos têm se elevado. Os efluentes domésticos e 

industriais, além da drenagem urbana e rural, contribuem com grandes quantidades de poluição 

por metais pesados para os ambientes aquáticos, sendo que estas descargas ocorrem de modo

pontual e podem levar a uma carga local excessiva de metais pesados na água (Stumm e Morgan, 

1996).

Outro fator que também influencia nas concentrações destes elementos é a química do rio, 

ou seja, a adsorção dos íons metálicos nas partículas e outras superfícies, e a deposição das 

partículas nos sedimentos. Em média 62%, 40%, 90% e 80% de Cd, Cu, Pb e Zn, 

respectivamente, em rios da costa leste dos EUA se encontram em partículas. Estas elevadas 

proporções de metais nas partículas são representativas de grandes rios não poluídos e 

caracterizados por elevada  turbidez.  Em  rios  pequenos  com  ocorrência  de  poluição  e  baixa 
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turbidez, uma fração significativa de íons metálicos pode estar presente na forma dissolvida. O 

efeito das partículas nas concentrações de metais também depende do pH, bem como da 

salinidade no caso dos estuários. Resultados experimentais mostram uma diminuição na 

concentração de Zn, Cd e Pb com o aumento do pH (Stumm e Morgan, 1996). 

Silva (2006) realizou o diagnóstico da qualidade físico-química da água do estuário do rio 

Curimataú durante as marés de sizígia e quadratura em estações seca e chuvosa (Tabela 4.3). Os 

valores de pH não mostraram grandes variações com relação às marés, porém apresentaram um

comportamento relevante com relação à sazonalidade. Segundo Salomons (1995), mesmo uma

pequena mudança do pH em águas superficiais já é suficiente para causar um abrupto aumento

ou diminuição na concentração de um metal dissolvido. Este comportamento é um exemplo de 

resposta não linear dos metais pesados a mudanças ambientais.

As maiores concentrações de oxigênio dissolvido ocorreram a jusante, diminuindo em

direção ao interior, o que pode ser atribuído à maior circulação de água próxima à foz devido às 

correntes marinhas. Já a alcalinidade não apresentou grandes diferenças tanto em relação às 

marés como em relação à sazonalidade. 

O material particulado em suspensão apresentou os maiores valores no trecho do rio 

Cunhaú (240 mg.L-1), durante a maré de sizígia em estação chuvosa. Tais resultados podem estar 

relacionados à grande área de manguezal que foi desmatada para a implantação da atividade de 

carcinicultura neste trecho do estuário. Além disso, durante a estação chuvosa ocorre uma

intensificação da erosão do solo, carreando para dentro do estuário grandes quantidades de 

sedimento, além dos dejetos originados das fazendas de camarão localizadas nas margens do rio 

Cunhaú. As maiores concentrações de partículas em suspensão durante a maré de sizígia podem

ser devidas à maior área de manguezal que é atingida durante a maré alta. 

As maiores concentrações de matéria orgânica ocorreram durante a estação seca, podendo 

ser devidas ao lançamento de esgotos domésticos sem tratamento no estuário e à pouca diluição 

no período seco. 
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Tabela 4.3. Parâmetros físico-químicos das águas do estuário do rio Curimataú (média ± desvio-padrão 
e intervalo de variação) obtidos no ano de 2005, de acordo com Silva (2006): a) Curimataú; b) Cunhaú. 

a) Curimataú 

Estação Seca Estação Chuvosa Parâmetros
Maré de Sizígia Maré de Quadratura Maré de Sizígia Maré de Quadratura

Temperatura (oC)
29,00 ± 0,00 

29,00
29,93 ± 0,45 

29,50 – 30,00 
25,16 ± 2,30 

22,00 – 27,00 
27,00 ± 0,00 

27,00

Salinidade
30,63 ± 7,11 

17,93 – 36,98 
31,85 ± 8,20 

16,19 – 39,39 
25,16 ± 11,28 

7,00 – 36,19 
25,80 ± 8,70 

11,26 – 34,41 

pH
8,12 ± 0,02 
8,10 – 8,15 

8,12 ± 0,02 
8,11 – 8,15 

8,16 ± 0,02 
8,14 – 8,18 

8,12 ± 0,01 
8,11 – 8,14 

Alcalinidade
(mmol.L-1)

2,53 ± 0,15 
2,29 – 2,69 

2,56 ± 0,15 
2,30 – 2,71 

2,31 ± 0,19 
1,97 – 2,52 

2,52 ± 0,29 
2,11 –2,89 

Oxigênio
dissolvido
(µmol.L-1)

128,2 ± 36,19 
99,23 - 188,77 

148 ± 70,26 
72,59 - 272,61 

144,9 ± 34,1 
105,71 - 201,34 

145,98 ± 23,56 
115,77 - 183,7 

Material em 
Suspensão (g.L-1)

0,04 ± 0,01 
0,03 – 0,06 

0,04 ± 0,02 
0,03 – 0,08 

0,04 ±0,02 
0,03 – 0,06 

0,03 ± 0,01 
0,02 – 0,05 

Matéria Orgânica 
(%)

23,08 ± 6,42 
17,32 – 35,83 

37,73 ± 9,93 
25,34 – 53,02 

25,46 ± 10,28 
14,42 – 41,03 

29,40 ± 8,94 
11,43 – 38,33 

b) Cunhaú 

Estação Seca Estação Chuvosa Parâmetros
Maré de Sizígia Maré de Quadratura Maré de Sizígia Maré de Quadratura

Temperatura (oC)
29,00 ± 0,00 

29,00
29,05 ± 0,00 

29,50
25,50 ± 3,00 
22,00 - 28,00 

27,4 ± 0,55 
27,00 - 28,00 

Salinidade
35,00 ± 1,77 
32,67 - 36,98 

36,47 ± 2,13 
33,94 - 39,39 

32,50 ± 3,30 
29,05 - 36,20 

30,73 ± 3,42 
26,09 - 34,41 

pH
8,13 ± 0,02 
8,11 - 8,15 

8,10 ± 0,06 
7,99 - 8,15 

8,16 ± 0,01 
8,14 - 8,17 

8,13 ± 0,01 
8,11 - 8,14 

Alcalinidade
(mmol.L-1)

2,64 ± 0,14 
2,46 - 2,79 

2,64 ± 0,14 
2,46 - 2,79 

2,47 ± 0,08 
2,35 - 2,53 

2,51 ± 0,03 
2,47 - 2,55 

Oxigênio
dissolvido
(µmol.L-1)

135,04 ± 41,86 
96,81 - 188,77 

161,00 ± 83,41 
62,91 - 272,61 

146,98 ± 40,22 
108,20 - 201,34 

149,99 ± 26,00 
123,32 - 183,72 

Material em 
Suspensão (g.L-1)

0,05 ± 0,00 
0,05 - 0,06 

0,06 ± 0,02 
0,04 - 0,08 

0,13 ± 0,10 
0,05 - 0,24 

0,04 ± 0,00 
0,03 - 0,04 

Matéria Orgânica 
(%)

23,71 ± 5,88 
17,32 - 29,01 

36,21 ± 7,00 
25,34 - 42,64 

22,02 ± 6,95 
14,42 - 29,71 

28,48 ± 2,90 
24,26 - 31,54 
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CAPÍTULO V – COMPORTAMENTO DE ELEMENTOS MAIORES E TRAÇOS EM SEDIMENTOS DO 

ESTUÁRIO DO RIO CURIMATAÚ

5.1. SEDIMENTOS COMO APRISIONADORES DE METAIS PESADOS EM AMBIENTES AQUÁTICOS 

Conceitualmente, um sedimento pode ser considerado como uma mistura heterogênea de 

partículas formadas por componentes orgânicos e inorgânicos diversos, que sofreram transporte. 

Este material pode ser proveniente do intemperismo químico e físico dos continentes, ou resultar 

de alguma atividade orgânica, como, por exemplo, o acúmulo de conchas (Foucault e Raoult, 

1995). Os materiais detríticos inorgânicos dos sedimentos marinhos costeiros e estuarinos são 

compostos principalmente por minerais silicáticos, como quartzo, feldspatos, micas, piroxênios, 

anfibólios, e minerais de argila, e menores quantidades de óxidos metálicos e sulfetos. Em

algumas áreas costeiras, os minerais carbonáticos podem representar o principal componente

desses sedimentos (Window et al., 1989). 

O sedimento constitui um grande aprisionador de metais pesados em ambientes aquáticos, 

geralmente excedendo as concentrações de metais na água em três a cinco ordens de magnitude

(Bryan e Langston, 1992). Os metais podem ser encontrados em todos os sedimentos. Contudo, a 

maior parte destes elementos é encontrada na fração residual, ou seja, fazem parte da rede 

cristalina dos minerais que compõem o sedimento. Esses metais residuais não são considerados 

biodisponíveis. Os metais restantes encontram-se adsorvidos ou complexados com vários 

componentes do sedimento e podem estar biodisponíveis (Tabela 5.1). Deste modo, o significado 

biogeoquímico e ecotoxicológico de um determinado contaminante pode ser determinado

preferencialmente através da sua forma de ligação específica, do que através de sua concentração 

total (Kersten e Förstner, 1989). Em sedimentos oxidados, os metais podem estar adsorvidos às 

partículas de argila e aos óxidos de ferro, manganês e alumínio que formam uma cobertura sobre 

as partículas de argila. Conforme a concentração do oxigênio no sedimento diminui, as camadas

de óxidos metálicos começam a se dissolver, liberando os metais que se encontram adsorvidos. 

Em sedimentos deficientes em oxigênio ocorre a redução microbiológica de sulfato para sulfeto. 

Assim, muitos metais reagem com o sulfeto para formar sulfetos metálicos insolúveis (Tabela 

5.2). A baixa solubilidade dos sulfetos tende a limitar a biodisponibilidade de metais em

sedimentos anaeróbicos. Contudo, a exposição de tais sedimentos ao ar e subseqüente oxidação 

de sulfeto para sulfato pode liberar quantidades significativas de metais pesados. A degradação 

microbiana da matéria orgânica também pode liberar os metais que se encontram adsorvidos 
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para a água intersticial. Algumas bactérias são capazes de provocar a metilação em alguns 

metais, tais como mercúrio, arsênio e chumbo, formando espécies orgânicas que são mais

biodisponíveis que as formas inorgânicas (Manahan, 1994; NAVFAC, 2000). 

Tabela 5.1. Mobilidade relativa e disponibilidade dos metais traço (Salomons, 1995). 

Espécies metálicas e 
associação

Mobilidade

Cátions trocáveis 
Alta. Mudanças na composição catiônica (p.ex. ambientes 
estuarinos) podem causar liberação dos metais devido à
troca iônica. 

Compostos metálicos associados 
a hidróxidos de Fe e Mn 

Média. Mudanças nas condições redutoras podem causar 
liberação dos metais, mas se sulfetos estiverem presente
formam-se sulfetos metálicos insolúveis. 

Metais ligados ou fixados a 
substâncias orgânicas 

Média. Liberação de metais após decomposição da 
matéria orgânica. 

Metais associados à fase 
sulfídica

Fortemente dependente das condições ambientais. Sob 
condições ricas em oxigênio ocorre oxidação de sulfetos. 

Metais ligados a partículas 
minerais

Baixa. Liberação de metais após intemperismo e/ou
decomposição.

Tabela 5.2. Fases complexadas ou adsorvidas dominantes de metais em sedimentos 
oxidados ou reduzidos (modificada de Brown e Neff, 1993 in NAVFAC, 2000). Legenda:
Fe/MnO = oxihidróxidos de ferro e manganês; MO = matéria orgânica; TBT-Cl, OH, -CO3, e -
S = cloreto, hidróxido, carbonato, e sulfeto de tributil-estanho. 

Metal
Associações em 

sedimentos oxidados 
Associações em 

sedimentos reduzidos 

Arsênio AsO4
-3-Fe/MnO As2SO3, AsS, FeAsS

Cádmio Fe/MnO, MO/S, -CO3 CdS

Cromo MO, FeO MO, Cr(OH)3

Cobre MO, Fe/MnO Cu2S, CuS, FeCuS 

Chumbo Fe/MnO PbS

Mercúrio MO HgS, MO 

Níquel Fe/MnO MO/NiS

Estanho (a) TBT-Cl-OH-CO3 TBT-S, OH, -CO3

Zinco Fe/MnO, MO ZnMO/S
(a) Apenas tributil-estanho é considerado. 

Uma das metodologias mais usadas para se determinar a fase não residual, ou seja, 

potencialmente biodisponível, em sedimentos tem sido a digestão com HCl diluído (Fiszman et

al., 1984; Bryan e Langston, 1992; Krantzberg, 1994; Molisani et al., 1999; Sutherland, 2002), já 

que este extrai uma alta porcentagem dos componentes adsorvidos à cobertura superficial das 

partículas, com mínimo ataque à matriz aluminossilicática de sólidos (Malo, 1977). As vantagens 

desta metodologia são: baixo custo; rapidez; necessidade mínima de perícia técnica; redução do 

potencial de erros experimentais que podem ocorrer nos procedimentos de extração seqüencial 

de  um  passo  para  outro;  a  não  utilização  de   ácidos   que   apresentam   alta   periculosidade 
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à saúde humana, como HClO4 e HF; maior eficiência na remoção dos metais não residuais 

quando comparado à extração seqüencial (Sutherland, 2002). 

5.1.1. EFEITO DO TAMANHO DAS PARTÍCULAS SOBRE A ACUMULAÇÃO DE METAIS PESADOS

Conforme dito anteriormente, os sedimentos variam enormemente no tamanho e na 

composição das partículas. Esta variabilidade tem importantes conseqüências, pois a mineralogia

e o conteúdo de elementos traço dependem em alto grau do tamanho das partículas. As partículas 

mais finas (aquelas com diâmetro < 4 µm, chamada fração pelítica ou argila), geralmente são 

pobres em quartzo e feldspato potássico, mas ricas em minerais de argila, como caulinita, 

montmorilonita, muscovita e paragonita, em relação às partículas mais grossas (frações silte – 

entre 4 e 63 µm, e areia - > 63 µm). A fração pelítica também é enriquecida em ferro, sob a 

forma de óxidos de ferro ou como ferro associado às argilas, e em matéria orgânica. A fração 

fina contém não apenas uma grande proporção de argila, ferro e matéria orgânica, mas também

elevadas concentrações de elementos traço (Warren, 1981; Horowitz, 1985). Os resultados 

obtidos por Padmalal et al. (1997) mostraram maiores concentrações de metais em amostras

mais ricas em material fino do que nas arenosas, demonstrando a importância de se analisar a 

fração fina para a obtenção da concentração dos metais traço. 

Sedimentos contaminados freqüentemente mostram um enriquecimento similar de metais

pesados nas frações mais finas, e vários autores têm sugerido que o grau de contaminação pode 

ser propriamente estimado apenas pela análise da fração pelítica. Contudo, existem situações nas 

quais os metais contaminantes atingem as frações mais grossas do sedimento. As atividades de 

mineração e fundição de lixo podem em alguns casos aumentar a concentração de metais nas 

frações mais grossas em relação às frações mais finas. Portanto, é importante se determinar as 

concentrações de metais pesados em várias frações de sedimentos contaminados, como também

no sedimento de background (Warren, 1981; Horowitz, 1985). 

5.1.2. DETERMINAÇÃO DO “BACKGROUND” DE UMA REGIÃO

Segundo Loring e Rantala (1992), é necessário estabelecer concentrações de background
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naturais de metais em sedimento para se estimar, caso exista, a contaminação  de metais pesados. 

Tais valores de background são subtraídos dos valores totais da concentração de metais,

estimando-se deste modo a contribuição antropogênica. Os valores de background podem ser 

estimados por: 

a) concentrações médias dos metais de sedimentos texturalmente equivalentes relatados na 

literatura (Tabela 5.3); 

b) medidas diretas das concentrações de metais em sedimentos equivalentes texturalmente e 

mineralogicamente de uma região conhecida sem contaminação;

c) medidas diretas das concentrações de metais em amostras de sub-superfície texturalmente

equivalentes obtidas de uma profundidade abaixo de qualquer possível contaminação

(testemunhos).

A Tabela 5.3 fornece os valores da concentração de alguns metais na crosta continental, em

sedimentos costeiros sem contaminação e contaminados, bem como no folhelho, rocha muito

usada como background.

Tabela 5.3. Concentração de alguns elementos maiores e traços na crosta continental, em 
folhelho e sedimentos costeiros (em µg.g-1).

Metal
Crosta

Continental 1 Folhelho 2
Sedimentos
Costeiros

(background) 3

Sedimentos
Costeiros

(concentração
“alta”) 4

Alumínio 79.600 80.000 ___ ___

Bário 584 580 ___ ___

Cádmio 0,1 0,3 0,1-0,6 0,54

Cromo 126 90 50-100 125

Cobre 25 45 10-50 42

Chumbo 14,8 20 5-30 45

Ferro 43.200 47.200 ___ ___

Manganês 716 850 ___ ___

Níquel 56 68  50 42

Zinco 65 95 1,2- 100 135
1 Wedepohl (1995) 
2 Mason e Moore (1982) 
3 NAVFAC (2000) 
4 Daskalakis e O’Connor (1995a): a concentração “alta” dos elementos foi definida como a média 
geométrica das concentrações mais um desvio padrão da média do National Status and Trends.

CONTAMINANTE: qualquer substância que ocorre em um ecossistema em níveis mais elevados do que os naturais (background), porém 
sem causar efeito danoso ao mesmo. O aumento contínuo da concentração de um contaminante no ecossistema pode transformá-lo em 
poluente.
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POLUENTE: qualquer substância que ocorre em um ecossistema em níveis mais elevados do que os naturais (background), afetando de 
forma danosa o mesmo (Manahan, 1994).
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O folhelho é uma rocha sedimentar formada por partículas síltico-argilosas, sendo uma das 

rochas sedimentares mais comuns no planeta. É uma rocha que se quebra facilmente e se separa 

em finas camadas ao longo de planos bem desenvolvidos muito próximos uns dos outros. As 

partículas extremamente pequenas de silte e argila indicam que sua deposição ocorreu como

resultado de assentamento gradativo em ambientes relativamente calmos, com correntes não 

turbulentas, como lagoas, planícies de inundação e porções de bacias oceânicas profundas 

(Lutgens e Tarbuck, 1989). 

No entanto, a utilização de concentrações médias mundiais como valores background pode 

ocasionar sérios erros nas interpretações de dados geoquímicos, com concentrações normais

podendo ser interpretadas como elevadas, e aquelas que seriam na realidade elevadas como

sendo valores normais. Como podem ocorrem grandes variações geológicas mesmo em pequena 

escala, é importante o estabelecimento de valores background para cada área estudada. 

5.1.3. BIODISPONIBILIDADE DOS METAIS

A partição dos metais entre diferentes formas físico-químicas apresenta uma importante

função na determinação do significado biológico dos metais ligados ao sedimento e na 

determinação da troca de metais entre sedimentos e água (Luoma e Bryan, 1981). 

Segundo Bryan e Langston (1992), as concentrações e a biodisponibilidade de metais em

sedimentos estuarinos dependem de vários processos:

1) mobilização de metais para a água intersticial e sua especiação química;

2) transformação, como a metilação, de metais incluindo As, Hg, Pb e Sn; 

3) o controle exercido pelos elementos maiores que compõem o sedimento, como

oxihidróxidos de Fe e matéria orgânica, aos quais os metais se ligam

preferencialmente;

4) competição entre os metais do sedimento (p. ex. Cu e Ag; Zn e Cd) por locais de 

absorção nos organismos;

5) a influência de bioturbação , salinidade, potencial redox ou pH nesses processos. 

Cada metal tem propriedades físicas e químicas que determinam as formas destes 

elementos nos sedimentos e na água intersticial, bem como sua biodisponibilidade para os 

organismos aquáticos. Os metais na forma sólida, altamente insolúvel, não são biodisponíveis 

para organismos bentônicos. Contudo, estes se tornam biodisponíveis quando se encontram em
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 BIOTURBAÇÃO: conjunto de pequenas perturbações em um sedimento devido à movimentação de organismos vivos. A bioturbação é um 
sinal de oxigenação do meio de sedimentação, sendo que os meios anóxicos são pouco propícios ao desenvolvimento da fauna (Foucault e 
Raoult, 1995). 
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solução ou em suspensão coloidal na água intersticial, ou mesmo em formas adsorvidas, as quais 

são facilmente lixiviadas para a fase dissolvida (através de mudanças na concentração de 

oxigênio, pH e Eh). 

As plantas e os animais são muito variáveis quanto à sua habilidade em regular a 

quantidade de metais no organismo. Os metais que não podem ser excretados permanecem no 

corpo e são continuamente adicionados ao organismo durante toda a sua vida, ou seja, são 

bioacumulados. Desta forma, os seres vivos bioacumuladores adquirem uma concentração muito

alta destas substâncias no seu organismo. Assim, os predadores que se encontram no topo da 

cadeia alimentar, incluindo o ser humano, podem estar expostos a concentrações muito altas 

destes metais. Este processo se chama biomagnificação, e é um risco potencial para a saúde 

humana, tendo já sido responsável por várias mortes de seres humanos (Clark, 2001). 

Em doses ideais a maioria dos metais desempenha papel essencial para os seres vivos. 

Como exemplo, o Fe é encontrado nas hemoglobinas de vertebrados e de muitos invertebrados, e 

o Cu nas hemocianinas, pigmento respiratório de muitos moluscos e crustáceos (Schmidt-

Nielsen, 1989; Brouwer et al., 2002). A Figura 5.1 mostra o efeito benéfico ou danoso no 

organismo causado pelos diferentes tipos de metais pesados dependendo da dose absorvida. 

Figura 5.1. Gráfico mostrando o efeito benéfico ou danoso causado pelos diferentes tipos de metais 
pesados, dependendo da dose assimilada pelo organismo (modificado de Manahan, 1994). 

Deste modo, os metais podem ser divididos em três grupos principais: 

Essenciais: não podem ser substituídos por outros em seu papel bioquímico. Em sua ausência, ou 

em quantidades deficientes ou muito elevadas ocorrem desordens metabólicas (linha verde na 

Figura 5.1). Ex.: Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn, I. 
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Não essenciais: desempenham funções bioquímicas importantes, mas não são imprescindíveis

para a saúde e bem estar metabólico dos seres vivos,  sendo  que  na  sua  ausência  podem não 

ocorrer nem danos e nem benefícios à saúde (linhas azuis na Figura 5.1). Ex.: As, B, Li, Rb, Sr. 

Tóxicos: são danosos à saúde e bem estar metabólico dos seres vivos em qualquer concentração 

no organismo (linhas vermelhas na Figura 5.1). Se forem muito tóxicos mesmo em pequenas 

doses já são observadas desordens metabólicas no organismo (linha vermelha contínua na Figura 

5.1). Ex.: Cd, Hg, Pb. 

 Long et al. (1995) analisaram os efeitos adversos na biota aquática causados pelas 

concentrações de alguns metais traço e compostos orgânicos presentes em sedimentos marinhos

e estuarinos. Desta forma, os autores determinaram dois valores referenciais para cada metal ou 

composto orgânico, ERL (effects range-low) e ERM (effects range-median), que se encontram

na Tabela 5.4, os quais definiram três intervalos de concentrações: 

1) < ERL: as concentrações no sedimento raramente estão associadas a efeitos biológicos 

adversos;

2) ERL – ERM: as concentrações no sedimento estão ocasionalmente associadas a efeitos 

biológicos adversos; e

3) > ERM: as concentrações no sedimento estão freqüentemente associadas a efeitos biológicos 

adversos.

Tabela 5.4. Valores de referência ERL e ERM para alguns metais traço (µg.g
-1

, peso seco) 
determinados por Long et al. (1995). 

Elemento ERL (effects range-low) ERM (effects range-median)
Cádmio 1,2 9,6

Cromo 81 370

Cobre 34 270

Chumbo 46,7 218

Níquel 20,9 51,6

Zinco 150 410

5.1.4. ELEMENTOS MAIORES E TRAÇOS ANALISADOS NESTE TRABALHO

A seguir serão detalhados alguns processos envolvendo os elementos maiores e traços 

analisados neste trabalho: Al, Ba, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, e Zn. 

5.1.4.1. Alumínio

O alumínio é o elemento metálico mais abundante e constitui cerca de 8% da crosta 

terrestre,  ocorrendo  naturalmente  no  meio  ambiente  como  silicatos,   óxidos,   hidróxidos,   e 
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combinado com outros elementos (Lutgens e Tarbuck, 1989). 

Este metal é usado como material estrutural na construção, na indústria automotiva, em

aeronaves, na produção de ligas metálicas, na indústria elétrica, em utensílios domésticos e em

embalagens para alimentos. Os compostos de Al são usados como antiácidos, antitranspirantes, e 

aditivos em alimentos. Os sais de Al são vastamente empregados no tratamento de água como

coagulantes para reduzir níveis de matéria orgânica, cor, turbidez e microrganismos (W.H.O.,

1996).

O Al é liberado para o meio ambiente principalmente por processos naturais. Vários 

fatores influenciam sua mobilidade e subseqüente transporte pelo ambiente. Dentre estes pode-se 

citar a especiação química, interações solo-água, e a composição de materiais geológicos. 

Ambientes ácidos causados por drenagem ácida de minerações ou por chuva ácida podem causar 

uma elevação na concentração de Al dissolvido na água (Hem, 1985). 

A concentração de Al em águas naturais pode variar significativamente dependendo de 

vários fatores mineralógicos e físico-químicos. O pH, por exemplo, é um destes fatores. Em

águas com valores de pH próximo ao neutro a concentração de Al dissolvido varia de 0,001 a 

0,05 mg.L-1, mas sobe para uma faixa de 0,5 a 1 mg.L-1 em águas mais ácidas ou ricas em

matéria orgânica (Hem, 1985). 

Quanto à toxicidade para o homem, existem poucas indicações de que o Al seja tóxico 

através de exposição oral, apesar de sua ampla ocorrência em alimentos, águas tratadas, e 

antiácidos. Alguns trabalhos têm relacionado o desenvolvimento da doença de Alzheimer em

seres humanos com a exposição ao Al (Neri e Hewitt, 1991). Mas, segundo a Organização 

Mundial da Saúde, as evidências epidemiológicas presentes não sustentam uma associação 

causal entre a doença de Alzheimer e as concentrações de Al em água potável (W.H.O., 1996). 

Alumínio nos sedimentos de fundo

O alumínio tem sido freqüentemente usado como fator de normalização para as 

concentrações de elementos traço em sedimentos (Din, 1992; Loring e Rantala, 1992; Daskalakis 

e O’Connor, 1995b; Tam e Yaho, 1998), devido a sua elevada concentração natural e por não ser 

afetado por atividades antropogênicas (Window et al., 1989), além de fazer parte da estrutura 

dos minerais argilosos (Brownlow, 1996).

Como os elementos traço tendem a se adsorver na superfície das argilas, suas 

concentrações naturalmente aumentam em sedimentos com maior proporção de material fino. 

Como um componente central da argila, o alumínio pode servir como uma medida da quantidade 
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de argila de uma amostra de sedimento. Correlações positivas de alumínio com outros metais,

como Cd e Pb, demonstraram a ligação destes metais com as argilas devido à composição

aluminossilicática destes minerais (Schropp et al., 1990). Window et al. (1989) sugerem que a 

covariância de metais traço com o alumínio fornece uma boa base para a identificação e 

comparação de entradas antropogênicas nos sedimentos estuarinos e costeiros do sudeste dos 

Estados Unidos. 

Mackin e Aller (1984) mostraram que os sedimentos sem perturbação agem como

aprisionadores de Al dissolvido devido à difusão que ocorre na interface sedimento-água e 

reações do Al dentro do sedimento. A resuspensão de sedimentos causa a liberação de Al 

dissolvido para águas estuarinas (Upadhyay e Sen Gupta, 1995). A floculação de material

coloidal também pode causar um consumo do Al dissolvido em estuários. Portanto, a influência 

dos sedimentos na distribuição do Al em águas de superfície é dependente do fluxo do rio e da 

turbulência da água que se encontra no fundo. 

5.1.4.2. Bário

O bário pode ser encontrado nas rochas ígneas e sedimentares como elemento traço. 

Embora não seja encontrado livre na natureza, ele ocorre em grande número de compostos, mais

comumente a barita (BaSO4), e, em menor extensão, a witherita (BaCO3).

Os compostos de Ba, incluindo a barita e witherita, são usados em plásticos, borracha, 

material eletrônico, indústria têxtil, esmaltes e vernizes, na fabricação de vidro, tijolos e papel, 

como aditivo de lubrificante, na indústria farmacêutica e cosmética, na indústria de óleo e gás 

(W.H.O., 1996). 

O Ba na água provém principalmente de fontes naturais, sendo que a solubilidade dos 

seus compostos aumenta conforme diminui o pH. Outro fator que influencia a concentração de 

Ba em águas naturais é a adsorção por óxidos e hidróxidos metálicos (Hem, 1985). 

O bário não é considerado um elemento essencial para a nutrição humana, sendo que em

altas concentrações, causa vasoconstrição, peristaltismo resultante do forte estímulo do músculo

liso, convulsões e paralisia seguidas por estímulo do sistema nervoso central. Dependendo da 

dose e da solubilidade do sal de Ba, pode ocorrer morte em alguns dias ou mesmo horas 

(W.H.O., 1996).

Bário nos sedimentos de fundo

A liberação de bário dissolvido tem sido bem relatada na zona de mistura estuarina 

(Hanor e Chan, 1977; Edmond et al., 1978; Li e Chan, 1979), em contraste  com  a  remoção de
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alumínio, ferro e manganês dissolvidos. Em vários estuários estudados, Coffey et al. (1997) 

observaram que o bário é liberado do material particulado em suspensão proveniente do rio 

durante a mistura estuarina. Experimentos em laboratório mostraram que o bário é intensamente

liberado das partículas em suspensão em salinidades variando de 1 a 2, enquanto que em

salinidade muito baixa (<1), a remobilização é pequena. Segundo os mesmos autores, a remoção

do bário dissolvido em baixa salinidade possivelmente está associada com a co-precipitação com

oxihidróxidos de ferro e manganês.

5.1.4.3. Cádmio

O cádmio se encontra vastamente distribuído na crosta terrestre. É quimicamente similar

ao zinco, ocorrendo naturalmente com Zn e Pb em depósitos de sulfeto. A partir da década de 50, 

o Cd começou a ser usado em maior quantidade como estabilizante e como pigmentos em

plásticos, em placas elétricas, em soldas e outras ligas metálicas. Apesar das descobertas dos 

danos causados à saúde humana, sua produção mundial permanece constante, em torno de 

19.500 t a cada ano. Isto se deve ao fato deste elemento ser muito empregado atualmente em

baterias elétricas juntamente com o Ni (Clark, 2001). 

Dentre as fontes de Cd, pode-se citar: 

- Gases, poeira e águas residuais de minerações de Pb e Zn, bem como da produção de Cd; 

- Águas de lavagem de placas elétricas; 

- Indústrias de ferro, aço e metais não ferrosos; 

- Zn usado em revestimentos galvanizados de metais contém impurezas de Cd; estima-se que 

este Cd seja liberado para o ambiente através da corrosão em 4 a 12 anos; 

- Desgaste de automóveis;

- Rochas fosfáticas e fertilizantes produzidos a partir de depósitos de fosfato são uma fonte 

importante de Cd para o ambiente;

- Carvão e óleos aquecidos liberam uma quantia desconhecida de Cd para a atmosfera;

- Sedimento de fundo de rio contaminado por esgotos. 

Estima-se que a entrada total de Cd nos oceanos seja em torno de 8.000 t por ano, sendo a 

metade das quais resultante de atividades humanas (Clark, 2001).

A solubilidade do Cd na água é influenciada em grande parte pela sua acidez, sendo que 

quando ligado ao sedimento ou em suspensão pode se dissolver pelo aumento da acidez. Em

águas naturais, o Cd é encontrado principalmente em sedimentos de fundo e partículas em

suspensão (Friberg et al., 1986). 
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Quanto à sua toxicidade, a dose oral letal estimada pra seres humanos é de 350 a 3.500 

mg de Cd, sendo que uma dose de 3 mg não tem efeito algum em adultos (Krajnc et al. 1987 in

W.H.O., 1996). Os rins são os órgãos mais sensíveis a uma exposição crônica de Cd, sendo que o 

primeiro sintoma é um aumento na excreção urinária de proteínas de baixo peso molecular,

conhecidas como proteinúria tubular. Outros efeitos possíveis incluem aminoacidúria, glicosúria 

e fosfatúria, respectivamente teores de aminoácidos, glicose e fosfato na urina. Também podem

ocorrer pedras nos rins e osteomalacia (deficiência de calcificação da matriz óssea determinando

o amolecimento do esqueleto). Também existem evidências de que o Cd seja carcinogênico 

através da inalação (W.H.O., 1996). 

Cádmio nos sedimentos de fundo

Em sedimentos marinhos não contaminados as concentrações de cádmio variam de 0,1 a 

0,6 g.g-1 peso seco (Warren, 1981). Daskalakis e O’Connor (1995a) interpretaram como altas 

concentrações de 0,54 g.g-1 de Cd obtidos em sedimentos costeiros nos Estados Unidos (Tabela 

5.3). Em sedimentos relativamente não contaminados, Schropp et al. (1990) encontraram uma

correlação direta entre as concentrações de cádmio e alumínio, este segundo elemento sendo 

considerado um indicador de minerais de argila. 

O Cd se associa principalmente com carbonatos e óxidos de Fe e Mn (50 a 70%) em

sedimentos oxidados (Rosental et al., 1986). Em sedimentos anóxicos o Cd se associa quase que 

exclusivamente com sulfetos (Lee e Kittrick, 1984; Salomons et al., 1987). Os complexos de 

sulfeto e cádmio são moderadamente solúveis; portanto a mobilidade do Cd em ambientes

redutores pode ser elevada (Boulègue, 1983). 

5.1.4.4. Chumbo

A produção mundial de chumbo é de aproximadamente 43 milhões de toneladas por ano. 

Na forma metálica ele geralmente é recuperado e reciclado, mas a maior parte do Pb usado na 

forma de composto é perdida para o meio ambiente. Cerca de 10% da produção mundial de Pb é 

usada como aditivo de gasolina e se perde para a atmosfera. Globalmente, a quantidade que entra 

na atmosfera resultante de atividade humana chega a 450.000 t por ano, enquanto que as adições 

à atmosfera via processos naturais não passam de 25.000 t por ano (Clark, 2001). 

O Pb é vastamente utilizado na produção de baterias, soldas, ligas metálicas, protetor de 

cabos, pigmentos, inibidor de ferrugem, munição, vidraria, e estabilizantes plásticos. 

Na década de 20 do século passado descobriu-se que o chumbo tetraetil tornava a 
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combustão da gasolina mais eficiente. A gasolina com Pb permitia uma maior compressão à 

mistura combustível-ar, e com isso aumentava seu poder de saída (Hem, 1985). Hoje em dia o Pb 

ainda é adicionado na gasolina na Europa Oriental e em muitos países em desenvolvimento,

sendo que na América do Norte e Europa Ocidental seu uso já foi excluído devido aos problemas

ambientais causados (W.H.O., 1996). No Brasil, segundo a Resolução nº 01 de 31 de janeiro de 

1989 do Conselho Nacional do Petróleo, a gasolina padrão para ensaios de consumo e emissões

veiculares deve conter no máximo 0,013 g L-1 de Pb. O conteúdo de Pb na gasolina é emitido na 

forma de aerossóis. Os aerossóis com Pb são carreados para o solo através da chuva, sendo 

portanto dispersos com facilidade (Fakayode e Olu-Owolabi, 2003). O início da revolução 

industrial marca o primeiro grande aumento nas taxas de deposição de Pb em sedimentos; o 

crescimento no número de automóveis usando combustível com Pb desde 1940 reflete uma

segunda aceleração marcante nas taxas de deposição em sedimento (Clark, 2001). 

O Pb encontrado na água pode resultar da sua dissolução de fontes naturais, por exemplo

da galena (PbS), mas é principalmente proveniente dos sistemas de encanamento das casas, onde 

os canos e soldas contêm Pb em sua composição. Os canos de PVC também contêm compostos

de Pb que podem ser lixiviados e resultar em altas concentrações de Pb em água potável 

(W.H.O., 1996). 

A quantidade de Pb dissolvido na água depende de vários fatores, incluindo a presença de 

cloretos e oxigênio dissolvido, pH e temperatura (Schock, 1990 in W.H.O., 1996). 

Os sedimentos de fundo de rio contaminados por esgotos geralmente contêm altas 

concentrações de Pb. Em Glasgow, por exemplo, encontrou-se 771 ppm de Pb em sedimentos

contaminados por esgoto, enquanto que em uma área distante de fontes de contaminação, como

Trinidad, foram encontrados apenas 22 ppm (Clark, 2001). A ingestão de sedimento por aves 

tem sido demonstrada como uma importante via de exposição ao Pb (Beyer et al., 1998; Sileo et

al., 2001). 

Apesar de sua vasta aplicação, o Pb é um veneno cumulativo, sendo que os mais

susceptíveis a problemas de saúde são as crianças, fetos e mulheres grávidas. Seus efeitos no 

sistema nervoso central podem ser particularmente sérios. Os sinais de intoxicação aguda 

incluem sonolência, inquietação, irritabilidade, curtos períodos de pouca atenção, dores de 

cabeça, tremor muscular, cólicas abdominais, danos aos rins, alucinações, perda de memória e 

encefalopatias. Estes sintomas ocorrem quando são atingidas concentrações de 100 a 120 µg de 

Pb por decilitro de sangue em adultos, sendo que em crianças isto ocorre em concentrações de 80 

a 100 µg por decilitro. Os sinais de intoxicação crônica incluem cansaço, insônia, irritabilidade, 

dores de cabeça, dores nas juntas e sintomas gastrointestinais, e podem aparecer em adultos com

concentrações de Pb variando de 50 a 80 µg por decilitro de sangue (W.H.O., 1996). 
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Chumbo nos sedimentos de fundo

As concentrações de chumbo em sedimentos costeiros e estuarinos não contaminados

variam geralmente de 5 a 30 g.kg-1 peso seco (Salomons e Förstner, 1984), sendo que a maior

parte do chumbo nos sedimentos encontra-se associada às partículas finas (Krumgalz et al.,

1992). O chumbo residual (que faz parte da matriz mineral das partículas do sedimento) em

locais não contaminados, está associado principalmente com aluminosilicatos, minerais de 

sulfetos e barita (BaSO4), podendo representar até 80% do chumbo total (Loring, 1982). Este 

chumbo residual é imóvel e não biodisponível. 

Em sedimentos oxidados o chumbo não residual parece estar associado principalmente

aos óxidos de ferro e manganês que cobrem as partículas de argila, conforme indicado pela forte 

correlação positiva entre as concentrações de alumínio (as partículas de argila apresentam

composição aluminosilicática) e de chumbo no sedimento (Schropp et al., 1990). 

Em sedimentos com ausência de oxigênio, o estado de valência mais estável do chumbo é 

o +2 (Harada e Tsunogai, 1988). O chumbo divalente reage com sulfetos inorgânicos no 

sedimento para formar sulfeto de chumbo (PbS) altamente insolúvel (Kersten e Förstner, 1986). 

A maior parte do chumbo em sedimentos oxidados ou anóxicos encontra-se nas formas insolúvel 

e não biodisponível (NAVFAC, 2000). 

5.1.4.5. Cobre

O cobre foi um dos primeiros metais a ser usado pelo homem, em grande parte porque este 

elemento ocorre na forma metálica na superfície. Em 4.000 aC este elemento já era fundido a 

partir de seus minérios em Israel e em outras partes do Oriente Médio. Ele ocorre na natureza em

uma grande variedade de minerais dos quais o sulfeto calcopirita é o mais comum (Kesler, 

1994). É amplamente encontrado nas águas superficiais, água subterrânea, água do mar e água 

potável. Pode ocorrer na crosta terrestre em seu estado metálico e nas formas catiônicas mono e 

divalente (Hem, 1985).

Estima-se que a entrada natural de Cu no ambiente marinho a partir da erosão de rochas 

seja de aproximadamente 325.000 t por ano. As entradas através das atividades humanas

ocorrem de forma localizada e variam muito em sua natureza (Clark, 2001). 

Este metal apresenta várias aplicações, sendo usado em equipamentos elétricos, 

encanamentos, utensílios domésticos, ligas metálicas, como catalisador químico, em pinturas 

para cascos de navios, como algicidas, fungicidas e inseticidas, e como conservante de madeiras.
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Vários desses usos resultam na transferência do Cu para o meio ambiente. O esgoto urbano, por 

exemplo, contém uma quantidade significativa de Cu, e isto se reflete nas suas altas 

concentrações encontradas em sedimentos resultantes de dragagem (Clark, 2001). 

O destino do Cu na água é complexo sendo influenciado pelo pH, oxigênio dissolvido, e 

pela presença de agentes oxidantes e compostos ou íons complexantes. Os íons de Cu dissolvidos 

são removidos da solução por sorção pelas argilas, minerais e sólidos orgânicos ou por 

precipitação (W.H.O., 1996). 

Na água do mar este elemento se encontra principalmente na forma de CuCO3, ou, em

águas de baixa salinidade, como CuOH¯. Ele também forma complexos com moléculas

orgânicas. Contudo, o Cu é facilmente removido da solução para ficar adsorvido a partículas, 

sendo estimado que 85% do Cu encontrado no mar esteja nesta forma (Clark, 2001). 

O Cu é um elemento essencial para as plantas e no metabolismo animal. Contudo, doses 

entre 4 e 400 mg de Cu por quilo de peso podem ser fatais. Grandes doses de Cu ingeridas 

podem causar hemorragia gastrointestinal, hematúria, hemólise intravascular, 

metahemoglobinemia, toxicidade hepatocelular, deficiência renal aguda e oligúria. Em doses 

baixas, o cobre pode causar sintomas típicos de envenenamento por alimento, como dor de 

cabeça, náusea, vômito e diarréia (W.H.O., 1996). 

Cobre nos sedimentos de fundo

As concentrações de cobre em sedimentos marinhos e estuarinos não contaminados variam

de 10 a 50 g.g-1 peso seco (Salomons e Förstner, 1984). Em sedimentos estuarinos no Reino 

Unido, foram encontrados valores variando de 10 g.g-1 em áreas não contaminadas a mais de 

2000 g.g-1 no riacho Restronguet, situado no extremo sul do Reino Unido. As altas 

concentrações de cobre encontradas podem ser explicadas pela drenagem ácida que este riacho 

recebe proveniente de atividade de mineração no rio Carnon, que contém cerca de 600 g.L-1 de 

cobre dissolvido. Deste modo, o cobre dissolvido chega aos sedimentos do riacho Restronguet 

através da adsorção da maior parte do cobre por óxidos de ferro floculados e substâncias húmicas

durante a mistura estuarina (Bryan e Gibbs, 1983; Douglas et al., 1986). 

A quantidade de matéria orgânica apresenta uma grande influência na forma como o cobre 

se encontra no sedimento. Quando o sedimento contém baixas concentrações de matéria

orgânica, a maior parte do cobre que ele contém se encontra na fração residual associada à rede 

silicática das argilas (Chester et al., 1988). Em sedimentos contendo altas concentrações de 

matéria orgânica, o cobre se associa principalmente aos sulfetos e à matéria orgânica (NAVFAC, 

2000). O restante do cobre em sedimentos oxidados encontra-se associado com óxidos de ferro e 
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manganês (Prohic e Kniewald, 1987). 

No porto Macquarie (Tasmânia), cujo estuário é fortemente afetado por despejos oriundos 

de uma mina de cobre, o processo mais significativo afetando as concentrações de cobre 

dissolvido foi a neutralização das águas ácidas do rio com a água do mar, resultando na co-

precipitação com flocos de oxihidróxidos de ferro. Aproximadamente 60% do cobre dissolvido 

no rio foi removido da solução através deste processo (Teasdale et al., 2003). 

Em sedimentos desprovidos de oxigênio, o cobre pode reagir com diferentes espécies 

orgânicas e inorgânicas de enxofre, formando uma grande variedade de complexos solúveis e 

insolúveis. As formas dominantes de cobre na fase sólida do sedimento incluem calcocita 

(Cu2S), covelita (CuS), e possivelmente calcopirita (CuFeS2). Esses sulfetos apresentam baixa 

mobilidade e biodisponibilidade (Shea e Helz, 1988). 

5.1.4.6. Cromo

O cromo encontra-se vastamente distribuído na crosta terrestre, podendo existir nos 

estados de oxidação de +2 a +6. Solos e rochas podem conter pequenas quantidades de cromo,

quase sempre no estado trivalente. 

O Cr e seus sais são usados na indústria de curtume de couro, na manufatura de 

catalisadores, pigmentos e tintas, fungicidas, fabricação de peças e artefatos cerâmicos

refratários, em fotografia, ligas metálicas, e no controle de corrosão. É um elemento essencial 

para se fazer o aço inoxidável, o metal mais barato que resiste à corrosão (Kesler, 1994). 

Em solos, ocorre o predomínio do cromo no seu estado trivalente. O Cr+6 pode ser 

facilmente reduzido para Cr+3 através da matéria orgânica, por exemplo, e sua ocorrência em

solos é freqüentemente resultante de alguma atividade humana. Em águas superficiais, a razão de 

Cr+3 para Cr+6 varia muito, e concentrações relativamente altas de Cr+6 podem ser encontradas 

localmente. Em geral, os sais de Cr+6 são mais solúveis do que os de Cr+3, tornando o Cr+6

relativamente móvel (W.H.O., 1996). Em águas naturais que não são afetadas por esgotos as 

concentrações de cromo são comumente menores que 10 µg L-1 (Hem, 1985). 

O cromo no seu estado de oxidação trivalente (Cr+3), encontrado na cromita (FeCr2O4) e 

outros minerais naturais, é um nutriente essencial. As necessidades diárias de Cr para adultos 

estão estimadas entre 0,5 e 2 µg de Cr+3 absorvível. Sua principal função é a de manter o 

metabolismo da glicose normal. As deficiências de cromo podem levar a problemas de 

circulação da insulina, bem como possíveis riscos de doenças cardiovasculares. Já a forma

hexavalente do cromo (Cr+6), que é amplamente usada em compostos químicos, tem sido 

implicada em problemas de saúde como irritações de pele e câncer de pulmão (Kesler, 1994). 
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Cromo nos sedimentos de fundo

As concentrações de cromo total em sedimentos marinhos e estuarinos não contaminados

geralmente variam de 50 a 100 µg.g-1 peso seco (Mayer, 1988). Em sedimentos costeiros nos 

Estados Unidos, Daskalakis e O’Connor (1995a), determinaram como altas concentrações de Cr 

o valor de 125 µg.g-1. A maior parte do cromo em sedimentos encontra-se associada às argilas, 

conforme indicado pela alta correlação entre as concentrações de alumínio e cromo em

sedimentos estuarinos na Flórida (Schropp et al., 1990). Geralmente Cr+3 é mais abundante do 

que Cr+6 em sedimentos. O Cr+6 é um forte agente oxidante, e é reduzido rapidamente pela 

matéria orgânica e alguns metais nos sedimentos. As pequenas quantidades de Cr+6 em

sedimentos geralmente estão firmemente ligadas à matéria orgânica e ao óxido de ferro que 

cobre as partículas de argila. 

Nos estuários que recebem cromo proveniente de curtumes e placas elétricas, mais de 80% 

do cromo total encontrado no sedimento está associado à matéria orgânica e aos sulfetos (Loutit 

et al., 1988). Já em sedimentos oxidados menos contaminados, o cromo freqüentemente

encontra-se adsorvido aos óxidos de ferro (50 a 70%), de acordo com Kersten e Förstner (1986). 

Sedimentos de granulação mais grossa contêm uma maior proporção de cromo total na 

fração orgânica mais biodisponível. Mais de 70% do cromo em sedimentos não contaminados

podem estar associados à fração residual, não biodisponível (Prohic e Kniewald, 1987). O cromo

residual está associado principalmente aos minerais pesados cromita (Fe2+Cr2O4), magnetita

cromífera (Fe2+Fe3+
2O4), e espinélio (MgAl2O4), bem como à estrutura aluminossilicática das 

argilas (Mayer e Fink, 1980). 

5.1.4.7. Ferro

O ferro é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre, com 5 % do peso total da 

mesma (Lutgens e Tarbuck, 1989). Sua forma elementar raramente é encontrada na natureza, já 

que os íons Fe2+ e Fe3+ se combinam facilmente com compostos contendo oxigênio e enxofre 

para formar óxidos, hidróxidos, carbonatos e sulfetos, sendo mais comumente encontrado na 

natureza na forma de óxidos (Kesler, 1994). 

Este é um metal essencial de nossa civilização industrial, sendo empregado de forma

múltipla em ligas com outros metais, resultando em uma grande variedade de tipos de aço 

indispensáveis ao desenvolvimento e manutenção de nossa sociedade moderna. Os óxidos de 

ferro hidratados são também explorados para a elaboração de pigmentos em cerâmica e vidro 

(Teixeira et al., 2000). 
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O Fe está presente nos rejeitos orgânicos, e nos restos de plantas em decomposição no 

solo. As atividades na biosfera podem ter uma forte influência na ocorrência de ferro na água. 

Microrganismos estão comumente envolvidos em processos de oxidação e redução do Fe, e 

algumas espécies podem usar estas reações como fontes de energia (Hem, 1985). 

As principais entradas de Fe no oceano por processos industriais ocorrem através do 

descarte da argila avermelhada resultante da extração de alumina (Al2O3) da bauxita (AlO(OH)), 

e do rejeito de ferro ácido proveniente da produção de dióxido de titânio (Clark, 2001). 

O Fe é um elemento traço essencial nos organismos vivos, estimando-se a necessidade 

mínima diária de 10 a 50 mg, dependendo da idade, sexo, status fisiológico e biodisponibilidade 

do Fe. É o componente central da hemoglobina nos seres humanos, sendo também encontrado na 

composição de enzimas envolvidas no metabolismo da energia. Sua carência contribui para a 

anemia e reduz a resistência a infecções. Contrariamente, o excesso de Fe facilita a formação de 

placas nas artérias, levando a um aumento do risco de doenças cardíacas. A dose letal média de 

Fe é de 200 a 250 mg.kg-1 de peso, levando a necrose hemorrágica de áreas da mucosa do 

estômago (W.H.O., 1996; Gurzau et al., 2003). 

Ferro nos sedimentos de fundo

O ferro presente na forma de oxihidróxidos representa um importante componente das 

rochas e solos, totalizando aproximadamente 2,1 % do peso dos sedimentos oxidados 

transportados para ambientes lacustres e marinhos em uma escala global (Poulton e Raiswell, 

2002). A superfície dos óxidos de ferro em ambientes naturais apresenta aspectos químicos

importantes, influenciando a coagulação e floculação, além de afetar as taxas de sedimentação,

as interações com outras partículas, e talvez a disponibilidade do ferro para os organismos vivos. 

Esses processos dependentes da superfície são influenciados pela habilidade que os óxidos de 

ferro têm de adsorver uma grande variedade de espécies químicas que ocorrem no ambiente, tais 

como os íons metálicos, ânions inorgânicos, e compostos orgânicos (Breeeuwsma e Lyklema,

1973; Forbes et al., 1976; Tipping, 1981), já que tais associações podem modificar

substancialmente as propriedades da superfície dos óxidos de ferro em sistemas naturais. 

5.1.4.8. Manganês

O manganês é um dos metais mais abundantes na crosta terrestre, ocorrendo geralmente

com o ferro (Hem, 1985). Os compostos de Mn mais importantes do ponto de vista ambiental

são aqueles que contêm Mn2+, Mn4+ e Mn7+ (W.H.O., 1996). 
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Este elemento é usado principalmente na manufatura do ferro, aço e outras ligas 

metálicas. O dióxido de manganês e outros compostos são usados em produtos como baterias, 

vidro, e fogos de artifício. O permanganato de potássio é usado como oxidante para limpeza,

branqueamento, e desinfecção (W.H.O., 1996). 

Em águas superficiais, o Mn ocorre em ambas as formas dissolvida e em suspensão. A 

forma divalente predomina em águas cujo pH varie de 4 a 7, mas formas mais oxidadas podem

ocorrer em valores de pH mais elevados. O Mn pode se bioacumular em organismos inferiores, 

mas não nos superiores, desta forma a biomagnificação nas cadeias alimentares não é 

considerada significativa (W.H.O., 1996). 

As concentrações de Mn em lagos e rios no mundo variam de 0,001 a 0,6 mg.L-1. Altos 

níveis de Mn em águas aeróbicas estão geralmente associados com poluição industrial. 

O manganês é um elemento essencial para muitos organismos vivos, incluindo o ser 

humano. Portanto, efeitos adversos à saúde podem ser causados por sua ingestão inadequada. 

Animais que possuem deficiência de Mn apresentam crescimento insuficiente, anormalidades

ósseas, deficiências reprodutivas e no metabolismo de lipídios e carboidratos (W.H.O., 1996). 

Por outro lado, em excesso o Mn pode causar problemas neurológicos quando inalado. A 

síndrome conhecida como “manganismo” é caracterizada por fraqueza, anorexia, dores 

musculares, apatia, fala lenta, tom monótono de voz, expressão facial sem emotividade,

movimentos desajeitados de pernas e braços, sendo que, em geral, estes efeitos são irreversíveis. 

Estima-se que a exposição mínima de Mn que produz efeitos neurológicos esteja em torno de 0,1 

a 1 mg.m-3. Por via oral o Mn é visto como um dos elementos menos tóxicos, embora haja 

controvérsias se os efeitos neurológicos observados com a exposição por inalação também

ocorram por via oral (W.H.O., 1996). 

Manganês nos sedimentos de fundo

Assim como os óxidos de ferro, os óxidos de manganês também são eficientes 

aprisionadores de metais traço (NAVFAC, 2000). Um substrato particularmente favorável para a 

precipitação do óxido de manganês é a superfície de um óxido de manganês previamente

existente. Assim, a deposição pode se tornar cada vez mais espessa com o tempo e formar

nódulos em torno de um núcleo central, como acontece no fundo de lagos e do oceano. Pequenas 

partículas de óxido ou camadas deste em outras partículas encontram-se vastamente distribuídas 

em sedimentos de rios e solos. Porém estas camadas geralmente não se tornam muito espessas 

devido à erosão mecânica e mudanças nas propriedades da água (Hem, 1985). Processos de 

intemperismo laterítico têm produzido acúmulos de óxido de manganês de importância

econômica em muitos locais (Hem, 1964). 
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5.1.4.9. Níquel

Este elemento é empregado em aço e outras ligas metálicas, placas elétricas, e baterias, 

além de ser usado como catalisador. Os combustíveis fósseis são geralmente ricos em Ni, e a 

combustão de óleo e carvão resulta em uma contribuição significativa para a deposição 

atmosférica deste elemento (W.H.O., 1996). 

A principal fonte de Ni para o mar ocorre através dos rios. A maior parte do Ni encontra-se 

na forma particulada, havendo uma grande deposição em estuários. O Ni é um contaminante

significativo de sedimentos em áreas industrializadas. Encontram-se sedimentos altamente

contaminados provenientes da dragagem de portos e canais por onde passam navios, bem como

sedimentos contaminados por esgoto (Clark, 2001). 

A toxicidade do Ni varia amplamente e é influenciada pela salinidade e pela presença de 

outros íons, sendo tido como um elemento moderadamente tóxico (Clark, 2001). 

Em seres humanos, os principais sintomas de intoxicação relatados são náusea, vômito,

diarréia, vertigens, fraqueza, dor de cabeça e falta de ar (W.H.O., 1996). A inalação é uma

importante via de exposição ao Ni e seus sais em relação aos riscos de saúde. Seus compostos

são carcinogênicos para o ser humano, enquanto que o níquel na forma metálica é possivelmente

carcinogênico (W.H.O., 1996). 

Níquel nos sedimentos de fundo

Este é um elemento relativamente abundante em solos e sedimento, sendo que as 

concentrações de Ni giram em torno de 50 g.g-1 peso seco em sedimentos marinhos e estuarinos 

não contaminados. Contudo, concentrações muito mais altas de Ni têm sido relatadas com

freqüência em sedimentos aparentemente não contaminados (Breckenridge e Crockett, 1995). 

Alguns sedimentos de origem profunda no mar podem conter até 1.000 g.g-1 (Loring e 

Asmund, 1996). Rochas ultramáficas podem ter 2.339 ppm de Ni (Govett, 1983), e minerais de 

origem vulcânica podem conter altas concentrações de Ni. Já os folhelhos apresentam teores em

torno de 68 ppm (Mason e Moore, 1982). 

A concentração deste elemento encontra-se com freqüência correlacionada positivamente

com a quantidade de argila dos sedimentos (Bowen, 1979). Em sedimentos oxidados, a maior

parte do níquel potencialmente biodisponível encontra-se complexado com óxidos de ferro e 

manganês (Luther et al., 1986). O níquel forma complexos insolúveis estáveis com sulfetos em

camadas de sedimento anóxicas (Wood, 1987). Contudo, em sedimentos relativamente não 
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contaminados, a maior parte do níquel (geralmente mais de 90%) encontra-se na forma residual, 

associado principalmente com minerais óxidos, tais como magnetita (Fe2+Fe3+
2O4), espinélio 

(MgAl2O4), e silicatos ([SiO4]
4-), de acordo com Loring (1982). Assim, a biodisponibilidade do 

níquel em sedimentos geralmente é baixa. 

5.1.4.10. Zinco

O zinco ocorre em pequenas quantidades em quase todas as rochas ígneas. Seus 

principais depósitos são sulfetos sob a forma de esfalerita – ZnS (Hem, 1985; Teixeira et al.,

2000). É vastamente usado na metalurgia, principalmente como constituinte do latão e bronze, e 

na galvanização, em que é depositado como uma camada para inibir a corrosão do aço. Também

é usado extensivamente como pigmento branco (óxido de zinco) em tintas e borracha. Estas 

aplicações tendem a dispersar vastamente o elemento pelo ambiente, e sua disponibilidade em

solução na água tem aumentado pela moderna civilização industrial (Hem, 1985). 

É considerado um elemento essencial no metabolismo de plantas e animais. Deficiências 

nutricionais de Zn em seres humanos têm sido relatadas em grande número de países (W.H.O.,

1996).

Problemas relacionados à toxicidade aguda ocorrem pela ingestão de quantidades 

excessivas de sais de zinco, acidentalmente ou deliberadamente como suplemento nutricional. Os 

sintomas mais freqüentes são vômito, febre, náuseas, cólicas abdominais e diarréia (W.H.O.,

1996).

Zinco nos sedimentos de fundo

As concentrações de zinco em sedimentos não contaminados variam muito. Sedimentos

arenosos de granulação grossa podem conter quantidades muito pequenas de zinco, chegando a 

1,2 g.g-1 peso seco. Já os sedimentos argilosos podem conter mais de 100 g.g-1 de zinco total 

(Larsen e Gaudette, 1995). A maior parte do zinco nos sedimentos encontra-se na fração 

residual, o que o torna não biodisponível. O zinco residual geralmente está associado à rede 

cristalina das argilas e a uma variedade de minerais pesados, incluindo cromita (Fe2+Cr2O3),

ilmenita (FeTiO3) e magnetita (Fe2+Fe3+
2O4). A esfalerita (ZnS) e zincita (ZnO) são importantes

carreadores de zinco residual em alguns sedimentos (Loring, 1982). 

O zinco não residual em muitos sedimentos oxidados encontra-se associado 

principalmente com as frações de óxidos de ferro e manganês. Já em sedimentos reduzidos, a 

maior parte do zinco se associa com sulfetos e matéria orgânica (Rosental et al., 1986). 
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5.2. METODOLOGIA 

5.2.1. AMOSTRAGEM

5.2.1.1. Sedimento de fundo

Foram coletadas amostras de sedimentos de fundo em onze seções transversais ao longo do 

canal do estuário (Figura 5.2 e Tabela 5.5). Em cada seção transversal foram coletadas 9 

amostras, sendo 3 amostras na margem direita (denominadas “A”), 3 amostras no centro do canal 

(“B”), e 3 amostras na margem esquerda (“C”). As coletas foram feitas com o auxílio de uma

draga pontual tipo “Van Veen” (Figura 5.3 a e b). As amostras foram então acondicionadas em

sacos plásticos devidamente etiquetados com numeração e localização da amostra, sendo 

mantidas a 4oC até a chegada em laboratório, onde foram mantidas em freezer até que fossem

preparadas para a realização das análises químicas e granulométricas (IAEA, 2003). 

Figura 5.2. Localização dos pontos de amostragem de sedimento de fundo (seções transversais) e
testemunhos, com respectivos números de identificação, no estuário do rio Curimataú (RN). 
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O sedimento de fundo foi coletado em duas estações distintas, uma seca e outra chuvosa, 

totalizando 198 amostras. A coleta das amostras durante a estação seca foi realizada em dois 

momentos: os pontos 1 a 6 foram amostrados em outubro de 2000, e os pontos 7, 8, 9, 11 e 12 

em setembro de 2003. O segundo grupo de amostras (set/2003) foi uma complementação ao 

primeiro (out/2000), após a obtenção de dados preliminares das amostras dos pontos 1 a 6, que 

mostraram diferenças significativas entre si. As amostras referentes ao ponto 10 não puderam ser 

coletadas devido à dificuldade de acesso do barco ao local, que era muito raso. 

Bahena-Manjarrez et al. (2002), através de coletas sazonais de sedimento estuarino no 

México, concluíram que, apesar das características granulométricas e químicas do sedimento

serem altamente variáveis, esta variação é em função da localização e da época do ano. Desta 

forma, como os dois grupos de amostras foram coletados na mesma época do ano, entre os meses

de setembro e outubro, acredita-se que as interferências devido ao fato de terem sido coletadas 

em anos distintos sejam minimizadas.

Tabela 5.5. Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem de 
sedimento de fundo e testemunhos (ver Figura 5.2 para localização). 

Pontos de 
amostragem

Latitude Longitude

Sedimento de fundo 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Testemunhos

1

2

3

4

06o 19’ 34.2” S 

06o 20’ 34.3” S 

06o 21’ 12.2” S 

06o 21’ 35.7” S 

06o 22’ 38.3” S 

06o 23’ 13.5” S 

06o 21’ 20.8” S 

06o 22’ 32.4” S 

06o 22’ 11.9” S 

não coletado 

06o 24’ 51.1” S 

06o 22’   7.8” S 

06o 19’ 26.3” S 

06o 21’ 13.8” S 

06o 21’ 37.4” S 

06o 22’ 23.2” S 

35o 02’ 45.4” W 

35o 03’ 43.7” W 

35o 04’   8.5” W 

35o 05’ 41.8” W 

35o 05’ 21.2” W 

35o 03’ 17.9” W 

35o 04’ 57.0” W 

35o 06’ 40.7” W 

35o 04’ 23.9” W 

não coletado 

35o 07’ 41.4” W 

35o 03’ 15.5” W 

35o 02’ 52.9” W 

35o 04’   6.9” W 

35o 05’ 10.3” W 

35o 04’ 32.1” W 
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Figura 5.3. Amostragem de sedimentos de fundo: (a) seção transversal do rio mostrando o esquema de 
amostragem de sedimentos em cada ponto, com o número de amostras coletadas em cada local entre
parênteses; (b) draga Van Veen usada para a coleta das amostras. 

A coleta das amostras durante a época chuvosa foi feita em março de 2004. Destaca-se que 

o ano de 2004 foi anômalo quanto ao regime de chuvas no mês de janeiro, registrando um

recorde para o período de 397,8 mm (Figura 5.4). Neste ano até o mês de março a região do 

município de Canguaretama encontrava-se completamente inundada, sendo que muitos tanques 

de carcinicultura se romperam com a forte pluviosidade acarretando em grandes perdas 

econômicas aos produtores. 

Figura 5.4. Precipitação média mensal (mm) registrada na estação pluviométrica do município de 
Canguaretama, nos anos de 2000, 2003 e 2004. A linha contínua representa a precipitação média 
mensal no período de 1911 a 2002. As setas indicam os meses nos quais foram feitas as coletas de
sedimento de fundo (Fonte: EMPARN). 
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Para a realização da coleta das amostras de sedimento nos mesmos pontos de amostragem

durante as estações seca e chuvosa, utilizou-se um GPS (Global Positioning System) marca

Garmin modelo 12XL. 

5.2.1.2. Testemunhos

Para a área estudada, optou-se pela obtenção dos valores background dos elementos em

estudo através da coleta e análise de testemunhos (item 5.1.2 - c), já que Souza (2004) calculou a 

taxa de sedimentação que ocorre nas margens do canal do estuário do rio Curimataú, sendo esta 

de 28 g/m2/ciclo, o que corresponderia, segundo Furukawa et al. (1997), a 0,1 cm.ano-1. Com

isso, determinou-se que testemunhos de 50 cm de profundidade seriam suficientes para a 

obtenção das concentrações background da área estudada, o que corresponderia a um período de 

500 anos de deposição aproximadamente, considerando-se que as taxas de sedimentação seriam

uniformes em toda a região estuarina durante este período. Desta forma, testemunhos foram

coletados em quatro pontos ao longo do estuário (Figura 5.2 e Tabela 5.5) até a profundidade de 

50 cm, a fim de se obter os valores background das concentrações de metais para a área 

estudada. Tais coletas aconteceram em maio de 2004, utilizando-se um tubo de PVC de 75 mm

de diâmetro, o qual foi introduzido no sedimento até a profundidade de 50 cm (Figura 5.5).

Figura 5.5. Localização da coleta dos testemunhos no estuário em relação à altura de maré. Legenda:
NMA – nível de maré alta; NMB – nível de maré baixa). 

Em seguida removeu-se o sedimento ao redor do tubo para que se pudesse fechar a 

extremidade inferior do mesmo com uma tampa, também de PVC, para evitar perda do material

a ser coletado. O tubo foi então levado ao barco onde se removeu o testemunho de seu interior 

com o auxílio de um êmbolo de madeira (Figura 5.6a). À medida que o êmbolo empurrava o 
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testemunho para fora do tubo, as amostras de interesse eram coletadas com o auxílio de uma

régua de plástico (Figura 5.6b).

Figura 5.6. Coleta das amostras de testemunho: a) material usado para a coleta - tubo de PVC e êmbolo
em madeira usado para retirar o sedimento do tubo, e b) acondicionamento da amostra em saco 
plástico.

Foram selecionados para análise três intervalos de profundidade: 0-5, 20-25 e 45-50 cm, a 

fim de se observar a ocorrência de variações na concentração dos elementos analisados, e definir 

os valores background da área de estudo. As amostras foram acondicionadas a 4oC até a chegada 

ao laboratório, onde foram colocadas em freezer.

5.2.2. ANÁLISES QUÍMICAS

5.2.2.1. Pré-tratamento das amostras de sedimento de fundo e testemunhos

Em laboratório, as amostras foram secas em estufa a 50-60oC por aproximadamente 5 dias. 

A seguir, com o auxílio de almofariz de porcelana, as amostras foram cuidadosamente

desagregadas e homogeneizadas, e posteriormente peneiradas com peneira de nylon abertura de 

1 mm. Este procedimento foi realizado no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN). 

As amostras dos pontos 7 a 9 coletadas durante a estação seca sofreram tratamento

diferente, tendo sido liofilizadas em liofilizador ThermoSavant modelo ModulyoD-115, do 

Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental (GGMMA) da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN). A seguir as amostras foram

peneiradas da mesma forma que anteriormente.

5.2.2.2. Quantificação da fração argila

A quantificação da fração argila (< 4 µm) nas amostras de sedimento de fundo e 

testemunhos foi realizada em granulômetro a laser marca CILAS modelo 1180, no Laboratório 

de Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental (GGMMA) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN). Previamente à leitura no granulômetro as amostras

passaram por tratamento com H2O2 por 24 h para a retirada de matéria orgânica, e com HCl 1M 

por 4 h para a retirada de carbonato. 

5.2.2.3. Quantificação de matéria orgânica

As concentrações de matéria orgânica nas amostras de sedimento de fundo e testemunhos

foram obtidas por calcinação (Kralik, 1999). Aproximadamente 1,0 g de cada amostra de 

sedimento já processado (seco e peneirado) foi colocado em cadinho de porcelana previamente

pesado. Primeiramente as amostras foram deixadas em estufa a 100oC por 16 horas para a 

obtenção do peso seco. Em seguida, os cadinhos foram levados à mufla a 360oC por 2 horas. 

Após esfriarem em dessecador, os cadinhos contendo as amostras foram novamente pesados, e a 

diferença de peso obtida foi considerada a quantidade de matéria orgânica calcinada.

Segundo Kralik (1999), nas metodologias que usam temperaturas superiores a 400oC a 

água contida na rede cristalina dos argilominerais e o carbonato de magnésio de granulação 

muito fina são eliminados a essa temperatura. Isto pode resultar em uma superestimação do 

conteúdo de matéria orgânica no sedimento.

5.2.2.4. Quantificação de carbonato 

Após a obtenção da matéria orgânica, os cadinhos contendo as amostras retornaram à 

mufla, desta vez a 1000oC por 1 hora (modificado de Dean, 1974). A diferença de peso entre 360 

e 1000oC correspondeu à quantidade de CO2 liberado. Para a obtenção da quantidade de 

carbonato perdido na amostra, utilizou-se o fator 0,44 (fração de CO2 em CaCO3).
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As análises de matéria orgânica e carbonato em todas as amostras coletadas de sedimento

de fundo e testemunhos foram realizadas no Laboratório de Geoquímica Ambiental da 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE). 

5.2.2.5. Extração de elementos maiores e traços

Amostras representativas de sedimentos de fundo coletadas foram selecionadas para a 

análise dos metais. Das 9 amostras coletadas em cada seção transversal de amostragem (Figura 

5.3a), 3 delas foram escolhidas para serem analisadas, sendo uma amostra para cada trecho da 

seção: uma amostra coletada na margem direita, uma coletada no centro, e uma coletada na 

margem esquerda do canal. Desta forma, foram selecionadas 33 amostras em cada estação 

amostrada (seca e chuvosa), totalizando 66 amostras analisadas para metais (Tabela 5.6). 

Tabela 5.6. Parâmetros analisados no sedimento de fundo, com o respectivo número de amostras
analisadas por seção transversal. 

Parâmetro No de seções transversais No de amostras por seção 
Fração argila 11 9
Matéria orgânica 11 9
Carbonato 11 9
Extração total de metais 11 3
Extração parcial de metais 11 3

As extrações total e parcial dos elementos maiores e traços nas amostras dos testemunhos

foram realizadas nas três profundidades amostradas.

5.2.2.5.1. Extração total 

As concentrações totais dos elementos analisados (Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) 

no sedimento de fundo e nos testemunhos foram obtidas segundo a metodologia de Gardolinski 

et al. (2002). A solubilização total foi realizada em sistema fechado, em forno de microondas

ETHOS 1600, colocando-se 0,250 g + 6 mL de agua regia + 2 mL de HF 40%, conforme a 

Tabela 5.7. 

Tabela 5.7. Procedimento usado em forno de microondas para a extração total de elementos maiores 
e traços nas amostras de sedimento de fundo e testemunhos. 

Passo
Tempo

(minutos)
Temperatura interna 

(oC)
Temperatura externa 

(oC)
Potência

(W)

1 5 180 90 1000
2 5 210 90 1000
3 15 210 90 1000
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Após esse procedimento os recipientes foram deixados esfriando até chegar à temperatura

ambiente, quando então foram abertos para o acréscimo de 1 mL de HClO4 concentrado para a 

volatilização do HF, aquecendo-se em seguida a 210oC para a evaporação da solução até quase 

secura. Retomou-se a solução com 1 mL de HCl (1:1), completando-se o volume para 10 mL

com H2O deionizada. Todos os ácidos usados foram da marca Merck (PA). Os extratos foram

analisados por espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma (ICP-OES), no Laboratório 

de Química Analítica do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São 

Paulo (CENA/USP), em Piracicaba (SP), tendo sido realizadas 3 leituras para cada amostra. Os 

limites de detecção dos elementos analisados encontram-se na Tabela 5.8. As análises foram

efetuadas conjuntamente no padrão certificado NIST 2704 Buffalo River Sediment para aferir a 

exatidão analítica (Tabela 5.9). Valores de exatidão menores que 10% foram considerados 

aceitáveis.

Tabela 5.8. Limite de detecção dos elementos analisados em ICP-OES. 

Elementos analisados Limite de detecção (µg.g-1)

Al 2,5

Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn 0,25

Pb 1,5

Tabela 5.9. Valores certificado e encontrado dos elementos maiores e traços no material de 
referência certificado NIST 2704 Buffalo river sediment (em µg.g-1, com exceção do Al e Fe), e 
exatidão (%) dos respectivos elementos (média de três leituras). Legenda: DP = desvio-padrão. 

Valor Certificado Valor Encontrado 
Elemento

Média DP Média DP
Exatidão a

Al (%) 6,11 0,16 6,02 0,08 -1,5

Ba 414 12 403 6 -2,7

Cd 3,45 0,22 3,8 0,3 10,1

Co 14 0,6 15 0,5 7,1

Cu 98,6 5 93,8 4 -4,9

Cr 135 5 128 4 -5,2

Cr 135 5 128 4 -5,2

Fe (%) 4,11 0,1 4,19 0,09 1,9

Mn 555 19 548 4 -1,3

Ni 44,1 3 40,3 2 -8,6

Pb 161 17 147 9 -8,7

Zn 438 12 460 6 5,0

, de acordo com Gill (1997). 
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5.2.2.5.2. Extração parcial 

Dois  gramas  de  cada  amostra  de  sedimento  já  processado (peso seco) foram pesados e

transferidos para béqueres. Em seguida foram adicionados 30 mL de HCl 0,5 M a cada béquer 

contendo a amostra. Os béqueres foram então deixados no agitador magnético por duas horas. As 

amostras foram então filtradas em papel de filtro e guardadas até o momento da leitura 

(Sutherland, 2002). 

Para cada amostra de sedimento foram realizadas três réplicas. Os extratos foram

analisados por espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma ICP-OES, no Laboratório 

de Química Analítica do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São 

Paulo (CENA/USP), em Piracicaba (SP). 

Após a obtenção das concentrações total e parcial dos metais, realizou-se o cálculo da 

porcentagem extraída de cada metal pela digestão com HCl em relação à digestão total 

(Sutherland, 2002). 

5.2.2.6. Razão de enriquecimento por fontes antropogênicas (RE)

A fim de se determinar se as concentrações dos elementos analisados nos sedimentos são 

resultantes de fatores externos, tais como fontes antropogênicas, uma razão de enriquecimento

(RE) foi calculada para cada elemento (Sutherland, 2000), como segue: 

onde CM amostra é a concentração total do metal M na amostra, CAl amostra é a concentração 

total do alumínio na amostra, CM background é a concentração total do elemento M no 

background, e CAl background é a concentração total do alumínio no background.

Sutherland (2000) propôs cinco categorias que indicam o grau de poluição do ambiente

baseado na razão de enriquecimento:

1. RE < 2: Enriquecimento mínimo sugestivo de nenhuma ou mínima poluição 

2. RE 2 – 5: Enriquecimento moderado sugestivo de poluição moderada

3. RE 5 – 20: Enriquecimento significativo sugestivo de poluição significante 

4. RE 20 – 40: Enriquecimento muito alto, indicando poluição muito forte 
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5. RE > 40: Ambiente extremamente enriquecido, indicando poluição extrema

O alumínio foi usado no cálculo da razão de enriquecimento por ser vastamente empregado

como agente normalizador de dados de metais traço em sedimentos marinhos, devido ao fato de 

ser um componente principal dos aluminosilicatos de granulação fina (argilominerais) com os 

quais a totalidade de metais traço se associa. O uso do alumínio também tem sido recomendado

como um elemento de referência para normalização das concentrações de metais em sedimentos,

pois geralmente sua concentração não é influenciada por fontes antropogênicas (Schropp et al.,

1990; Din, 1992). 

5.2.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foram realizadas matrizes de correlação entre as variáveis analisadas para as amostras de 

sedimento de fundo e dos testemunhos para a obtenção dos coeficientes de correlação de Pearson 

(r). O valor de r varia de –1 a +1, com r = 0 correspondendo à não associação. Quanto maior o 

valor de r (positivo ou negativo) mais forte é a associação entre as variáveis. Valores de r  0,8 

ou r  -0,8 são considerados de correlações fortes. Adicionalmente foram calculados as médias

com seus respectivos desvios-padrão para todas as análises realizadas. 

5.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.3.1. SEDIMENTOS DE FUNDO

5.3.1.1. Fração Argila 

As Figuras 5.7 e 5.8 apresentam os valores da fração argila encontrados nas amostras de 

sedimento de fundo coletadas em épocas seca e chuvosa, respectivamente. Durante a estação 

seca a porcentagem de argila nas amostras variou de 0,9% (3B) a 12,5% (12A). Na estação 

chuvosa estes valores foram de 1,1% (7B) a 16,7% (7C). 

Na estação seca observa-se que as amostras coletadas na parte central do canal (amostras

B) obtiveram menores quantidades de fração fina quando comparadas às amostras coletadas nas 

margens (amostras A e C). Tal resultado pode ser explicado pela alta energia na parte central do 

canal, a qual impede a deposição das frações mais finas neste local. O mapa faciológico 

realizado por Souza (2004) mostra claramente um gradiente de granodecrescência 
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transversalmente à calha, variando de sedimentos mais grossos no meio da calha (areia 

siliciclástica) até os mais finos próximos às margens (lama terrígena). Na estação chuvosa este 

gradiente granodecrescente é menos perceptível devido à elevada descarga fluvial da época. 

Figura 5.7. Fração argila (%) encontrada nas amostras de sedimentos de fundo coletadas durante a 
estação seca (média e desvio-padrão, n = 3). Legenda: A = margem direita; B = centro; C = margem 
esquerda.

Figura 5.8. Fração argila (%) encontrada nas amostras de sedimentos de fundo coletadas na estação 
chuvosa (média e desvio-padrão, n = 3). Legenda: A = margem direita; B = centro; C = margem 
esquerda.

Longitudinalmente também se observa maior quantidade de material fino a montante

(pontos 5, 6, 9, 11 e 12), que são ambientes de menor energia em relação à desembocadura, tanto 

na estação seca como na chuvosa. Através da distribuição das fácies estuarinas, Souza (2004) 

realizou a compartimentação geoambiental do estuário segundo Fairbridge (1980), podendo-se 
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distinguir três zonas distintas (Figura 4.3), que estão de acordo com os resultados aqui obtidos. A 

primeira zona denominada estuário inferior, situada próxima à desembocadura, corresponde à 

zona de fácies estuarinas controladas pela energia de onda com fluxo turbulento, propiciando um

ambiente deposicional de areias médias a grossas com cascalhos esparsos, e o desenvolvimento

de grandes ondas de areia. A segunda zona (estuário médio) compreende as fácies estuarinas 

relacionadas a um regime de escoamento afetado predominantemente pela ação das marés, sob a 

forma de ondas areno-argilosas, e pequenas ondas de areia no canal. E finalmente o estuário 

superior, que é delimitado por fácies estuarinas que refletem as mais baixas velocidades de fluxo, 

caracterizadas por morfologias planas e suavizadas a pequenas ondas areno-argilosas. 

Em estudo realizado no sedimento de fundo do rio Paraíba do Sul (RJ), Molisani et al.

(1999) observaram que a distribuição das partículas finas (< 63 µm) durante o período de baixa 

descarga se apresentou com as maiores concentrações na zona estuarina, com 17%, e na gamboa,

com 50%, em relação à porção fluvial, que foi de apenas 3%. Este padrão de distribuição pode 

ser explicado pelo aprisionamento das partículas finas nas zonas estuarinas através de processos 

distintos, como floculação, sedimentação causada pela diminuição da capacidade de transporte 

do rio, e mecanismos de retenção das partículas pelas raízes do manguezal.

5.3.1.2. Matéria Orgânica 

Os resultados de matéria orgânica (%) no sedimento de fundo das estações seca e 

chuvosa encontram-se nas Figuras 5.9 e 5.10, respectivamente. Os valores médios na estação 

seca foram muito variáveis, indo de 0,2% (1B e 3B) a 14,8% (6C). Na estação chuvosa a matéria

orgânica variou de 0,2% (1C) a 17,0% (6A). Os pontos 6 e 12, correspondentes ao rio 

Guaratuba, demonstraram acumular mais matéria orgânica do que os outros pontos nas duas 

épocas de coleta, provavelmente devido a suas características hidrodinâmicas de baixa 

velocidade de corrente (Souza, 2004). 

No rio de la Plata (Argentina) o teor médio de matéria orgânica foi de 2%, sendo o valor 

mais alto de 9 % (Ronco et al., 2001), um pouco mais baixos do que os valores aqui encontrados. 

Em sedimentos estuarinos no Canadá os teores médios de matéria orgânica também foram mais

baixos, de 4,11 a 4,99 % (Bendell-Young et al., 2002). Silva (2006) avaliou as concentrações de 

matéria orgânica nas águas do estuário do rio Curimataú, e encontrou valores entre 11,4 e 53%, 

sendo que os valores mais altos foram obtidos durante a estação seca (Tabela 4.3). Estudando o 

estuário do rio Potengi no município de Natal (RN), Silva et al. (2006a) concluíram que as folhas 
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do manguezal são de extrema importância na ciclagem de metais, devido ao fato da matéria

orgânica ser capaz de controlar a mobilidade dos metais pesados. 

Figura 5.9. Matéria orgânica encontrada nos sedimentos de fundo da estação seca (média e desvio-
padrão, n = 3). Legenda: A = margem direita; B = centro; C = margem esquerda. 

Figura 5.10. Matéria orgânica encontrada nos sedimentos de fundo da estação chuvosa (média e 
desvio-padrão, n = 3). Legenda: A = margem direita; B = centro; C = margem esquerda. 

5.3.1.3. Carbonato 

As Figuras 5.11 e 5.12 apresentam os valores de carbonato (%) obtidos nas amostras de 

sedimento de fundo das estações seca e chuvosa, respectivamente. Os valores médios de 

carbonato (%) durante a estação seca variaram de 0,9% (4B e 8B) a 27,1% (12A), enquanto que, 

durante a estação chuvosa esses valores foram de 0,6% (4B) a 22% (6A). A presença de 

carbonato pode ser atribuída principalmente à presença de conchas nas amostras coletadas. 

Da mesma forma que a matéria orgânica, o carbonato também se apresentou elevado 

principalmente no rio Guaratuba (pontos 6 e 12). Deste modo, é de se esperar que estes pontos 

______________________________________________________________________________
GARLIPP, A.B. 2006. Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

80



Capítulo V – Comportamento de elementos maiores e traços em sedimentos do estuário do rio Curimataú
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

apresentem maiores concentrações de metais pesados, já que o carbonato e a matéria orgânica 

favorecem a adsorção de tais elementos, acumulando-os.

Figura 5.11. Carbonato (%) encontrado nas amostras de sedimento de fundo coletadas durante a
estação seca (média e desvio-padrão, n = 3). Legenda: A = margem direita; B = centro; C = margem 
esquerda.

Figura 5.12. Carbonato (%) encontrado nas amostras de sedimento de fundo coletadas durante a
estação chuvosa (média e desvio-padrão, n = 3). Legenda: A = margem direita; B = centro; C = margem 
esquerda.

5.3.1.4. Elementos maiores e traços em sedimento de fundo 

Nas Figuras 5.13 a 5.31 encontram-se as concentrações dos elementos maiores e traços 

analisados para as extrações total e parcial em ambas as estações de coleta (seca e chuvosa). As 

cartas geradas bem como as tabelas referentes a estes dados encontram-se no final da Tese em

anexo (Anexos 1 a 27). Não foram feitos gráficos ou tabelas para as concentrações do Cd, pois o 

mesmo apresentou valores abaixo do limite de detecção do aparelho em todas as amostras para 

ambas as extrações total e parcial. 
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elevadas pela extração parcial do que pela extração total. O Ba e o Pb foram os elementos em

que isso ocorreu em um número maior de amostras. Estes resultados se refletiram na Tabela 

5.11, onde se pode verificar que a porcentagem destes elementos que se encontra potencialmente

biodisponível em alguns pontos do estuário foi maior que 100 %. De acordo com Rosias

(comunicação pessoal), isto pode ter acontecido devido ao fato das amostras de sedimento de 

fundo apresentarem concentrações elevadas de S, o que pode ter favorecido a formação de 

sulfatos com estes elementos durante o processo de digestão (Figura 5.13). 

Figura 5.13. Concentração total de S (%) nas amostras de sedimento de fundo coletadas durante as 
estações seca e chuvosa no estuário do rio Curimataú. 

Apesar dos valores encontrados para o material de referência para Ba e Pb apresentarem

erro relativo < 10 % em relação aos valores certificados, esse erro relativo baixo não deve ser 

considerado, devido ao fato do material de referência usado apresentar valores de S bem mais

baixos (0,4 %) do que as concentrações de S em algumas das amostras analisadas amostras

(Figura 5.13). Cook et al. (1997) compararam diversas técnicas de digestão de amostras de 

sedimento para a determinação de metais, e encontraram baixa precisão nas análises de Pb, a 

qual foi explicada pela insolubilidade de sais de chumbo na fração residual das amostras.

 Vieira et al. (2005) tentaram solucionar problemas semelhantes, ou seja, a formação de 

sais de fluoreto insolúveis durante a digestão de amostras de solo ricas em Si, através da adição 

de ácido bórico para a complexação dos íons fluoreto, e obtiveram bons resultados. 

A digestão de amostras de sedimento com água régia-HF parece não ser muito eficiente 

para alguns elementos. Lo e Sakamoto (2005) compararam a eficiência de duas misturas ácidas 
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para a digestão de sedimentos marinhos, HNO3-HF e água régia-HF, sob as mesmas condições 

de digestão em microondas, usando materiais de referência certificados. Eles concluíram que a 

mistura HNO3-HF apresentou melhor eficiência do que a mistura água régia-HF na maioria dos 

metais pesados analisados. Krause et al. (1995) também encontraram resultados semelhantes.

Além disso, a digestão incompleta das amostras pode estar relacionada ao fato dela ter sido 

realizada em sistema fechado. Segundo Lamble e Hill (1998), a digestão em sistema aberto 

apresentaria maior eficiência em relação ao sistema fechado, já que a adição de reagentes pode 

ser feita em qualquer estágio do procedimento.

Lamble e Hill (1998) fizeram uma revisão crítica de diversos procedimentos usando 

digestão de amostras geológicas e biológicas com microondas, e concluíram que não existe um

sistema de digestão único que seja eficiente para todos os elementos, sendo que, além disso, esta 

eficiência pode variar de amostra para amostra. Adicionalmente, segundo os mesmos autores, as 

amostras de sedimento estão dentre as matrizes mais difíceis de serem digeridas, já que são 

constituídas de uma combinação de diferentes materiais (matéria orgânica e uma grande 

variedade de minerais).

O Al variou de 0,25 a 6,36 % (extração total) e de 0,005 a 0,3 % (extração parcial) para a 

estação seca (Figura 5.14). Já na estação chuvosa, a variação foi de 0,54 a 8,76 % (extração 

total), e de 0,06 a 0,3 % (extração parcial), na Figura 5.15. As maiores concentrações de Al 

coincidiram com os maiores teores de argila, o que é de se esperar, já que os argilominerais são 

aluminosilicatos.

A porcentagem do Al liberado pelo ataque com HCl em comparação com a digestão total 

variou de 1,1 a 4,3 % para a estação seca, e de 1,6 a 4,5 % para a estação chuvosa (Tabela 5.11), 

sendo menores que aquelas encontradas na literatura, que vão de 8,5 a 10,2 % (Sutherland, 

2002). Desta forma, os valores aqui apresentados indicam mínima dissolução da estrutura 

cristalina aluminosilicática, sendo um procedimento favorável para acessar as frações 

biologicamente disponíveis.
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Figura 5.14. Concentrações total e parcial de Al (%) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação seca no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

Figura 5.15. Concentrações total e parcial de Al (%) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação chuvosa no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

O Ba variou de 3,03 a 690 µg.g-1 (extração total) e de 1,65 a 72,6 µg.g-1 (extração parcial) 

para a estação seca (Figura 5.16). Já na estação chuvosa, a variação foi de 6,03 a 870 µg.g-1

(extração total), e de 0,45 a 97,4 µg.g-1 (extração parcial), Figura 5.17.
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Figura 5.16. Concentrações total e parcial de Ba (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação seca no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

Figura 5.17. Concentrações total e parcial de Ba (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação chuvosa no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

Durante a estação seca, as concentrações totais mais elevadas foram encontradas nos 

pontos 4 e 5 (690 e 676 µg.g-1, respectivamente), e na estação chuvosa, tais valores foram

verificados no ponto 8 (836 µg.g-1), próximo ao município de Canguaretama, e no ponto 11 (851 

µg.g-1 em média para as margens e o centro do canal), próximo à BR-101, uma estrada de tráfego 

intenso. Estas  concentrações  elevadas  de  Ba  podem  ter  uma  origem  antrópica,  já  que  este 

elemento   apresenta   diversas   aplicações,   como   por   exemplo   na  produção  de  borracha  e 
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combustíveis, como aditivos em lubrificantes, e também na produção de fertilizantes. Porém,

apesar destes pontos apresentarem concentrações mais elevadas de Ba em relação aos outros 

pontos estudados, estas concentrações estão dentro dos valores esperados para sedimentos sem

impacto de atividades antropogênicas (Tabelas 5.3 e 5.10) 

O Pb variou de 0,38 a 11,82 µg.g-1 (extração total), e de 0,37 a 11,03 µg.g-1 (extração 

parcial) para a estação seca (Figura 5.18). Já na estação chuvosa, a variação foi de 1,72 a 23,72 

µg.g-1 (extração total), e de 0,38 a 12,35 µg.g-1 (extração parcial) – Figura 5.19. 

Figura 5.18. Concentrações total e parcial de Pb (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação seca no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

Figura 5.19. Concentrações total e parcial de Pb (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação chuvosa no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3).
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Apesar de Silva et al. (2003) terem encontrado teores de Pb em ostras no estuário do rio 

Curimataú acima do valor permitido para consumo, que é de 1 µg g-1 peso seco (MAFF, 1982), 

Long et al. (1995) acreditam que concentrações totais de Pb em sedimentos < 46,7 µg.g-1 não 

afetam a biota (Tabela 5.4). 

O Pb não apresentou forte correlação com outros elementos ou parâmetros analisados. 

Por outro lado, Santos et al. (2003) encontraram alta correlação deste elemento com sedimentos

mais grossos na Lagoa Mirim (RS), e concluíram que o Pb se associou à fase carbonática em

partículas maiores que 250 µm pobres em matéria orgânica. 

As concentrações totais de Cr durante a estação seca variaram de 1,73 a 69,96 µg.g-1, e na 

extração parcial foram de 0,15 a 3,50 µg.g-1 (Figura 5.20). Já na estação chuvosa, a variação foi 

de 1,72 a 82,37 µg.g-1 (extração total), e de 0,15 a 4,95 µg.g-1 (extração parcial), na Figura 5.21. 

As porcentagens de Cr potencialmente biodisponível foram consideradas baixas, não passando 

de 19 % (Tabela 5.11), o que pode indicar que o Cr encontra-se preferencialmente na fase 

residual. Segundo Long et al. (1995), concentrações de Cr abaixo de 81 µg.g-1 em sedimentos

não causam efeitos adversos na biota aquática.

Figura 5.20. Concentrações total e parcial de Cr (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação seca no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

Bryan e Langston (1992) obtiveram uma boa indicação da presença de Cr antropogênico 

através da extração com HCl 1N em sedimentos. Em sedimentos contaminados a extração 

chegou a 90% do Cr total, enquanto que em sedimentos livres de contaminação a mesma foi de 

apenas 5%.
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Quando as concentrações de Cr no estuário do rio Curimataú foram comparadas com as de 

sedimentos de outros estuários no mundo, observa-se que o estuário do rio Curimataú encontra-

se com teores bem mais baixos (Tabela 5.10). 

Figura 5.21. Concentrações total e parcial de Cr (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação chuvosa no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

 Segundo Cook et al. (1997), o cromo não é digerido totalmente com a utilização de HF em

microondas, com perdas de 20 a 30 %. Isto pode ocorrer por duas razões: ou o ataque de HF 

falha em decompor algum material que contenha Cr, ou o cromo volatiliza durante o processo de 

digestão. Perdas de cromo têm sido registradas, particularmente, na presença de ácido perclórico 

(Scott, 1978). 

As concentrações totais de Cu durante a estação seca variaram de 0,15 a 19,68 µg.g-1 para a 

extração total, e foram de 0,19 a 8,90 µg.g-1 na extração parcial (Figura 5.22). A Figura 5.23 

mostra as concentrações de Cu durante a estação chuvosa, com variações de 0,12 a 25,28 µg.g-1

(extração total), e de 0,17 a 9,80 µg.g-1 (extração parcial). 

 Segundo Long et al. (1995), concentrações de Cu abaixo de 34 µg.g-1 em sedimentos não 

causam efeitos adversos na biota aquática. Comparando-se as concentrações de Cu no estuário 

do rio Curimataú com as de outros estuários no mundo (Tabela 5.10), observa-se que o estuário 

em estudo encontra-se com teores de Cu bem baixos no sedimento. Porém, as porcentagens de 

Cu potencialmente biodisponível se mostraram altas, principalmente na estação seca (> 50 %) – 

Tabela 5.11. Este resultado é corroborado por Silva et al. (2003), que analisaram ostras coletadas 

neste estuário, e verificaram altas concentrações de Cu em seus tecidos, chegando a 45,3 µg.g-1,

quando o permitido é de até 20 µg.g-1 (MAFF, 1981). 
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Figura 5.22. Concentrações total e parcial de Cu (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas
durante estação seca no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

Figura 5.23. Concentrações total e parcial de Cu (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas
durante estação chuvosa no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

Luoma e Bryan (1981) também encontraram elevadas concentrações de Cu biodisponível 

utilizando HCl como agente extrator, variando de 38,1 a 91,0 %. Os autores compararam

diversos extratores, e concluíram que o HCl foi o mais eficiente, com mais de 60% de Ag, Cu, 

Pb e Zn nos sedimentos removidos por este agente extrator. Bryan e Gibbs (1983) encontraram

altas correlações entre as concentrações de Cu encontradas no poliqueta Perinereis cultrifera e 

aquelas obtidas por extração com HCl 1N em sedimentos superficiais, demonstrando a aplicação 

de métodos geoquímicos para acessar a biodisponibilidade potencial dos metais.
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Altas correlações (r > 0,8) foram encontradas entre este elemento e Ni, Zn, Fe e Mn 

(Tabelas 5.12 e 5.13). Cobre, níquel e zinco apresentam raios e cargas iônicas semelhantes,

permitindo aos íons destes elementos se substituírem mutuamente durante os processos 

geoquímicos, ou seja, nas estruturas cristalinas dos minerais, bem como nos processos de 

adsorção, complexação, coprecipitação e troca iônica. Portanto, estes elementos apresentam

mobilidade semelhante em ambientes superficiais (Whittaker e Muntus, 1970), sendo uma

possível explicação para a alta correlação encontrada entre eles. 

As concentrações totais de Fe durante a estação seca variaram de 0,10 a 5,02 % para a 

extração total, e foram de 0,014 a 0,66 % na extração parcial (Figura 5.24). A Figura 5.25 mostra

as concentrações de Fe durante a estação chuvosa, com variações de 0,16 a 5,82 % (extração 

total), e de 0,016 a 0,62 % (extração parcial). 

Figura 5.24. Concentrações total e parcial de Fe (%) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação seca no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

O Fe total apresentou altos coeficientes de correlação com matéria orgânica, argila, Mn e 

Al, mostrando que provavelmente ele se encontra como coberturas de oxihidróxidos juntamente

com o Mn sobre as argilas. Altas correlações positivas encontradas entre Fe e Mn também foram

encontradas por Ronco et al. (2001). A correlação também foi alta com Cr, Cu, Ni e Zn, sendo 

esta uma forte evidência de que esses metais encontram-se em uma forma relativamente

acessível/trocável nos sedimentos de ambas as estações seca e chuvosa, e que os oxihidróxidos 

de Fe e Mn são os principais determinantes no seu padrão de distribuição. Esta associação de 

oxihidróxidos de Fe e Mn com elementos traço em ambientes aquáticos é considerada bastante 
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comum (Tessier et al., 1996). Santos et al. (2003) também encontraram forte correlação de Fe 

com Cu, Zn e Cr em sedimentos de lagoa no Rio Grande do Sul. 

Figura 5.25. Concentrações total e parcial de Fe (%) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação chuvosa no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

As concentrações totais de Mn durante a estação seca variaram de 15,12 a 425 µg.g-1, e na 

extração parcial foram de 0,63 a 206 µg.g-1 (Figura 5.26). Já na estação chuvosa (Figura 5.27), a 

variação foi de 32,64 a 815 µg.g-1 (extração total), e de 1,65 a 557 µg.g-1 (extração parcial). 

O Mn apresentou maior porcentagem de biodisponibilidade durante a estação seca, 

variando de 5,3 a 61,7%. Na estação chuvosa esta variação foi de 11,7 a 52,1%, porém a maior

média foi durante a estação chuvosa, de 37,4% (Tabela 5.11). As porcentagens de Mn 

biodisponível mais elevadas em ambas as estações foram obtidas no rio Curimataú (pontos 5 e 

9), que não recebe, ao menos diretamente, os efluentes de carcinicultura. 

De acordo com Silva et al. (2006b), há uma tendência do aumento da concentração de Mn 

biodisponível no estuário do rio Curimataú, que foi verificada comparando-se as concentrações 

de Mn em ostras coletadas em 1999 com aquelas coletadas em 2001. 

Altas correlações foram encontradas entre Mn e Fe, Cr, Cu, Ni e Zn, mostrando a 

importância dos óxi-hidróxidos de Fe e Mn na sorção de metais traço (Bendell-Young e Harvey, 

1992; Norville, 2005) – Tabelas 5.12 e 5.13. 
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Figura 5.26. Concentrações total e parcial de Mn (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação seca no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

Figura 5.27. Concentrações total e parcial de Mn (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação chuvosa no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

As concentrações totais de Ni durante a estação seca variaram de 0,14 a 30,90 µg.g-1, e na 

extração parcial foram de 0,19 a 5,00 µg.g-1 (Figura 5.28). Já na estação chuvosa (Figura 5.29), a 

variação foi de 0,69 a 36,12 µg.g-1 (extração total), e de 0,14 a 5,09 µg.g-1 (extração parcial). 
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De acordo com a Tabela 5.10, o estuário do rio Curimataú apresenta concentrações de Ni 

dentro dos padrões de normalidade. A porcentagem de Ni biodisponível também foi considerada 

normal, variando de 9,1 a 29,9% na estação seca, e de 11,5 a 20,0% na estação chuvosa (Tabela 

5.11). Os resultados obtidos corroboram os estudos de biodisponibilidade de metais no estuário 

do rio Curimataú realizados por Silva et al. (2006b), no qual verificaram que as concentrações de 
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Ni em Fistulobalanus citerosum e em Crassostrea rhizophorae não apresentaram diferenças 

significativas entre os locais de coleta, e encontram-se com concentrações baixas, quando 

comparadas às concentrações de Ni nos mesmos organismos coletados em outros estuários. No 

entanto, de acordo com Long et al. (1995), concentrações entre 20,9 e 51,6 µg.g-1 de Ni em

sedimentos estão ocasionalmente associadas a efeitos biológicos adversos. 

Figura 5.28. Concentrações total e parcial de Ni (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação seca no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

Figura 5.29. Concentrações total e parcial de Ni (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação chuvosa no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 
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O Ni, assim como o Cr e Fe, apresentaram altas correlações com a matéria orgânica e a 

fração argila (Tabelas 5.12 e 5.13). Um estudo de metais pesados em sedimento de superfície no 

estuário Mersey (Reino Unido), monitorado por um período de 25 anos, mostrou que a 

concentração de metais encontra-se fortemente correlacionada com a matéria orgânica e o 

tamanho das partículas, resultando em padrões de distribuição que refletem mais as 

características e a dinâmica do sedimento do que a posição das fontes de esgoto (Harland et al.,

2000). Por outro lado, Kehrig et al. (2003) não encontraram correlações significativas (r2 = 

0,002) entre a concentração de metais pesados (Cr, Zn, Pb, Cu) e a concentração de carbono 

orgânico de sedimentos de mangue na Baía de Guanabara (RJ). 

As concentrações totais de Zn durante a estação seca variaram de 1,37 a 91,67 µg.g-1, e na 

extração parcial foram de 1,08 a 26,17 µg.g-1 (Figura 5.30). Já na estação chuvosa, a variação foi 

de 1,97 a 112,92 µg.g-1 (extração total), e de 0,17 a 21,43 µg.g-1 (extração parcial), mostradas na 

Figura 5.31. Os valores aqui encontrados são bem mais baixos que aqueles de sedimentos

provenientes de outros estuários (Tabela 5.10). De acordo com Long et al. (1995), concentrações 

abaixo de 150 µg.g-1 de Zn em sedimentos raramente estão associadas a efeitos biológicos 

adversos.

Figura 5.30. Concentrações total e parcial de Zn (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação seca no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

A porcentagem de Zn biodisponível calculada para alguns pontos de coleta foi > 100% 

(pontos 1 a 4 - estação seca da Tabela 5.11), evidenciando que o ataque total pode não ter sido 

muito eficiente.

De acordo com Silva et al. (2006b), a redução da salinidade pode contribuir para o 

aumento da biodiponibilidade de Zn para ostras, padrão este que foi observado tanto no estuário 
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do rio Curimataú como no estuário de Potengi, no município de Natal (RN). O mesmo foi 

observado para os sedimentos coletados na estação chuvosa do presente estudo, onde ocorreu um

gradiente do Zn biodisponível, que foi aumentando de jusante para montante, com variação de 

9,1 a 25,3% (Tabela 5.11). 

Figura 5.31. Concentrações total e parcial de Zn (µg.g-1) nas amostras de sedimento de fundo coletadas 
durante estação chuvosa no estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 3). 

A influência da salinidade sobre os metais foi estudada por Millward e Liu (2003). Os 

pesquisadores realizaram experimentos laboratoriais para estudar a cinética da liberação do Cd, 

Cu, Ni e Zn a partir de sedimentos fluviais e estuarinos em água deionizada e água do mar, e 

chegaram à conclusão de que o comportamento dos metais é muito variável. Em sedimentos

fluviais, a liberação de Cd, Cu, e Ni em ambos os meios mostrou um aumento na concentração 

de metais dissolvidos em apenas alguns minutos, seguida por uma estabilidade após várias horas 

de incubação. Já a liberação do Zn a partir de sedimentos fluviais na água do mar foi 

caracterizada por uma concentração máxima de Zn dissolvido após vários minutos, seguida por 

uma readsorção ao sedimento em suspensão. Quanto aos sedimentos estuarinos, o grau de 

liberação de metais tanto em água deionizada como em água do mar foi menor do que a 

liberação ocorrida a partir dos sedimentos fluviais. Também foi observado que o grau de 

liberação dos metais na água do mar foi maior para os sedimentos fluviais mais grossos do que 

para os sedimentos estuarinos mais finos, com a seguinte ordem Ni > Cd > Zn > Cu. 

De um modo geral, observa-se na Tabela 5.11 que as maiores médias da porcentagem de 

metais biodisponíveis ocorreu durante a estação seca, com exceção do Mn e Al. Bahena-

Manjarrez et al. (2002) também encontraram as maiores concentrações de metais biodisponíveis 
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durante a estação seca em sedimentos estuarinos no México, podendo ser devido à maior

concentração dos efluentes descartados no estuário. Segundo French (1993), as variações 

sazonais e interanuais de poluentes em sedimentos parecem estar relacionadas a, além das 

concentrações de poluentes entrando no sistema por fontes antropogênicas, a outros fatores, 

como sazonalidade, descarga fluvial e matéria orgânica, os quais modificariam os níveis de 

poluentes em curto prazo. 

 Molisani et al. (1999) estudaram os metais biodisponíveis em sedimentos no Baixo Paraíba 

do Sul e seu respectivo estuário (RJ), e encontraram os seguintes valores de biodisponibilidade: 

17% de Cu; 7% de Cr; 3% de Zn; 11% de Mn; 1,5% de Fe. Estes valores foram bem diferentes 

daqueles encontrados por Azcue (1987), que estudou a porção média do rio Guandu, um afluente 

do rio Paraíba do Sul, que recebe alta influência antropogênica, com os seguintes resultados: 

70% de Cu; 45% de Cr; 70% de Zn; 70% de Mn e 20% de Fe, valores bem mais elevados que 

aqueles encontrados no estuário do mesmo rio. Molisani et al. (1999) concluíram que estes 

resultados sugerem que uma significativa quantidade de metais biodisponíveis está sendo 

aprisionada na porção fluvial, e não chega à região estuarina. 

______________________________________________________________________________
GARLIPP, A.B. 2006. Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

96



_____________________________________________________________________________________________________________________97
GARLIPP, A.B. 2006. Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

Capítulo V – Comportamento de elementos maiores e traços em sedimentos do estuário do rio Curimataú
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tabela 5.10. Comparação da concentração total de elementos maiores e traços em sedimento de fundo de diversos estuários (em µg.g-1, Al e Fe em %). 
No Estuario Al Ba Cd Cr Cu Pb Fe Mn Ni Zn
1 Curimataú (RN),    a 

Brasil                     b 
0,25 – 6,36 
0,54 – 8,76 

3,03 – 690 
6,03 - 870 

< 0,25 
< 0,25 

1,73 – 70,0 
1,72 – 82,4 

0,15 – 19,7 
0,12 – 25,3 

0,38 – 11,8 
1,72 – 23,7 

0,10 – 5,02 
0,16 – 5,82 

15,1 – 426 
32,6 – 815 

0,14 – 30,9 
0,69 – 36,1 

1,37 – 91,7 
1,97 – 113 

2 Paraíba do Sul (RJ), 
Brasil

______ ______ ______ 75 – 196 44 – 87 ______ 8,8 - 11,4 388 – 1021 ______ 126 – 212 

3 Baía de Guanabara
(RJ), Brasil 

______ ______ 1,3 – 8,7 73 – 349 133 – 438 61 - 298 8,5 – 16,0 61 – 587 22 – 145 350 – 1025 

4 Santos-Cubatão (SP) 1,3 – 4,1 17 - 196 < 0,2 – 1,6 23 - 138 13 - 109 9 - 127 1,9 - > 10 206 - 5699 10 - 39 53 - 476 
5 Capibaribe (PE),

Brasil
______ ______ 2,96 – 13,12 31,64-131,58 18,27 – 61,96 5,52 – 163,38 ______ 33,50–311,94 12,47 – 39,55 62,67–235,14

6 Coatzacoalcos,       a 
México                    b 

______ ______
0,74 - 5,07 
1,84 – 3,5 

______
7 – 113 
10 – 84 

39 – 66 
0,02 - 50 

1 – 4 
0,70 – 5 

100 – 700 
300 - 770 

16 – 182 
7 – 35 

30 – 315 
60 – 140 

7 Vembanad,             a 
Índia                       b 

0 - 1 
3 - 11 

20 - 65 
134 - 218 

2 – 10 
41 – 71 

5 – 33 
130 – 220 

12 – 55 
138 – 217 

8 Malabar,                 a 
Austrália                 b 

< 0,3 
< 0,3 – 0,5 

2 – 13 
32 – 66 

6 – 20 
42 – 86 

0,4 – 1,0 
2,6 – 3,2 

27 – 110 
92 – 205 

2 – 8 
21 – 27 

12 – 51 
125 – 192 

9 Laguna Madre, EUA 0,5 – 4,14 155 – 757 < 1,2 – 2,7 < 1,5 – 35,4 < 0,6 – 18,5 < 7,5 – 80,5 0,07 – 1,7 9,74 – 150 < 3,0 – 24,5 4,11 – 69,8 
10 Scheldt, Holanda ______ ______ < 0,1 – 44,8 31 – 322 < 1 – 207 1 – 338 ______ ______ 1 – 84 4 – 1325 

1. este trabalho: fração < 1mm, ataque HF – aqua regia ; a) estação seca e b) estação chuvosa 
2. Molisani et al. (1999): fração < 63 µm, ataque HF – HNO3 1:1 
3. Rego et al. (1993): fração < 74 µm, ataque HF – HClO4 – HNO3

4. Luiz-Silva et al. (2006): fração < 63 µm, ataque aqua regia 
5. Brayner et al. (2003): amostra total, ataque LiBO2

6. Bahena-Manjarrez et al. (2002): amostra total, a) estação seca e b) estação chuvosa, ataque HNO3 – HCl 5:2 
7. Padmalal et al. (1997): a) fração areia e b) fração argila, ataque HF – HClO4 – HNO3

8. Matthai e Birch (2000):  a) amostra total e b) fração < 62,5 µm, ataque HClO4 – HNO3 2:1 
9. Sharma et al. (1999): amostra total, ataque HF – HClO4 – HNO3

10. Zwolsman et al. (1996): amostra total, compilação de dados de diversos trabalhos (ataques com aqua regia e HF – HClO4 – HNO3)
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Tabela 5.11. Porcentagem média (margens e centro do canal, n=3) dos elementos maiores e traços potencialmente biodisponíveis em cada ponto de amostragem 
de sedimento de fundo (ES = estação seca; EC = estação chuvosa). 

Al Ba Cr Cu Fe Mn Ni Pb ZnPonto
de

coleta ES EC ES EC ES EC ES EC ES EC ES EC ES EC ES EC ES EC

1 2,1 1,7 49,0 3,2 8,3 4,0 120,5 35,0 12,3 5,3 23,0 21,9 17,5 14,9 90,7 31,3 158,9 9,1

2 1,5 2,4 232,5 16,8 7,3 4,2 64,4 40,2 13,1 9,8 23,2 37,0 15,3 11,5 131,1 62,3 194,9 13,6

3 1,4 2,1 73,5 9,0 4,9 6,9 50,4 54,2 14,3 14,7 20,0 43,3 15,3 16,8 305,1 53,0 274,1 18,5

4 2,0 1,9 198,0 14,7 8,8 8,2 89,1 39,4 15,9 11,3 17,9 11,7 17,0 14,8 219,0 73,4 173,9 15,9

5 3,7 2,2 150,3 20,7 4,7 4,9 61,0 57,0 12,2 13,3 29,3 52,1 14,8 16,2 82,3 41,4 67,4 16,7

6 4,3 3,4 197,4 53,3 5,0 4,9 245,8 41,7 16,0 11,3 18,2 31,8 16,7 14,4 94,1 61,2 55,5 22,9

7 1,9 1,9 11,3 23,2 7,1 4,6 62,9 35,3 9,1 10,0 9,5 32,9 11,4 13,0 79,8 57,1 73,6 14,2

8 0,5 1,6 17,9 60,6 5,1 9,6 80,1 46,4 10,0 12,1 5,3 45,9 13,8 20,0 25,9 48,8 14,6 23,5

9 3,2 4,2 12,1 38,0 19,0 5,7 83,6 31,6 40,2 9,3 61,7 47,0 29,9 13,3 72,9 82,6 40,5 16,3

11 1,1 2,3 55,3 10,1 2,6 7,4 59,8 40,2 10,2 11,0 22,5 43,2 9,1 17,4 68,3 29,8 16,6 18,8

12 2,4 4,5 34,5 87,8 4,5 6,6 50,4 27,1 14,2 15,6 17,2 44,2 14,9 18,3 128,8 89,5 24,6 25,3

média 2,2 2,6 93,8 30,7 7,0 6,1 89,2 41,2 15,2 11,3 22,5 37,4 15,9 15,6 118,0 57,3 99,5 17,6
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Tabela 5.12. Matriz de correlação entre as variáveis analisadas para as amostras de sedimento de fundo da estação seca (elementos maiores e traços 
totais) - r > 0,8 em negrito considerado significativo. 

Al Ba Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn Argila MO CO3 S

Al 1,00

Ba -0,19 1,00

Cr 0,80 -0,45 1,00

Cu 0,67 -0,34 0,84 1,00

Fe 0,82 -0,42 0,99 0,87 1,00

Mn 0,74 -0,42 0,85 0,79 0,87 1,00

Ni 0,82 -0,39 0,99 0,88 1,00 0,85 1,00

Pb 0,46 0,53 0,26 0,33 0,31 0,17 0,35 1,00

Zn 0,83 -0,39 0,98 0,89 0,99 0,85 1,00 0,37 1,00

Argila 0,72 -0,35 0,78 0,65 0,78 0,60 0,78 0,41 0,79 1,00

MO 0,57 -0,39 0,80 0,60 0,80 0,60 0,80 0,25 0,77 0,70 1,00

CO3 0,60 -0,46 0,78 0,60 0,76 0,56 0,75 0,20 0,74 0,83 0,90 1,00

S 0,62 -0,45 0,89 0,69 0,89 0,71 0,87 0,11 0,85 0,67 0,91 0,80 1,00

Tabela 5.13. Matriz de correlação entre as variáveis analisadas para as amostras de sedimento de fundo da estação chuvosa (elementos maiores e traços 
totais) - r > 0,8 em negrito considerado significativo. 

Al Ba Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn Argila MO CO3 S

Al 1,00

Ba 0,15 1,00

Cr 0,81 -0,23 1,00

Cu 0,66 -0,12 0,83 1,00

Fe 0,78 -0,21 0,95 0,94 1,00

Mn 0,67 0,03 0,73 0,92 0,82 1,00

Ni 0,80 -0,11 0,95 0,94 0,98 0,86 1,00

Pb 0,70 0,51 0,52 0,50 0,51 0,54 0,58 1,00

Zn 0,75 -0,12 0,91 0,97 0,98 0,89 0,99 0,54 1,00

Argila 0,54 -0,38 0,79 0,69 0,80 0,44 0,76 0,27 0,75 1,00

MO 0,34 -0,31 0,62 0,46 0,59 0,20 0,55 0,34 0,52 0,73 1,00

CO3 0,62 -0,42 0,86 0,68 0,85 0,50 0,80 0,30 0,78 0,90 0,78 1,00

S 0,36 -0,42 0,58 0,23 0,48 -0,01 0,41 0,15 0,35 0,64 0,75 0,73 1,00
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5.3.2. TESTEMUNHOS

5.3.2.1. Fração Argila 

O teor de argila nas diferentes profundidades dos testemunhos coletados encontra-se na 

Figura 5.32. Observa-se que o T4 apresentou os maiores valores de argila nas três profundidades 

amostradas (de 7,13 a 12,7%), estando de acordo com os resultados obtidos de teor de argila para 

as amostras de sedimento de fundo coletadas nos respectivos locais dos testemunhos. O 

testemunho T4 localiza-se no rio Curimataú, onde as amostras de sedimento de fundo também

apresentaram alta quantidade da fração argila (pontos 5 e 9 das Figuras 5.7 e 5.8). 

Figura 5.32. Teor de argila (%) em diferentes profundidades dos testemunhos coletados, e o tempo 
(anos) correspondente de acordo com a taxa de sedimentação na área. 

5.3.2.2. Matéria Orgânica 

A Figura 5.33 apresenta os valores de matéria orgânica (%) encontrados das diferentes 

profundidades dos testemunhos coletados. Novamente, o T4 apresentou os maiores valores nas 

três profundidades, variando de 7,0 a 9,8%. Os outros testemunhos variaram de 0,9 a 4,0%. Estes 

valores estão de acordo com aqueles encontrados para as amostras de sedimento superficial 

(Figuras 5.9 e 5.10). Na Tailândia, Sirinawin e Sompongchaiyakul (2005) encontraram uma

variação de matéria orgânica de 1,52 a 7,30% em testemunhos coletados no canal U-Tapao, 

sendo que estes valores apresentaram diminuição em direção ao oceano. 
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Figura 5.33. Valores de matéria orgânica (%) obtidos em diferentes profundidades dos testemunhos
coletados, e o tempo (anos) correspondente de acordo com a taxa de sedimentação na área. 

5.3.2.3. Carbonato 

A Figura 5.34 apresenta os valores de carbonato obtidos para as diferentes profundidades 

dos testemunhos coletados. Da mesma forma que ocorreu para fração argila e matéria orgânica, o 

T4 apresentou os maiores valores de carbonato nas profundidades de 0-5 e de 20-25 cm, de 17,2 

e 22,1% respectivamente. O maior valor de CO3 a 45-50 cm foi de 16,5% em T2. Na Tailândia, 

Sirinawin e Sompongchaiyakul (2005) também encontraram quantidades elevadas de carbonato 

em testemunhos coletados no canal U-Tapao, variando de 20-21%. 

Figura 5.34. Valores de carbonato (%) obtidos em diferentes profundidades dos testemunhos coletados, 
e o tempo (anos) correspondente, de acordo com a taxa de sedimentação na área. 
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5.3.2.4. Elementos maiores e traços em testemunhos 

A Figura 5.35 apresenta as concentrações dos elementos maiores e traços encontradas nas 

profundidades selecionadas para análise em cada testemunho coletado. Em T1 e T2 as 

concentrações de Al aumentaram com a profundidade, e em T3 e T4 ocorreu o oposto, as 

concentrações de Al diminuíram (Figura 5.35a). As concentrações de Al foram as mais elevadas 

em T4 nas três profundidades, variando de 4,41 a 5,08%, o que reflete os teores da fração argila 

que se encontram na Figura 5.32.

As variações do Al, Fe, Mn,, Cr, Cu, Ni e Zn foram muito parecidas nos quatro 

testemunhos, apresentando altas correlações positivas (r > 0,8), o que favorece a idéia de que boa 

parte do Cr, Cu, Ni e Zn se encontra adsorvida às argilas e oxihidróxidos de Fe e Mn, portanto 

potencialmente biodisponíveis. (Tabela 5.15 e Figura 5.35). Já o Ba e Pb não apresentaram boas 

correlações, o que novamente pode indicar problemas na digestão total das amostras para estes 

elementos.

Tabela 5.15. Matriz de correlação entre as variáveis analisadas para as amostras dos testemunhos 
(elementos maiores e traços totais) - r > 0,8 em negrito considerado significativo. 

Al Ba Cu Cr Fe Mn Ni Pb Zn Argila MO CO3

Al 1,00

Ba -0,44 1,00

Cu 0,91 -0,27 1,00

Cr 0,95 -0,34 0,92 1,00

Fe 0,96 -0,39 0,94 0,99 1,00

Mn 0,79 0,08 0,89 0,83 0,81 1,00

Ni 0,96 -0,37 0,97 0,98 0,99 0,85 1,00

Pb 0,45 0,38 0,53 0,57 0,58 0,62 0,55 1,00

Zn 0,95 -0,35 0,98 0,98 0,99 0,86 1,00 0,55 1,00

Argila 0,92 -0,42 0,91 0,97 0,97 0,77 0,96 0,48 0,97 1,00

MO 0,90 -0,40 0,87 0,94 0,95 0,71 0,94 0,63 0,93 0,89 1,00

CO3 0,69 -0,51 0,57 0,80 0,76 0,46 0,71 0,27 0,70 0,79 0,70 1

A Tabela 5.16 apresenta a porcentagem dos metais analisados que se encontram

potencialmente biodisponíveis. O Al foi o que apresentou os menores valores, abaixo de 3,5%. 

Em seguida Cr e Ni apresentaram valores máximos de 25,6% (T3) e 25,8% (T1) 

respectivamente, sendo ambos na maior profundidade (45-50 cm). O Fe apresentou valores um

pouco mais elevados na superfície, porém não passando de 10% em todos os testemunhos.
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As porcentagens de biodisponibilidade do Mn caíram pela metade da superfície para a maior

profundidade em todos os testemunhos, com exceção do primeiro. Para Ni e Zn, as maiores

diferenças registradas entre as profundidades foram nos testemunhos 2 e 3, com os maiores

valores na superfície. O Ba e Pb potencialmente biodisponíveis foram novamente muito elevados 

da mesma forma que verificado para as amostras de sedimento de fundo. 

Tabela 5.16. Porcentagem média (n = 3 réplicas) dos elementos maiores e traços potencialmente
biodisponíveis em cada testemunho com respectivas profundidades. A ausência de valor significa que a 
concentração na extração parcial foi abaixo do limite de detecção do aparelho. (Legenda: T =
testemunho).

Elemento Profundidade T1 T2 T3 T4
0 – 5 cm 1,4 2,9 2,8 3,5

Al 20 – 25 cm 1,5 2,6 2,8 3,5
45 – 50 cm 2,2 1,6 1,7 2,9

0 – 5 cm 1,4 29,4 64,3 67,5
Ba 20 – 25 cm 5,4 37,1 59,4 124,5

45 – 50 cm 32,7 18,3 4,8 167,5
0 – 5 cm 7,5 12,5 11,6 8,5

Cr 20 – 25 cm 10,9 16,4 12,7 10,0
45 – 50 cm 13,5 10,4 25,6 10,2

0 – 5 cm 18,3 37,3 13,9 15,6
Cu 20 – 25 cm ___ ___ ___ ___

45 – 50 cm ___ ___ ___ ___

0 – 5 cm 7,3 10,9 10,1 9,9
Fe 20 – 25 cm 7,0 7,1 7,8 6,6

45 – 50 cm 6,2 3,6 5,1 5,4
0 – 5 cm 7,4 27,6 26,7 35,1

Mn 20 – 25 cm 12,8 16,7 14,6 24,4
45 – 50 cm 21,2 13,9 11,9 11,7

0 – 5 cm 18,0 24,6 20,1 16,8
Ni 20 – 25 cm 21,6 25,0 20,4 15,6

45 – 50 cm 25,8 8,6 9,0 16,6
0 – 5 cm 33,9 151,1 379,5 210,6

Pb 20 – 25 cm 79,5 114,7 244,8 97,6
45 – 50 cm 147,7 71,8 54,1 87,8

0 – 5 cm 31,6 37,0 31,0 23,1
Zn 20 – 25 cm 36,7 37,3 34,3 26,9

45 – 50 cm 37,1 21,5 23,1 26,1

5.3.3. RAZÃO DE ENRIQUECIMENTO (RE) DOS ELEMENTOS MAIORES E TRAÇOS

5.3.3.1. “Background” do estuário do rio Curimataú 

Os valores background escolhidos para o estuário do rio Curimataú foram aqueles obtidos 

de T4 à profundidade de 45-50 cm. O critério usado para tal escolha baseou-se no fato desta 

amostra ter apresentado a maior quantidade de fração argila (Figura 5.32) e de teor de matéria
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orgânica (Figura 5.33) à profundidade de 45-50 cm, sendo portanto a amostra com a maior

tendência em acumular elementos traço sem apresentar influência antrópica. Na Tabela 5.17 

encontram-se as concentrações background que foram usadas para o cálculo da razão de 

enriquecimento (item 5.2.2.6). 

Tabela 5.17. Concentrações de background obtidas para o estuário do rio Curimataú 
(em µg.g-1, Al e Fe em %). 

Elemento Background Elemento Background
Al 4,41 Fe 2,73
Ba 6,92 Mn 202
Cd < 0,25 Ni 13,7
Cu 5,86 Pb 5,17
Cr 40,2 Zn 38,1

5.3.3.2. Razão de Enriquecimento - RE 

A razão de enriquecimento foi calculada para os elementos analisados neste trabalho, com

exceção do Al que foi usado no cálculo como agente normalizador. Os elementos Cr, Fe, Ni e Zn 

apresentaram RE < 2 para a grande maioria das amostras, tanto na estação seca como na 

chuvosa, podendo ser considerados locais ausentes de poluição. Em poucas amostras esse valor 

foi maior que 2, porém quando isso aconteceu foi bem próximo a 2, podendo ser também

considerados locais sem poluição (Figuras 5.36, 5.38, 5.40 e 5.41 e Tabelas 5.18 e 5.19). 

O cobre apresentou diversas amostras com poluição moderada (RECu > 2), sendo estas em

maior número durante a estação chuvosa (Figura 5.37 e Tabela 5.19), o que poderia ser 

interpretado como um elevado aporte de substâncias poluentes trazidas com a forte precipitação, 

já que tais amostras localizavam-se distribuídas por todo o estuário. Outra interpretação seria o 

fato de que na época da estação chuvosa, no mês anterior à coleta das amostras, alguns tanques 

de carcinicultura se romperam devido à forte precipitação, o que pode ter contribuído para o 

aumento da RECu.

Quanto ao Mn, as amostras próximas à foz (pontos 1 e 2) apresentaram poluição 

moderada a significativa, sendo o único elemento a apresentar RE > 5 (Figura 5.39 e Tabelas 

5.18 e 5.19). Este resultado está de acordo com aqueles obtidos por Silva et al. (2003), que 

encontraram elevadas concentrações de Mn nos tecidos de ostras nesta mesma localização do 

estuário do rio Curimataú, o que poderia ser uma evidência da influência da atividade de 

carcinicultura nesse ecossistema.
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O Ba apresentou médias da razão de enriquecimento muito elevadas, de 35,46 para a 

estação seca e 40,76 para a estação chuvosa (Tabela 5.18), as quais significam que os sedimentos

encontram-se com poluição forte a extrema em relação a este elemento (Figura 5.42 e Tabela 
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5.15). Estes valores não são condizentes com as concentrações de Ba obtidas nestas amostras, as 

quais se encontraram dentro dos valores normais de sedimentos não contaminados. Este fato 

pode ser devido aos problemas ocorridos nas análises geoquímicas que foram abordados 

anteriormente. Com o chumbo, da mesma forma, não é possível afirmar com certeza que a razão 

de enriquecimento seja de 1,36 e 2,19, respectivamente para as estações seca e chuvosa, devido 

aos problemas analíticos acima discutidos (Tabelas 5.18 e 5.19 e Figura 5.43). 

Figura 5.36. Razão de enriquecimento calculada para cromo nas amostras de sedimento de fundo 
coletadas durante as estações seca e chuvosa. 

Figura 5.37. Razão de enriquecimento calculada para cobre nas amostras de sedimento de fundo 
coletadas durante as estações seca e chuvosa. 
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Figura 5.38. Razão de enriquecimento calculada para ferro nas amostras de sedimento de fundo 
coletadas durante as estações seca e chuvosa. 

Figura 5.39. Razão de enriquecimento calculada para manganês nas amostras de sedimento de fundo 
coletadas durante as estações seca e chuvosa. 

Figura 5.40. Razão de enriquecimento calculada para níquel nas amostras de sedimento de fundo 
coletadas durante as estações seca e chuvosa. 
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Figura 5.41. Razão de enriquecimento calculada para zinco nas amostras de sedimento de fundo 
coletadas durante as estações seca e chuvosa. 

Figura 5.42. Razão de enriquecimento calculada para bário nas amostras de sedimento de fundo
coletadas durante as estações seca e chuvosa. 

Figura 5.43. Razão de enriquecimento calculada para chumbo nas amostras de sedimento de fundo 
coletadas durante as estações seca e chuvosa. 
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Tabela 5.18. Valores médio, mínimo e máximo da razão de enriquecimento calculados para os 
elementos analisados. 

Estação Seca Estação Chuvosa 
Elemento

Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo
Ba 35,46 0,68 176,16 40,76 0,78 163,91
Cr 0,80 0,08 2,11 0,88 0,06 1,74
Cu 0,77 0,06 2,97 1,29 0,06 3,31
Fe 0,75 0,06 1,91 0,88 0,09 1,87
Mn 1,33 0,13 10,10 1,60 0,23 5,69
Ni 0,72 0,07 2,00 0,97 0,11 1,94
Pb 1,36 0,15 5,03 2,19 0,68 4,56
Zn 0,82 0,10 2,13 1,01 0,10 2,24

Tabela 5.19. Porcentagem de amostras de sedimento de fundo em cada categoria de poluição de
acordo com a razão de enriquecimento - RE (n = 33): a) estação seca; b) estação chuvosa. Valores 
entre parênteses representam o no de amostras na categoria. 

a)
ESTAÇÃO SECA 

Elemento Sem Poluição 
RE < 2 

Poluição
Moderada
RE 2 – 5 

Poluição
Significativa

RE 5 - 20 

Poluição
Muito Forte 
RE 20 – 40 

Poluição
Extrema
RE > 40 

Ba 30,3 (10) 6,1 (2) 30,3 (10) 6,1 (2) 27,2 (9) 
Cr 97,0 (32) 3,0 (1) ----------- ----------- -----------
Cu 93,9 (31) 6,1 (2) ----------- ----------- -----------
Fe 100 (33) ----------- ----------- ----------- -----------
Mn 87,9 (29) 9,1 (3) 3,0 (1) ----------- -----------
Ni 97,0 (32) 3,0 (1) ----------- ----------- -----------
Pb 78,8 (26) 21,2 (7) ----------- ----------- -----------
Zn 97,0 (32) 3,0 (1) ----------- ----------- -----------

b)
ESTAÇÃO CHUVOSA 

Elemento Sem Poluição 
RE < 2 

Poluição
Moderada
RE 2 – 5 

Poluição
Significativa

RE 5 - 20 

Poluição
Muito Forte 
RE 20 – 40 

Poluição
Extrema
RE > 40 

Ba 15,1 (5) 12,1 (4) 24,2 (8) 15,1 (5) 33,3 (11) 
Cr 100 (33) ----------- ----------- ----------- -----------
Cu 75,8 (25) 24,2 (8) ----------- ----------- -----------
Fe 100 (33) ----------- ----------- ----------- -----------
Mn 75,8 (25) 21,2 (7) 3,0 (1) ----------- -----------
Ni 100 (33) ----------- ----------- ----------- -----------
Pb 48,5 (16) 51,5 (17) ----------- ----------- -----------
Zn 90,9 (30) 9,1 (3) ----------- ----------- -----------

5.4. CONCLUSÕES 

Durante a estação seca foi observado um padrão de distribuição da fração fina, com

maiores quantidades nas margens em relação à porção central do canal. O mesmo não foi 
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observado durante a estação chuvosa, talvez devido à elevada descarga fluvial ocorrida na época 

da coleta do sedimento.

Longitudinalmente também se observa maior quantidade de material fino a montante, que 

são ambientes de menor energia em relação à desembocadura, tanto na estação seca como na 

chuvosa.

Observou-se uma grande variação nas metodologias de extração de metais em amostras de 

sedimento na literatura mundial, com variações na fração usada e nos ataques químicos, o que 

torna difícil a comparação entre os diversos trabalhos. 

Os elementos aqui analisados no sedimento de fundo apresentaram altas correlações com

Al, Fe, Mn e fração argila em ambas as estações seca e chuvosa, demonstrando suas ligações 

com os óxihidróxidos de Fe e Mn, além do material fino. 

Quanto às concentrações dos elementos, estas se mostraram baixas quando comparadas a 

outros estuários. Porém, a razão de enriquecimento do Mn se apresentou elevada a jusante, 

classificando o local com poluição moderada a significativa, o que pode ser uma evidência da 

influência da atividade de carcinicultura nesse ecossistema. O cobre apresentou alguns locais 

classificados com poluição moderada, principalmente durante a estação chuvosa, o que pode ser 

devido ao elevado aporte de substâncias poluentes transportadas pela precipitação. Já a razão de 

enriquecimento calculada para Cr, Fe, Ni e Zn foi sempre menor ou igual a 2, ou seja, o 

ambiente não apresenta poluição significativa para estes metais.

A digestão total das amostras de sedimento superficial e testemunhos com água regia-HF 

em microondas se mostrou eficiente para analisar os elementos Al, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni e Zn. 

Já para os elementos Ba e Pb outro método seria necessário para avaliar as concentrações totais 

destes elementos nas amostras de sedimento, sugerindo-se futuras investigações com estes 

elementos.

De um modo geral, as maiores médias da porcentagem de metais biodisponíveis ocorreram

durante a estação seca, podendo ser devido à maior concentração dos efluentes descartados no 

estuário.
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CAPÍTULO VI – DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X

6.1. ARGILOMINERAIS EM SEDIMENTOS 

Os minerais argilosos são formados por alterações de silicatos de alumínio (como

feldspatos e anfibólios), pela ação da água a temperaturas de até algumas centenas de graus, 

sendo reações extremamente lentas a temperatura ambiente. São portanto descritos 

quimicamente como silicatos de alumínio hidratados apresentando estrutura laminar contínua, 

como a das micas. Suas composições apresentam variações na relação Si/Al, uma quantidade 

variável de água, e normalmente, consideráveis quantidades de Mg, Fe, Ca e metais alcalinos 

(Krauskopf, 1972). As argilas podem ser classificadas em dois tipos principais: 

- bilaminares, cujas camadas consistem de uma lâmina tetraédrica e uma octaédrica. Ex.: 

caulinita.

- trilaminares, cujas camadas têm uma lâmina octaédrica entre duas lâminas tetraédricas. Ex.: 

montmorilonita.

Outras combinações de lâminas são possíveis, mas estas duas são as mais comuns (Krauskopf, 

1972).

De modo geral, as argilas cauliníticas têm suas camadas mais firmemente presas e 

permitem menos substituições de Al e Si por outros íons. Esses aspectos estruturais se refletem

numa menor capacidade para trocas iônicas das argilas cauliníticas e uma menor plasticidade 

devido à menor capacidade de adsorver água. Já a montmorilonita, cujas camadas são mais

facilmente separáveis e apresentam alto teor de substituições, contêm muitos íons adsorvidos e 

têm alta capacidade de adsorção de água, sendo muito mais plástica do que a caulinita (Millot, 

1964). A Tabela 6.1 mostra a capacidade de troca catiônica de diferentes argilas, sendo uma

característica de grande interesse para a interpretação da distribuição de metais pesados em

sedimentos.

Na natureza a maioria das argilas é uma mistura de dois ou mais minerais argilosos, 

apresentando portanto propriedades intermediárias entre os extremos. No entanto, as 

propriedades de uma determinada argila podem sofrer influência de uma pequena porcentagem

de um determinado componente. A montmorilonita, por exemplo, em pequenas quantidades em

uma argila pode modificar significativamente sua plasticidade. 

As características climáticas apresentam uma grande importância na formação das 

argilas. As soluções ácidas favorecem a formação da caulinita, deste modo este argilomineral é 
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comumente encontrado em solos de climas úmidos com vegetação abundante, a qual acidifica as 

soluções que percolam o solo, e onde ocorre a remoção dos cátions de forma eficiente. Por outro 

lado, a montmorilonita é formada a partir de soluções básicas, sendo característica de solos de 

climas menos úmidos, onde as soluções do solo são ligeiramente alcalinas, e os cátions são 

removidos mais lentamente. Já a ilita é o argilomineral mais comum em sedimentos marinhos, já 

que precisa de abundantes quantidades de K+ para se formar, o qual é bastante abundante na água 

do mar. A ilita também é muito comum em solos formados de rochas ígneas particularmente

ricas em potássio, sendo considerado o argilomineral mais abundante na natureza (Millot, 1964). 

Tabela 6.1. Capacidade de troca iônica das argilas (White, 2001). 

Argila
Capacidade de troca iônica 

(meq/100g)
Esmectita (Montmorilonita) 80 - 150 

Vermiculita 120 - 200 

Ilita 10 - 40 

Caulinita 1 - 10 

Clorita < 10 

Caliani et al. (1997) identificaram ilita e caulinita no sedimento de fundo do estuário de 

Huelva na costa espanhola, sendo que a razão entre os dois argilominerais foi diminuindo em

direção à plataforma. Esta mesma relação entre os dois argilominerais foi observada por Faria e 

Sanchez (2001) na Baía de Guanabara, RJ. Nos sedimentos do estuário do rio Capibaribe (PE) da 

mesma forma foram identificados os agilominerais caulinita e ilita, além de quartzo, feldspato e 

hematita (Brayner et al., 2003). 

Nelson (1960 in Millot, 1964), estudando as argilas depositadas no leito e no estuário do 

rio Rappahannock (Virgínia, EUA), verificou modificações mineralógicas desde o curso do rio 

até seu estuário. A ilita se tornou cada vez mais abundante, as montmorilonitas diminuíram, ao 

passo que a clorita apareceu. Apesar de a explicação destas modificações devido à influência da 

passagem água doce-água marinha ser bastante tentadora, o autor aponta para outras 

possibilidades, como a influência da alimentação dos tributários, ou as condições de transporte e 

dispersão de sedimentos no estuário. 
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Nos afluentes do rio de la Plata na Argentina, a ilita foi encontrada como principal mineral

de argila nos sedimentos de fundo, sendo que os maiores teores foram detectados nas amostras

coletadas a montante nas bacias. Já a esmectita aumentou à jusante. Tais diferenças estão ligadas 

a áreas fonte distintas. A ilita está associada a materiais eólicos, e a esmectita é um mineral típico 

da planície costeira (transgressão marinha do Holoceno). A caulinita, argila encontrada em

menor quantidade, é um dos minerais característicos da Bacia del Plata (Ronco et al., 2001). 
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6.2. METODOLOGIA 

Dentre as amostras de sedimento de fundo selecionadas para análise geoquímica (item

5.2.2.5 – Capítulo V), algumas delas foram selecionadas para análise por difratometria de raios-

X. O critério usado para tal seleção foi o espacial, ou seja, a seleção de amostras bem

distribuídas na área de estudo. A Figura 6.1 apresenta a localização dos pontos de amostragem

selecionados, sendo que em cada um destes pontos foram analisadas três amostras, sendo uma

em cada margem e uma na parte central do canal. Além disso, em um mesmo ponto foram

analisadas amostras coletadas tanto na época seca como na chuvosa. Também foram analisadas 

algumas amostras dos testemunhos, aquelas coletadas na superfície, de 0 a 5 cm, e as mais

profundas, de 45 a 50 cm.

Figura 6.1. Localização dos pontos de amostragem de sedimento de fundo e testemunhos selecionados
para análise de difratometria de raios-X. 

As amostras foram secas, homogeneizadas e moídas abaixo de 230 mesh (63 µm). Cerca 

de 10 gramas de cada amostra foram preparados para análise. As análises de difratometria de 

raios-X foram realizadas no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco,
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em Recife (PE), em um equipamento Siemens modelo D5000. Este equipamento dispõe do 

programa de tratamento de dados EVA versão 9.0 da Diffrac-AT, com procura automática de 

picos, suavização da curva, procura de possíveis minerais e análise qualitativa. Técnicas simples

de medidas foram usadas para indicar preferencialmente a variabilidade entre as amostras

estudadas, do que fornecer uma medida exata da abundância dos minerais. As condições de 

operação para análise rotineira foram padronizadas utilizando-se radiação de Cu-K  em

voltagem de 40 Kv, corrente de 40 mA, 2  de 4 a 50o, com aquisição contínua de 1o por minuto.

Para algumas amostras, devido à alta concentração de S, optou-se por ampliar a faixa de 

varredura, sendo 2  de 5 a 80o , já que alguns picos importantes de sulfetos (como a pirita) 

ocorrem acima de 50o . 

6.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados das análises de difratometria de raios-X das amostras de sedimento de 

fundo do ponto 2 encontram-se nas Figuras 6.2 e 6.3. Nos Anexos 28 a 39, no final da Tese, 

encontram-se os resultados correspondentes aos pontos 4, 9, 11 e 12 das amostras de sedimento

de fundo, e pontos 1, 2, 3 e 4 referentes aos testemunhos. A distribuição dos minerais que foram

identificados por estação de coleta e por amostra encontra-se nas Tabelas 6.2 a 6.4. As amostras

mostraram heterogeneidade entre os pontos de amostragem, e também entre as amostras de um

mesmo ponto, mostrando a complexidade da área de estudo. A composição mineral da maioria

das amostras estudadas consistiu principalmente de quartzo, feldspatos, carbonatos e 

filosilicatos.

O quartzo (SiO2) foi encontrado em todos os pontos de coleta, tanto nas amostras

coletadas durante a estação seca como naquelas da estação chuvosa, sendo dominante na parte 

central do canal. Sua presença indica o intenso intemperismo químico na área, já que este é um

mineral resistato, ou seja, se conserva inalterado durante as reações de intemperismo químico.

Próximo à foz durante a estação seca (Figura 6.2), observou-se grande diferença da composição

mineral entre as margens e o centro do canal, com os argilominerais depositados nas margens, e 

quartzo predominando no centro, diferença esta que também foi observada no baixo rio 

Amazonas (Vital e Stattegger, 2000). Durante a estação chuvosa, por outro lado, observou-se o 

oposto, ou seja, o quartzo foi encontrado preferencialmente nas margens, e na parte central foram

identificados picos referentes aos argilominerais (Figura 6.3). Isto pode ser explicado pelas 

características hidrodinâmicas do local, no qual durante o período de intensa pluviosidade teria 

ocorrido a resuspensão dos argilominerais localizados nas margens, que teriam se depositado na 
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região central do canal pelo processo de floculação. Pelas Figuras 5.7 e 5.8 (Capítulo V) 

observa-se que ocorreu realmente a remoção de material fino das margens e deposição no centro 

do canal durante a estação chuvosa na região próxima à foz (pontos 1, 2 e 3). De acordo com o 

modelo de compartimentação geoambiental proposto por Souza (2004) - Figura 4.3, esta área 

corresponde ao estuário médio, com um regime de escoamento mais afetado pela ação das 

marés, as quais são reproduzidas no leito do canal nas formas de ondas areno-argilosas e 

pequenas ondas de areia. Porém, devido ao aumento anormal da vazão do rio na estação 

chuvosa, acredita-se que os processos fluviais e fluxos turbulentos tenham agido de forma mais

acentuada neste local durante este período de intensa pluviosidade.

No rio Cunhaú também se observou o predomínio de quartzo na parte central do canal 

durante a estação seca (Anexo 28), sendo que durante a estação chuvosa houve remoção dos 

argilominerais das margens (Anexo 29). De acordo com Souza (2004) este local faria parte do 

estuário superior, com a calha apresentando morfologia típica de ambientes de baixa velocidade 

de fluxo, com pequenas ondas areno-argilosas planas e suavizadas. Da mesma forma que 

aconteceu no ponto mais a jusante descrito acima, a maior vazão do rio deve ter causado a 

resuspensão da fração fina que havia sido depositada nas margens durante a estação seca. 

A goethita (FeO(OH)) apareceu geralmente acompanhando os argilominerais (Tabelas 

6.2, 6.3 e 6.4). Os óxidos e hidróxidos de Fe encontram-se geralmente presentes em uma grande 

variedade de produtos de alteração, em solos e mesmo em rochas ricas em argilas (Millot, 1964), 

se acumulando preferencialmente nas frações mais finas (Horowitz, 1985). Sua importância

reside no fato de funcionarem como excelentes aprisionadores de metais (Whitney, 1975). A 

formação da goethita se inicia com a precipitação do ferro férrico como hidróxido a partir de 

soluções de pH baixo. A precipitação se processa na forma de gel que, com o passar do tempo,

vai se submetendo a vários graus de desidratação até a cristalização. A hidratação do gel de 

óxido-hidróxido férrico, desde a sua deposição como um precipitado amorfo, vai decrescendo 

com a cristalinidade. Deste modo, se forma inicialmente uma goethita fina de cristais muito

pequenos (alguns µm, dificilmente visíveis a olho nu), aparentemente amorfa, de fórmula

FeO(OH).nH2O, que, perdendo água, se transforma em macrocristais ortorrômbicos bem

definidos de composição FeO.OH (Carvalho, 1995). 

Os minerais carbonáticos calcita (CaCO3) e dolomita (Ca,Mg(CO3)2) aqui identificados

são geralmente encontrados em sedimentos estuarinos (Caliani et al., 1997; Liu et al., 2006), 

podendo mesmo ser dominantes em algumas regiões costeiras (Window et al., 1989). Podem se 

precipitar devido a processos de evaporação, da mesma forma que acontece com a halita (NaCl), 

porém sua detecção por difratometria pode estar relacionada a uma origem biogênica (conchas). 
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Comparando-se os difratogramas da estação seca com os da estação chuvosa das 

amostras coletadas no rio Curimataú (Anexos 30 e 31) pode-se observar que, diferentemente dos 

locais acima mencionados, os argilominerais depositados neste local durante a estação seca não 

foram removidos na época de maior descarga. Através de estudos batimétricos no estuário de 

Curimataú, Souza (2004) verificou que a calha do rio Curimataú apresenta as maiores

profundidades quando comparadas àquelas de toda a região estuarina, chegando a 16 m de 

profundidade após a conexão com o rio Guaratuba. Esta maior profundidade da calha poderia ter 

influenciado na permanência da fração fina na calha do rio Curimataú, fazendo com que, 

transversalmente, a área de maior velocidade do fluxo de água ficasse distante do leito, e 

conseqüentemente impediria a resuspensão do material fino. Miranda et al. (2004) realizaram

medidas de velocidade de corrente em perfis verticais e longitudinais no estuário de Curimataú,

com as menores velocidades ocorrendo próximas ao leito do canal. 

No rio Guaratuba durante a estação seca houve o predomínio de quartzo no centro da 

calha, sendo que as argilas foram identificadas apenas nas margens (Anexo 34), apesar das 

análises granulométricas terem indicado grande quantidade de fração fina em toda a seção 

transversal neste local (ponto 12 da Figura 5.7 – Capítulo V). Talvez os picos dos argilominerais

tenham sido mascarados pela grande intensidade dos picos do quartzo (Borges – comunicação

pessoal ). Isto pode ser percebido através do difratograma da estação chuvosa do mesmo local, 

que detectou diversos minerais incluindo as argilas, e o quartzo desta vez apresentou picos de 

intensidade mais baixa (Anexo 35b). 

De acordo com Souza (2004), a calha do rio Guaratuba possui largura de 200 m ao se 

conectar ao rio Curimataú. À medida que se dirige à montante passa a ter largura média de 100 

m, chegando a 50 m na parte mais interior. Quanto à profundidade, próximo à conexão com o rio 

Curimataú chega a 13 m, passando rapidamente a 4 m, e nas porções mais interiores apresenta 

apenas 3 m de profundidade. 

Os feldspatos se encontraram bem distribuídos no estuário. A estrutura destes minerais é 

com freqüência muito heterogênea (numerosas inclusões fluidas ou sólidas), a qual os torna 

facilmente alteráveis, sendo esta alteração intensificada pelas condições de superfície. A ação do 

intemperismo sobre eles pode dar origem aos argilominerais e às micas (Foucault e Raoult, 

1995).

Os argilominerais identificados no estuário de Curimataú foram ilita e caulinita. A ilita 

(KxAl2[Si4-xAlxO10](OH)2) é um mineral de estrutura micácea detrítico muito comum, sendo 

encontrada em grande variedade de solos e sedimentos. É estável em solos com fraca drenagem,

 Profa. Dra. Lucila Ester Borges – Departamento de Geologia, UFPE. 
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e em sedimentos de águas alcalinas. Por outro lado é vulnerável em ambientes ácidos. Sua 

presença indica alterações diretas e mecânicas. A caulinita (Al2[Si2O5](OH)4) é estável na 

hidrosfera, nos solos e em sedimentos, sendo um mineral argiloso detrítico típico e o mais

resistente. Sua presença indica alterações intensas sofridas pelos minerais (Millot, 1964). 

Liu et al. (2006) realizaram análise de difração de raios-X em diversas frações de 

amostras de sedimentos de fundo no rio Haihe (China), conjuntamente com análises geoquímicas

de metais pesados, encontrando resultados semelhantes aos deste trabalho. Os autores 

observaram que com o aumento do tamanho das partículas, havia uma diminuição dos minerais

clorita, mica e caulinita, e, por outro lado, quartzo e feldspato aumentavam. As maiores

concentrações da maioria dos metais encontraram-se nos sedimentos finos, que são compostos

principalmente por silicatos, óxidos, e hidróxidos de Si, Fe e Al. Em contraste, as concentrações 

mais baixas de metais pesados foram encontradas nas frações de areia grossa, que são compostas

principalmente por quartzo e feldspato. Estes resultados indicam o importante papel exercido 

pelas frações silte e argila como reservatórios de metais pesados. 

Quanto aos testemunhos, os mesmos minerais encontrados nos sedimentos de fundo 

também foram identificados nestas amostras (Anexos 36 a 39). Além disso, também houve uma

estreita correlação entre a granulometria e a composição mineral, com uma presença marcante de 

quartzo nas amostras com predomínio de frações mais grossas, e argilominerais e goethita nas 

amostras com maior porcentagem de frações finas. 
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Figura 6.2. Difratogramas das amostras de sedimento de fundo do ponto 2 coletadas durante a estação 
seca: a) margem direita; b) centro; c) margem esquerda. Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; Gt – 
goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – feldspato; Qz – quartzo. 
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Figura 6.3. Difratogramas das amostras de sedimento de fundo do ponto 2 coletadas durante a estação 
chuvosa: a) margem direita; b) centro; c) margem esquerda. Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; Gt 
– goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – feldspato; Qz – quartzo. 
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Tabela 6.2. Distribuição dos minerais identificados por difratometria de raios-X nas respectivas amostras coletadas durante estação seca (MD = margem direita; 
C = centro; ME = margem esquerda). 

ESTAÇÂO SECA 

Ponto 2 Ponto 4 Ponto 9 Ponto 11 Ponto 12 Amostra
Mineral MD C ME MD C ME MD C ME MD C ME MD C ME
Calcita (Cal) X X X X X

Caulinita (Kln) X X X X X X X X X X X X

Dolomita (Dol) X X

Feldspato (F) X X X X X X X X X X X X

Goethita (Gt) X X X X X X X X

Halita (Hl) X X X X X X X X X

Ilita (Ill) X X X X X X X X X X X

Quartzo (Qz) X X X X X X X X X X X X X X X

Tabela 6.3. Distribuição dos minerais identificados por difratometria de raios-X nas respectivas amostras coletadas durante estação chuvosa (MD = margem 
direita; C = centro; ME = margem esquerda). 

ESTAÇÂO CHUVOSA 

Ponto 2 Ponto 4 Ponto 9 Ponto 11 Ponto 12 Amostra
Mineral MD C ME MD C ME MD C ME MD C ME MD C ME
Calcita (Cal) X X X X X X X X

Caulinita (Kln) X X X X X X X X

Dolomita (Dol) X X X X X X

Feldspato (F) X X X X X X X X X X X

Goethita (Gt) X X X X

Halita (Hl) X X X X X X X X

Ilita (Ill) X X X X X X X X X X

Quartzo (Qz) X X X X X X X X X X X X X X X
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Tabela 6.4. Distribuição dos minerais identificados por difratometria de raios-X nas respectivas amostras 
dos testemunhos. 

Testemunho 1 Testemunho 2 Testemunho 3 Testemunho 4 Amostra
Mineral 0-5 cm 45-50 cm 0-5 cm 45-50 cm 0-5 cm 45-50 cm 0-5 cm 45-50 cm 
Calcita (Cal) X X X

Caulinita (Kln) X X X X X X

Dolomita (Dol) X X X X

Feldspato (F) X X X X

Goethita (Gt) X X X

Halita (Hl) X X X X X X X X

Ilita (Ill) X X X X

Quartzo (Qz) X X X X X X X X

6.4. CONCLUSÕES 

As identificações dos minerais realizadas por difratometria de raios-X corroboram as 

análises granulométricas e geoquímicas realizadas nas amostras de sedimento de fundo e dos 

testemunhos.

As características hidrodinâmicas do estuário do rio Curimataú foram evidenciadas com

os resultados obtidos pelas análises difratométricas.

Os minerais que foram identificados no estuário de Curimataú estão de acordo com a 

literatura científica.
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CAPÍTULO VII – MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO (MPS) COMO AGENTE 

TRANSPORTADOR DE METAIS NO ESTUÁRIO DO RIO CURIMATAÚ

7.1. MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS NATURAIS 

A nível operacional define-se material particulado em suspensão (MPS) como sendo o 

material que fica retido em uma membrana de porosidade nominal 0,45 µm. O material menor do 

que essa fração é considerado como estando dissolvido. O limite superior do MPS não é fixo, 

estando estreitamente relacionado à intensidade da turbulência da água, bem como ao tamanho,

densidade e forma das partículas envolvidas. Em fortes turbulências mesmo grandes grãos de 

areia podem permanecer em suspensão por algum tempo. Isto também pode acontecer quando a 

areia se encontra suspensa em águas com altas concentrações de argila, sendo sua deposição 

impedida pelo grande número de partículas finas. Além disso, dependendo da sua composição, a 

suspensão da partícula pode ser favorecida, como por exemplo partículas contendo gases ou 

matéria orgânica de baixa densidade (Eisma, 1993). 

O material em suspensão de granulometria fina possui uma grande área superficial, sendo 

esta cada vez maior conforme as partículas vão se tornando mais finas. Devido ao fato das 

partículas minerais finas serem formadas em sua maioria por argilas, e serem recobertas por 

matéria orgânica, estas partículas são altamente ativas, adsorvendo com facilidade o material

dissolvido ou coloidal em sua superfície. Esta característica do MPS implica em importantes

conseqüências para a dispersão de substâncias poluentes tais como metais traços e uma

infinidade de compostos orgânicos sintéticos. Deste modo, os poluentes podem se concentrar e 

depositar nos sedimentos (Eisma, 1993). Gibbs (1977), por exemplo, estudando os rios 

Amazonas no norte do Brasil e Yukon no Alasca (EUA), encontrou concentrações de metais

bem mais elevadas no material em suspensão do que no dissolvido em ambos os rios (10.000 e 

7.000 vezes maiores, respectivamente), demonstrando a importância do material em suspensão 

no transporte de metais.

As variações da descarga fluvial durante o ano podem afetar as concentrações de metal

particulado em sistemas fluviais. As concentrações de metais geralmente são mais baixas durante 

períodos de alta descarga, enquanto que durante baixa descarga fluvial as concentrações podem

aumentar em até 5 vezes (Salomons, 1995). Este fenômeno provavelmente é causado pelos 

seguintes aspectos: 
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- diluição da concentração de metais proporcional ao aumento da descarga fluvial, assumindo

que existe uma carga constante de metais que entra no sistema fluvial; 

- diluição da concentração de metais devido ao aumento da erosão durante altas descargas 

fluviais causando uma mistura de partículas fluviais contaminadas com partículas de solo 

erodido não contaminado;

- diferenças na composição do tamanho do grão. Em períodos de baixa descarga fluvial o 

material em suspensão é relativamente mais fino, enquanto que as partículas mais grossas são 

depositadas no fundo do rio. Devido ao fato de os metais se associarem principalmente às 

partículas mais finas, em épocas de baixa descarga a diluição da concentração de metais causada 

pelas partículas grossas menos contaminadas é ausente (Salomons, 1995). 

Contudo, o oposto pode ocorrer quando a planície de inundação do rio e outras áreas 

vulneráveis à erosão encontram-se contaminadas. Uma alta descarga com conseqüente erosão 

resultarão em uma grande dispersão de contaminantes no ambiente (Bradley, 1984). O estuário 

do rio Curimataú, por exemplo, recebe uma carga em suspensão proveniente de áreas ocupadas 

por canaviais, carcinicultura, além das áreas urbanas localizadas em sua bacia hidrográfica. 

O MPS desempenha uma importante função em muitos ecossistemas, pois apresenta alto 

valor nutricional, sendo uma importante fonte de alimento para vários organismos aquáticos 

(Turner e Millward, 2002). Por outro lado, a mineralização e o acúmulo de matéria orgânica 

particulada podem resultar em valores de oxigênio dissolvido muito baixos, e conseqüentemente

em altas taxas de mortalidade da fauna aquática (Clark, 2001.). 

Em estuários o MPS pode ser fornecido por várias fontes (Figura 7.1), sendo que, 

dependendo da situação local, uma ou mais fontes irão dominar o suprimento da carga em

suspensão. Podem ocorrer flutuações nas concentrações de MPS devido a ciclos de deposição e 

resuspensão causados por oscilações das correntes de fundo (Herut e Kress, 1997; Hatje, 2003), 

e podem também existir fortes variações sazonais bem como de ano para ano causadas por 

tempestades ou por eutroficação. As concentrações de material em suspensão nestes 

ecossistemas podem ser altíssimas, chegando a 102 - 104 mg.L-1. Estas concentrações são muito

maiores que aquelas nos rios que fluem para dentro destes estuários e no mar costeiro. A 

ocorrência de tais concentrações elevadas depende principalmente da circulação residual no 

estuário, e não do fluxo de material em suspensão proveniente do rio ou do mar (Eisma, 1993). 

O MPS pode apresentar composição tanto de origem mineral, resultante da ação do 

intemperismo nas rochas (quartzo, minerais aluminosilicatos, hidróxidos de Al, Fe e Mn, 

calcita), como de origem biogênica, formado por organismos existentes na água ou no sedimento

de fundo (matéria orgânica, carbonato, opala). Além disso, alguns elementos e compostos podem
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ser encontrados adsorvidos na superfície da partícula, apresentando mobilidade. Os elementos

presentes nas partículas minerais foram ali fixados antes ou durante o processo de intemperismo;

os elementos adsorvidos estão associados apenas superficialmente às partículas e podem ser 

removidos por processos aquáticos naturais (Turner e Millward, 2002). 

Figura 7.1. Diagrama do fornecimento e remoção do material em suspensão em estuários. As palavras 
em itálico são as fontes adicionais de MPS que ocorrem no estuário do rio Curimataú e foram acrescidas 
ao diagrama original de Eisma (1993). 

Nos estuários ocorre com freqüência o processo de floculação, ou seja, a agregação de 

partículas em suspensão. Vários processos são citados por Eisma (1993) como causadores da 

floculação, entre eles estão: 

- floculação salina por causa do aumento da salinidade; 

- aderência das partes de algumas partículas com carga positiva às partes negativas de outras 

partículas (principalmente minerais de argila); 

- turbulência, aumentando o contato entre as partículas; 

- deposição diferenciada de partículas maiores e menores;

- agregação por organismos: formação de excrementos seguida eventualmente por decomposição

e desagregação em flocos menores;

- bactérias e fitoplâncton liberando substâncias orgânicas e produzindo muco que age como uma

espécie de cola; 

O processo de floculação salina, que geralmente ocorre em ambientes estuarinos, acontece 

devido ao fato das partículas em suspensão serem geralmente carregadas negativamente e se 
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repelirem entre si. Conforme a salinidade vai aumentando o material em suspensão começa a 

flocular, pois as partículas, que antes estavam carregadas negativamente, agora começam a se 

neutralizar pelos íons carregados positivamente que se encontram em solução. Por causa do 

aumento da neutralização conforme a salinidade vai aumentando, as forças repulsivas diminuem,

e quando as partículas se aproximam entre si, as atrações através das forças de Van der Walls ou 

intermoleculares podem se tornar tão fortes que as partículas se unem e formam flocos. A 

floculação geralmente ocorre entre valores de salinidade de 1 a 7, dependendo da mineralogia

das partículas (argilas). A floculação salina de partículas em suspensão no contato da água doce 

com a água do mar na foz dos rios, portanto, poderia explicar o rápido assentamento das 

partículas em suspensão, e a alta concentração de material em suspensão encontrada em muitos

estuários com salinidade baixa (Eisma, 1993).

A floculação do MPS tem um efeito importante no transporte das partículas e no transporte 

de metais associados a elas, pois vai resultar na formação de grandes partículas e 

conseqüentemente no aumento da taxa de deposição, que aumenta em função do diâmetro da 

partícula. Porém quando os flocos contêm grande quantidade de matéria orgânica (densidade 

mais baixa) são mais dificilmente depositados. Desta forma pode haver um equilíbrio entre as 

partículas em suspensão e as depositadas. 

Uma das conseqüências do processo de floculação seria o aumento da produção primária.

Isto porque, com a aglomeração de um grande número de partículas finas formando um número

menor de partículas de maior tamanho, a transparência da água aumentaria, e por conseqüência a 

luz do sol poderia penetrar mais profundamente na água. Além disso, a floculação também reduz 

a área superficial do material em suspensão, deste modo reduzindo a área disponível para 

adsorção de substâncias dissolvidas. 

7.2. METODOLOGIA

7.2.1. AMOSTRAGEM DO MPS

7.2.1.1. Coleta Temporal 
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Amostras de água foram coletadas com o auxílio de uma garrafa oceanográfica do tipo Go-

Flo (General Oceanics 1080 - 2,5 L) em três profundidades (superfície, meio e fundo) em uma

estação fixa no estuário (Figura 7.2 e Tabela 7.1). As amostragens, a cada 1 h, foram feitas 

durante dois ciclos de maré em estação chuvosa (abril-maio/2001), um de sizígia e outro de 
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quadratura, totalizando 25 h por ciclo. O MPS foi retido em filtros de fibra de vidro (Whatman

GF/F 47 mm ) previamente pesados e embalados em papel alumínio, até que estes atingissem a 

saturação. Durante a filtração, foi anotado o volume gasto de água para saturar o filtro a fim de 

se calcular o seston (MPS biológico e não-biológico em águas naturais). Os filtros saturados 

foram então acondicionados a 4oC. Em laboratório os filtros foram secos em estufa a 60oC por 96 

horas, e posteriormente pesados. Desta forma, foi possível definir a massa de material

particulado obtida. 

7.2.1.2. Coleta Espacial 

Quatro pontos de amostragem foram definidos ao longo do estuário para a coleta espacial 

do MPS, que foi realizada em 01/dezembro/2004, na estação seca durante maré de quadratura 

(Figura 7.2 e Tabela 7.1). 

Figura 7.2. Localização dos pontos de amostragem do MPS no estuário do rio Curimataú. 

Os pontos 1 e 4 foram considerados os extremos composicionais (end-members),

respectivamente fluvial e marinho. O ponto 2 está localizado próximo a uma saída de esgotos 

domésticos do município de Canguaretama (Figura 7.3), e o ponto 3 encontra-se na saída de 
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efluentes provenientes da atividade de carcinicultura (Figura 7.4). As coletas dos pontos 1, 2 e 3 

foram realizadas durante maré vazante a fim de se evitar qualquer influência do oceano, e avaliar 

a contribuição de MPS fluvial, bem como de atividades antropogênicas. 

Em cada ponto de amostragem foram coletados 20 L de água na superfície com o auxílio 

de um balde de polietileno, sendo em seguida condicionados em galão, também de polietileno. A 

água coletada foi então filtrada utilizando-se filtros de fibra de vidro (Whatman GF/F 47 mm )

previamente pesados e embalados em papel alumínio, até que o filtro atingisse a saturação 

(Figura 7.5). Durante a filtração, anotou-se o volume gasto de água para saturar o filtro a fim de 

se calcular o seston. Os filtros saturados foram então acondicionados a 4oC até a chegada em

laboratório. Em cada ponto de amostragem foram utilizados 10 filtros para a obtenção do MPS, 

totalizando 40 filtros. Em laboratório os filtros foram secos em estufa a 60oC por 96 horas, e 

posteriormente pesados. Desta forma, foi possível definir a massa de material particulado obtida. 

Tabela 7.1. Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem de MPS das coletas temporal e
espacial (ver Figura 7.2 para localização). 

Pontos de Amostragem Latitude Longitude
CT (coleta temporal) 
1 (end-member - rio) 
2 (esgoto urbano) 
3 (efluente de carcinicultura) 
4 (end-member - oceano) 

06o 19’ 34.2” S 
06o 24’ 40.6” S 
06o 23’   0.0” S 
06o 21’ 14.0” S 
06o 18’ 16.4” S 

35o 02’ 45.4” W 
35o 07’ 47.7” W 
35o 07’ 37.3” W 
35o 04’ 51.4” W 
35o 01’ 10.3” W 

Figura 7.3. Local de amostragem de MPS
(ponto 2), onde o esgoto doméstico
proveniente do município de
Canguaretama é despejado no rio Cunhaú
sem qualquer tratamento. Observam-se
crianças da comunidade usando este local
para recreação. 
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Figura 7.4. Local de amostragem de MPS
(ponto 3), onde os efluentes provenientes
da atividade de carcinicultura são
despejados no rio Cunhaú. 

Figura 7.5. Filtração das amostras de
água para obtenção do MPS. 

7.2.2. ANÁLISES QUÍMICAS

7.2.2.1. Matéria Orgânica 

Como os filtros de fibra de vidro Whatman GF/F chegam a suportar temperaturas de até 

550oC, optou-se pela metodologia de calcinação de Kralik (1999). Os filtros contendo o MPS 

foram colocados em cadinhos de porcelana previamente pesados. As amostras foram deixadas 

em estufa a 100oC por 16 horas para a obtenção do peso seco. Em seguida, os cadinhos foram

levados à mufla a 360oC por 2 horas. Após esfriarem em dessecador, os cadinhos contendo as 

amostras foram novamente pesados, e a diferença de peso obtida foi considerada a quantidade de 

matéria orgânica calcinada. Tais análises foram realizadas no Laboratório de Geoquímica

Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE).
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7.2.2.2. Extração total de elementos maiores e traços

As concentrações obtidas pela extração total dos elementos analisados (Al, Ba, Fe, Mn, Ni, 

Zn, Cd, Cr, Cu, Pb) no MPS foram obtidas segundo a metodologia de Gardolinski et al. (2002). 

A solubilização total foi realizada em sistema fechado, em forno de microondas, colocando-se o 

filtro com o MPS + 6 mL de agua regia + 2 mL de HF 40%, temperatura externa de 90oC e 

interna de 180oC por 5 minutos. Nos 15 minutos seguintes a temperatura foi elevada para 210oC

a 1000 W de potência. Em seguida os recipientes foram deixados esfriando até chegar à 

temperatura ambiente, quando então foram abertos para o acréscimo de 1 mL de HClO4

concentrado para a volatilização do HF, aquecendo-se em seguida a 210oC para a evaporação da 

solução até quase secura. Retomou-se a solução com 1 mL de HCl (1:1), completando-se o 

volume para 10 mL com H2O deionizada. Paralelamente foram analisados 2 filtros limpos como

branco usando a mesma metodologia de extração de metais. Os extratos foram analisados por 

espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma (ICP-OES), no Laboratório de Química

Analítica do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo 

(CENA/USP), em Piracicaba (SP) – Tabela 7.2. As análises foram efetuadas conjuntamente no 

padrão certificado NIST 2704 Buffalo River Sediment para aferir a exatidão analítica. 

Tabela 7.2. Limite de detecção dos elementos analisados em ICP-OES. 
Elementos analisados Limite de detecção (µg.g-1)

Al 2,5
Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn 0,25
Pb 1,5

7.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apesar das coletas de MPS terem sido consideradas insuficientes para uma análise mais

profunda, os dados obtidos foram acrescentados neste trabalho por auxiliarem nas interpretações 

e conclusões do mesmo, e para que possam servir como ponto de partida para trabalhos futuros 

nesta área. 

7.3.1. AMOSTRAGEM

Na coleta temporal durante a maré de quadratura, em alguns momentos não foi possível 

fazer a coleta de água (Figura 7.6). Isto ocorreu devido ao fato do processo de filtração ocorrer 
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muito lentamente, fato este que não havia sido previsto. Assim, não havia galões suficientes para 

todas as amostras. Desta forma era preciso desocupar os galões existentes com amostras

coletadas para só então poder acondicionar as amostras subseqüentemente coletadas. Isto fez 

com que em alguns momentos não fosse possível fazer a coleta de água para análise. Já para a 

coleta temporal durante a maré de sizígia este problema foi minimizado providenciando-se mais

galões. Mas mesmo assim durante cinco momentos não foi possível fazer a coleta de água pelo 

mesmo motivo descrito acima (Figura 7.7). 

A coleta espacial de MPS foi realizada durante estação seca (dezembro/2004), já que em

época chuvosa a concentração de substâncias poluentes adsorvidas no MPS é relativamente

baixa devido ao efeito da diluição. Além disso, durante épocas de baixa descarga fluvial o 

material em suspensão, apesar de se encontrar consideravelmente em menor quantidade, é muito

mais fino, o que significa que é muito mais propenso à adsorção de substâncias poluentes 

(Kralik, 1999). 

7.3.2. QUANTIFICAÇÃO DO MPS

7.3.2.1. Coleta Temporal 

Os resultados da coleta temporal de material em suspensão encontram-se nas Figuras 7.6 e 

7.7, respectivamente para os ciclos de quadratura e sizígia. Durante a maré de quadratura o MPS 

variou de 18 a 33 mg.L-1. A maior concentração de MPS foi obtida durante maré vazante (15 h) 

com profundidade de 3,35 m. Já a menor concentração foi obtida durante a maré alta (21 e 23 h). 

Às 17 e 19 horas não houve coleta de MPS na profundidade intermediária (meio), devido à 

profundidade estar em torno de 3,5 m considerou-se desnecessária esta coleta (Figura 7.6). A 

mesma variação da concentração de MPS de acordo com a maré foi observada durante a maré de 

sizígia, porém com uma variação maior, indo de 18 a 71 mg.L-1 (Figura 7.7). As maiores

concentrações ocorreram no fundo durante a subida da maré (11 e 12h), o que pode ser atribuído 

a fortes correntes na cunha salina. Os momentos de menor concentração de MPS foram obtidos 

durante a maré alta às 5 h, com profundidade de aproximadamente 6,6 m.
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Figura 7.6. Concentração de MPS (mg.L-1) em três profundidades em um ponto fixo durante 25 horas em maré de quadratura (média e desvio-padrão, n =
6). A variação da profundidade está representada pela linha contínua. Data da amostragem: 30/abril/2001. 
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Figura 7.7. Concentração de MPS (mg.L-1) em três profundidades em um ponto fixo durante 25 horas em maré de sizígia (média e desvio-padrão, n = 6). A
variação da profundidade está representada pela linha contínua. Data da amostragem: 06/maio/2001. 
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As concentrações mais baixas de MPS durante a estofa de enchente (preamar), observadas 

tanto em águas superficiais como nas profundas, são observações comuns em estuários (Allen et

al., 1980; Vale e Sundby, 1987; Hatje, 2003). Isto pode ser atribuído à assimetria na velocidade 

de corrente durante o ciclo de maré, com períodos mais longos durante a preamar nos quais as 

velocidades de corrente são baixas, enquanto que o tempo correspondente na baixa-mar é 

comparativamente mais curto (Postma, 1967). Portanto, durante a estofa de enchente (preamar),

um tempo mais longo está disponível para a deposição do material em suspensão do que durante 

a estofa de vazante (baixa-mar).

7.3.2.2. Coleta Espacial 

Os resultados da coleta espacial de material em suspensão encontram-se na Figura 7.8. O 

MPS variou de 11 a 76 mg.L-1, respectivamente para os pontos 1 (rio) e 3 (esgoto urbano). O 

MPS proveniente da atividade de carcinicultura também mostrou uma importante contribuição 

de MPS, com 56 mg.L-1, pouco inferior aos valores encontrados para o esgoto urbano.

Figura 7.8. Concentração de MPS (mg.L-1) coletado em pontos distintos no estuário do rio Curimataú
(média e desvio-padrão, n = 10). 

A Tabela 7.3 apresenta uma comparação da concentração de MPS em diversos estuários, 

mostrando que os valores apresentados para o estuário de Curimataú encontram-se dentro da 

faixa esperada. Hatje et al. (2001) encontraram valores de MPS inferiores no estuário de Port 

Jackson (Austrália), considerado um dos mais poluídos do país. Neste estuário a variação da 

concentração de MPS foi de 0,5 a 40,5 mg.L-1, sendo as concentrações mais elevadas a 
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Tabela 7.3. Comparação das concentrações de elementos maiores e traços no MPS de diversos estuários. 

Estuário
MPS

mg.L-1
Al
%

Fe
%

Ba
µg.g-1

Cu
µg.g-1

Cr
µg.g-1

Mn
µg.g-1

Ni
µg.g-1

Pb
µg.g-1

Zn
µg.g-1 Referências

Curimataú
(RN - Brasil) 

11 - 76 0,51 – 0,82 0,11 – 0,24 5730 - 8355 0,8 – 1,7 9,9 – 12,1 30,5 – 37,7 1,3 – 1,7 1,9 – 2,8 3899 - 4348 Presente estudo 

Paraíba do Sul 
(RJ – Brasil) 

5 - 193 _____ 3,1 – 9,3 _____ 36 – 169 34 - 202 948 - 4324 _____ _____ 34 - 787 Carvalho et al. (2002) 

Gironde
(França)

3 - 1200 8,3 4,4 _____ _____ _____ 9.000 _____ _____ _____ Gibbs et al. (1989) 

St Lawrence 
(Canadá)

0,03 - 36 3,8 – 9,5 2,5 – 6,0 _____ _____ _____
4.000 – 
20.000

_____ _____ _____ Yeats e Loring  (1991) 

Port Jackson 
(Austrália)

0,5 – 40,5 _____ 0,74 – 1,59 _____ 44,7 – 95,7 29,4 – 99,1 400 – 2.200 8,5 – 11,0 180 - 332 566 - 817 Hatje et al. (2001) 

Maurice
(EUA)

1,42 - 370 _____ _____ 54,5 - 671 _____ _____ _____ _____ _____ _____ Coffey et al. (1997) 

Scheldt
(Holanda)

6 - 222 2,96 – 5,37 1,81 – 5,09 209 - 489 16 – 288 74 - 306 742 - 1347 24 - 66 39 - 279 128 - 1196 Zwolsman et al. (1999) 
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montante, diminuindo em direção ao oceano. No estuário do rio Paraíba do Sul (RJ), a variação 

da concentração de MPS em 24 meses foi de 5 a 193 mg.L-1, sendo que os valores mais elevados 

coincidiram com época de maior descarga fluvial (Carvalho et al., 2002). 

O oceano apresentou 17 mg.L-1. Segundo Eisma (1993), as concentrações nos oceanos 

podem variar de menos de 0,005 a cerca de 1 mg.L-1. Em águas costeiras a concentração de MPS 

pode chegar a mais de 100 mg.L-1, e mesmo concentrações mais altas podem ocorrer próximo à 

foz de alguns rios. 

O rio, conforme apresentado acima, apresentou valores mais baixos de MPS do que o 

oceano, o que não era de se esperar. Porém este resultado pode ser explicado pela ação das ondas 

da deriva litorânea na área onde a água do mar foi coletada (Bittencourt et al., 2002).

7.3.3. MATÉRIA ORGÂNICA - COLETA ESPACIAL

Os resultados da matéria orgânica do material em suspensão da coleta espacial encontram-

se na Figura 7.9. Os valores foram pouco variáveis, sendo que o menor foi de 21,2 % no ponto 3 

(carcinicultura), e o maior valor chegou a 35,7% para o ponto 2 (esgoto urbano). As 

concentrações de matéria orgânica no MPS são muito variáveis, podendo formar a totalidade do 

MPS em alguns ambientes (Eisma, 1993). 

Figura 7.9. Matéria orgânica (%) no material paticulado em suspensão coletado em pontos distintos no 
estuário do rio Curimataú (média e desvio-padrão, n = 2). 

7.3.4. EXTRAÇÃO TOTAL DE ELEMENTOS MAIORES E TRAÇOS - COLETA ESPACIAL

A Figura 7.10 apresenta as concentrações totais de elementos maiores e traços no MPS da 

coleta espacial. Como o Cd apresentou concentrações abaixo do limite de detecção (< 0,25 µg.g-
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1), seu gráfico não foi feito. Dos elementos analisados, apenas o Cu apresentou as maiores

concentrações nas amostras oceânicas (2,1 µg.g-1), sendo que o valor mais baixo foi de 0,8 µg.g-1

(ponto 2 – esgoto urbano). No geral, os elementos restantes analisados apresentaram as maiores

concentrações nas amostras fluviais (ponto 1). Da mesma forma, diversos autores relatam

diminuições nas concentrações totais de elementos maiores e traços em MPS de diversos 

estuários, quando comparadas às amostras coletadas em seus respectivos rios a montante (Martin 

et al., 1987; Zwolsman et al., 1999). 

A distribuição das substâncias químicas particuladas totais nos estuários geralmente reflete

a mistura dos materiais fonte. Assim, uma redução das concentrações das substâncias químicas

em direção ao oceano é freqüentemente observada de acordo com a mistura de partículas fluviais 

contaminadas com partículas marinhas menos contaminadas (Turner e Millward, 2002). 

Também se pode argumentar como uma causa da diminuição da concentração dos metais no 

MPS os processos de dessorção e troca iônica (Hanor e Chan, 1977; Zwolsman et al., 1999). 

Com exceção do Ba e Zn, todos os elementos restantes analisados encontram-se em

concentrações abaixo daquelas encontradas no MPS em estuários em outras partes do mundo

(Tabela 7.3). Observa-se que os valores de Ba e Zn estão bem elevados quando comparados com

outros estuários industrializados. Pela análise realizada não se pode dizer se a origem de ambos

os elementos é antrópica ou natural, sendo que esta última vai depender da velocidade com a 

qual ocorre o intemperismo e do tipo de rocha do embasamento. Por outro lado pode-se sugerir, 

apesar da pequena amostragem, que as origens do Ba e Zn não estão ligadas às atividades de 

carcinicultura, já que o ponto 1 (rio) da mesma forma apresentou altas concentrações destes 

elementos. Altas concentrações de Ba geralmente estão relacionadas a campos de petróleo (Hem,

1985), porém não existe a presença desta atividade na bacia do rio Curimataú. Uma hipótese 

seria a de que as elevadas concentrações de Ba no MPS podem estar relacionadas às inúmeras

ocorrências de barita (BaSO4), que se encontram na bacia hidrográfica do rio Curimataú,

localizadas no Complexo Serrinha-Pedro Velho (Tabela 7.4) próximo aos municípios de Barra 

de Santa Rosa e Cuité na porção nordeste do Estado da Paraíba (Santos et al., 2002). Quanto ao 

Zn, devido a sua ampla aplicação na indústria, ele apresenta facilidade em se espalhar pelo 

ambiente. Porém no momento não é possível saber qual a sua origem, sendo que futuras 

pesquisas direcionadas a essas questões seriam de interesse para a região. Uma evidência de que 

os altos teores de Zn no MPS estão atingindo a biota foi apontada por Silva et al. (2003), que 

utilizou ostras para realizar biomonitoramento da contaminação de metais traços no estuário de 

Curimataú, e encontrou concentrações de Zn acima dos limites recomendados pela saúde 

pública.
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Tabela 7.4. Unidades litológicas abrangendo a bacia hidrográfica do rio Curimataú, com possíveis fontes de elementos maiores e traços 
para o estuário de Curimataú. Fonte: Dana, 1976; Queiroz, 1984; Mont’alverne et al., 1998; Santos et al.; 2002. 

ELEMENTOS METÁLICOS UNIDADE
LITOLÓGICA 1 MATERIAL GEOLÓGICO MINERAIS 2

Maiores 3 Principais Traços 3

Quartzo Li, Na, K, Al, Fe, Mn, Ti 

Feldspatos K, Na, Ca, Al Ba

Magnetita Fe Mg, Mn
Hematita Fe
Limonita Fe
Ilmenita Fe, Ti Mg, Mn
Turmalina Al, Fe, Na, Ca, Mg Li

Epidoto Al, Ca, Fe
Rutilo Ti Fe
Titanita Ti, Ca

Coberturas arenosas 
(3 %)

Sedimentos praiais, 
aluviões, sedimentos de 
mangue, dunas 

Zircão Zr

Quartzo Li, Na, K, Al, Fe, Mn, Ti 

Feldspatos K, Na, Ca, Al Ba

Calcedônia

Caulinita Al
Biotita Al, Fe, Mg

Epidoto Al, Ca, Fe 
Turmalina Al, Fe, Na, Ca, Mg Li

Magnetita Fe Mg, Mn
Hematita Fe
Limonita Fe
Ilmenita Fe, Ti Mg, Mn
Rutilo Ti Fe
Titanita Ti, Ca 

Formação Barreiras 
(10 %) 

Diamictito com seixos de
quartzo e blocos de argila
retrabalhada intercalados 
com camadas síltico-
argilosas

Zircão Zr

Calcita Ca
Al, Ba, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, 
Ni, Pb, Zn, SrFormação Gramame 

(1 %)
Calcário

Dolomita Ca, Mg Zn, Pb, Fe, Mn 
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Quartzo Li, Na, K, Al, Fe, Mn, Ti 

Feldspatos K, Na, Ca, Al Ba
Biotita K, Al, Fe, Mg 

Anfibólios Al, Fe, Mg Complexo Caicó 
(20 %) 

Quartzo-feldspato-biotita
gnaisse, biotita gnaisse às 
vezes migmatizado, 
incluindo calcário e 
anfibolito. Ortognaisse 
granodiorítico-granítico e 
tonalítico granodiorítico 
migmatizado, incluindo
calcário cristalino e 
anfibolito

Calcita Ca
Al, Ba, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, 
Ni, Pb, Zn, Sr 

Feldspatos K, Na, Ca, Al Ba

Quartzo Li, Na, K, Al, Fe, Mn, Ti 

Suíte intrusiva
shoshonítica-

ultrapotássica Triunfo 
(8 %)

Granito, Quartzo 
Monzonito, Quartzo 
Sienito, Sienito Biotita K, Al, Fe, Mg 

Quartzo Li, Na, K, Al, Fe, Mn, Ti 

Feldspatos K, Na, Ca, Al Ba
Biotita K, Al, Fe, Mg

Granitóides
indiscriminados

(8 %)

Granito, Granodiorito, 
Monzogranito

Hornblenda Mg, Fe, Al
Biotita K, Al, Fe, Mg

Quartzo Li, Na, K, Al, Fe, Mn, Ti 

Calcita Ca
Al, Ba, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, 
Ni, Pb, Zn, Sr 

Granada Al, Ca, Fe, Mg, Mn Cr, Ti

Cordierita Mg, Al, Fe, Mn 
Estaurolita Al, Fe
Andaluzita Al

Formação Seridó 
(20 %) 

Xistos, mármore, quartzito
e rochas calcio-silicáticas

Silimanita Al
Quartzo Li, Na, K, Al, Fe, Mn, Ti 

Feldspatos K, Na, Ca, Al Ba
Biotita K, Al, Fe, Mg 

Anfibólios Ca, Na, Al, Fe, Mg 

Complexo Serrinha-
Pedro Velho 

(30 %) 

Biotita gnaisse granítico
migmatizado, biotita-horn-
blenda migmatito com me-
sossoma de ortognaisse
tonalítico granítico com
diques de anfibolito Barita Ba, S

1 As unidades litológicas estão ordenadas de jusante para montante. Os valores em porcentagem entre parênteses, abaixo do nome da unidade litológica, referem-se à 
estimativa da área ocupada pela unidade na bacia hidrográfica do rio Curimataú. 2 Os minerais estão ordenados em ordem decrescente de abundância, e os que estão 
em itálico são acessórios (< 5 %). 3 Os elementos em negrito foram analisados neste trabalho.
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7.4. CONCLUSÕES 

As maiores concentrações de material particulado durante a coleta temporal foram obtidas 

durante a maré de sizígia, chegando a 71 mg.L-1. As concentrações mais baixas (18 mg.L-1)

ocorreram durante a preamar, quando as velocidades de corrente são mais baixas por um

intervalo de tempo maior.

Espacialmente o material em suspensão apresentou as maiores concentrações nas amostras

provenientes dos dejetos urbanos e dos efluentes da carcinicultura, com 76 e 56 mg.L-1,

respectivamente, que são descartados diretamente no rio Cunhaú. 

Com exceção do Cu, todos os elementos analisados apresentaram as maiores

concentrações nas amostras coletadas a montante, sendo uma evidência da mistura de partículas 

fluviais contaminadas com partículas marinhas menos contaminadas.

Dos elementos analisados, o Ba e Zn foram os únicos que apresentaram concentrações bem

elevadas quando comparados com outros estuários localizados em regiões industrializadas. 

Porém, pela análise realizada não se pode dizer se a origem de ambos os elementos é antrópica 

ou geogênica. Por outro lado pode-se sugerir, apesar da pequena amostragem, que as origens do 

Ba e Zn não estão ligadas às atividades de carcinicultura e nem aos dejetos urbanos de 

Canguaretama, já que as amostras a montante destas atividades apresentaram da mesma forma

altas concentrações destes elementos. Uma possível origem das elevadas concentrações de Ba no 

material em suspensão pode estar relacionada às inúmeras ocorrências de barita (BaSO4), que se 

encontram na bacia hidrográfica do rio Curimataú, localizadas na porção nordeste do Estado da 

Paraíba.
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CAPÍTULO VIII – PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS ORBITAIS COMO SUBSÍDIO AO 

ESTUDO DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO

8.1. INTRODUÇÃO 

Por muito tempo o sensoriamento remoto se mostrou menos eficiente na zona costeira do 

que em outras áreas como o oceano e o continente, sendo que as razões para isto provavelmente

estivessem ligadas à questão da escala. Não havia muito o que pudesse ser feito em áreas 

estuarinas com as antigas imagens LANDSAT MSS (Multispectral Scanner) com resolução 

espacial de 80 m. A resolução temporal também era um empecilho devido à infreqüência da 

cobertura dos satélites. Deste modo, estudos sistemáticos de fenômenos dinâmicos em um

sistema estuarino ou costeiro não eram possíveis com tais imagens.

Nos últimos dez anos, no entanto, um progresso considerável vem ocorrendo na aplicação 

do sensoriamento remoto em zonas costeiras e ambientes estuarinos. Isto em parte se deve ao 

fato da poluição estar se tornando um problema cada vez mais sério nestas regiões, sendo que 

isto tem levado ao surgimento de uma legislação rigorosa tanto a nível internacional como a 

níveis nacional, regional e local. A legislação por sua vez tem levado à necessidade de um

monitoramento eficiente destas áreas, o que é difícil e oneroso através do sistema de 

monitoramento convencional com coleta de amostras in situ. Além disso, a tecnologia e os 

sistemas evoluíram muito, com altas resoluções espacial e espectral, e o fornecimento de uma

rápida repetição da cobertura das áreas, sendo que a zona costeira é hoje vista como a última

fronteira a ser estudada com sucesso utilizando-se técnicas de sensoriamento remoto (Cracknell, 

1999).

Vários trabalhos em todo o mundo têm sido realizados utilizando técnicas de 

sensoriamento remoto aplicadas à detecção de sólidos em suspensão, particularmente em regiões 

costeiras (Anji Reddy, 1993; Nanu e Robertson, 1993; Huh et al., 1996; Forget e Ouillon, 1998). 

 Segundo Novo et al. (1989), a possibilidade de se estimar a concentração de sedimentos em

suspensão através de medidas remotas depende da correlação entre esta variável e a refletância 

da água. Entretanto, esta correlação vai depender do tipo de sedimento, das faixas espectrais 

disponíveis e da geometria de visada. Deste modo, verificou-se que para sedimentos de argila 

branca, as correlações foram bastante altas (r = 0.98) no visível e infravermelho próximo. Para 

lama avermelhada, a correlação foi mais baixa (r = 0,8) nos comprimentos de onda do azul, 

aumentando para níveis mais altos (r = 0,98) nas faixas azul/verde e comprimentos de onda mais

longos.
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 Herut et al. (1999), estudando a Baía de Haifa (Israel), realizou comparações das 

concentrações de clorofila e material particulado em suspensão com a resposta espectral obtida 

através do Compact Airborne Spectrographic Imager (CASI), obtendo os melhores resultados 

através dos comprimentos de onda de 681, 704 e 715 nm para concentração de clorofila, e 534 e 

624 nm para MPS. Do mesmo modo, Robinson et al. (1998) utilizaram de forma bem sucedida o 

CASI para estimar o fluxo de material particulado em suspensão no estuário do rio Humber,

Reino Unido. 

 Dekker et al. (2001) também realizaram comparações entre dados de sensoriamento remoto

e dados de material em suspensão total obtidos in situ em lagos a nordeste da Holanda. Os 

autores preferiram utilizar dados de sensoriamento remoto obtidos via satélite no lugar de serem

obtidos através de aeronave, por considerarem a obtenção por satélite mais prática para um

monitoramento rotineiro de sólidos em suspensão, com as seguintes vantagens: boa relação 

custo-eficiência, simplicidade de organização, e regularidade de informações.

 Doxaran et al. (2002) realizaram numerosas medidas espectroradiométricas

simultaneamente com as concentrações de MPS (de 35 a mais de 2000 mg.L-1) no estuário do rio 

Gironde, França. Estabeleceu-se então a relação destas medidas com uma imagem SPOT-HRV 

de alta resolução. Observou-se que a refletância aumentou com a elevação da concentração de 

MPS. As melhores correlações foram obtidas para a banda XS3 (790-890 nm), e para as razões 

de refletância R(XS3)/R(XS1) e R(XS3)/R(XS2). As bandas XS1 (500-590 nm) e XS2 (610-680 

nm) foram usadas para determinar as concentrações de MPS na parte mais baixa do estuário, 

onde tais concentrações não são elevadas. Além disso, a alta resolução espacial do sensor SPOT-

HRV (High Resolution Visible) mostrou fluxos sedimentares detalhados, especialmente nas 

bandas espectrais na faixa do visível (XS1 e XS2). 

No Brasil existem ainda poucos trabalhos relacionados a este tema. Na Baía de Guanabara 

(RJ), Braga et al. (1993) determinaram as relações entre os parâmetros de qualidade de água e 

dados digitais através de imagens Landsat 5 TM (Thematic Mapper). Alguns parâmetros de 

qualidade de água se mostraram muito bem correlacionados com os dados digitais, 

especialmente durante a maré alta. Os dados TM se mostraram adequados para analisar 

temperatura, profundidade, sólidos em suspensão totais, e concentração de ferro e manganês nos 

sólidos em suspensão totais para a área estuarina estudada. 
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No estuário de Curimataú dados de sensoriamento remoto orbital foram aplicados para a 

detecção da pluma túrbida. Verificou-se que as composições coloridas 1R 2G 3B do sensor 

LANDSAT 5 TM, 4R 3G 2B do LANDSAT 7 ETM+ (Enhanced Thematic Plus), e XS3R XS2G 

XS1B do SPOT-HVR se mostraram eficazes nos realces da pluma de sedimentos, evidenciando 

uma propagação na direção norte, nordeste e sul (Figura 8.1 - Souza, 2004). 
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Medeiros (2003) realizou o processamento digital de imagens LANDSAT 5 TM que foram

obtidas, na medida do possível, simultaneamente à coleta de sedimentos em suspensão na foz do 

rio São Francisco. A partir de uma análise destes dados foi realizada uma avaliação dos 

algoritmos de conversão dos dados de refletância espectral, derivados das imagens LANDSAT 5 

TM, para concentração de sedimentos. Dos algoritmos propostos na literatura, o algoritmo

logarítmico que apresentou os melhores resultados foi aquele proposto por Tassan (1987). A 

grande dificuldade ainda é a obtenção de um conjunto razoável de medidas simultâneas da 

concentração de sedimento em suspensão e de dados de imagens orbitais. 

8.2. METODOLOGIA 

8.2.1. PESQUISA E AQUISIÇÃO DE IMAGENS

Uma pesquisa foi realizada no arquivo de imagens digitais do Laboratório de 

Geoprocessamento (GEOPRO – UFRN), bem como no arquivo de imagens do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais – INPE, sobre a disponibilidade de imagens orbitais da região de 

interesse que seriam coincidentes com as datas de coleta de MPS (material particulado em

suspensão) ou, na sua impossibilidade, que teriam sido adquiridas em datas o mais próximo

possível da data de coleta. Imagens do sistema LANDSAT foram preferencialmente procuradas 

devido ao fato do algoritmo de Tassan (1987) ser aplicável somente a este tipo de imagem. No 

entanto, apesar de não poderem ser usadas para a aplicação do algoritmo, imagens orbitais de 

outros sensores óticos também foram procuradas. 

8.2.2. PROCESSAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS

No Laboratório de Geoprocessamento (GEOPRO-UFRN) as imagens adquiridas 

sofreram tratamento utilizando-se o software ER-Mapper v 6.4. Desta forma, foram produzidas 

diversas composições coloridas e realces de equalização, visando a detecção do MPS no estuário. 

______________________________________________________________________________
GARLIPP, A.B. 2006. Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

143



Capítulo VIII – Processamento digital de imagens orbitais como subsídio ao estudo de MPS 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Figura 8.1. Composições coloridas para realce da pluma túrbida do estuário do rio Curimataú (RN): a)
4R3G2B do LANDSAT 7 ETM+ de 04/08/2001- visão geral da dispersão da pluma; b) 1R2G3B do 
LANDSAT 5 TM de 06/08/1993 – dispersão da pluma para norte, e c) XS3R XS2G XS1B do SPOT HVR
de 06/08/1994 – dispersão da pluma para sul (Souza, 2004). 
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8.2.3. APLICAÇÃO DO ALGORITMO DE DETECÇÃO DE MPS

Para a aplicação do algoritmo, primeiramente a imagem LANDSAT obtida passou por 

conversão dos níveis digitais em refletância através do software ENVI/IDL 3.2. Em seguida, foi 

feita a aplicação do algoritmo logarítmico proposto por Tassan (1987) utilizando-se o software 

ER Mapper 6.4. 

log (S) = 3.08 + 1.70 log (R(.570)) 

onde S = material em suspensão, e R(.570) = refletância da banda 2 

8.2.3.1. Aferição do algoritmo logarítmico

A aferição do algoritmo proposto por Tassan (1987) foi feita comparando-se os valores 

médios e respectivos desvios-padrão das concentrações de sedimento em suspensão observadas 

in situ, com os valores obtidos nas imagens processadas na mesma região amostrada em campo.

No entanto estas comparações não são absolutas, uma vez que as datas de coleta em campo

diferem das imagens.

8.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A busca por imagens digitais LANDSAT realizada no arquivo do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais não obteve sucesso, visto que a área de estudo apresenta-se com grande 

cobertura de nuvens boa parte do ano. No Laboratório de Geoprocessamento (GEOPRO – 

UFRN) foi possível obter uma imagem LANDSAT 7 ETM+ que atendia à condição mínima de 

cobertura de nuvens na área. No entanto, a data de aquisição desta imagem era cerca de três 

meses posterior à coleta de MPS (Tabela 8.1). Mesmo assim optou-se por utiliza-la, já que as 

condições de maré (vazante/sizígia) do momento de aquisição eram favoráveis ao estudo de MPS 

do estuário (Figura 8.2). 

Das imagens disponíveis, somente uma imagem CBERS apresentou data de aquisição 

bem próxima ao dia da coleta de MPS, porém esta não apresentou boa qualidade, com muito

ruído. Uma imagem IKONOS (GEOPRO – UFRN) foi usada devido a sua boa resolução 
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espacial (1 m), com a possibilidade de observação de detalhes que não seriam visíveis nas outras 

imagens (Tabela 8.1). 

Tabela 8.1. Data das coletas de MPS com respectivas imagens obtidas para processamento digital. 
Data - Coleta de 

MPS
Data/Hora da aquisição 

da Imagem
Altura de Maré durante a 

aquisição da Imagem 
Satélite

30/04/2001

06/05/2001
04/08/2001 10:10 0,2 m - vazante/sizígia LANDSAT 7 ETM+

-------- 17/07/2003 10:06 1,0 m - vazante/quadratura IKONOS

01/12/2004 02/12/2004 09:38 1,6 m - vazante/quadratura CBERS 2

As Figuras 8.2 a 8.4 apresentam a variação da altura de maré na cidade de Natal (RN) nas 

datas de aquisição das imagens utilizadas neste trabalho, através do software WXTide32 de 

previsão de marés. A cidade de Natal foi escolhida por ser o local mais próximo da área de 

estudo (cerca de 100 km). De um modo geral, todas as imagens foram obtidas durante maré

vazante, permitindo analisar o aporte de material particulado de origem fluvial e antrópica. A 

imagem LANDSAT 7 ETM+, além da maré vazante, foi obtida durante maré de sizígia (lua 

cheia), que é o momento das maiores concentrações de MPS (Figura 7.7 – Cap. VII).

Para se obter uma representação mais próxima das cores naturais, a partir da imagem

LANDSAT 7 ETM+ gerou-se uma composição colorida RGB (Red-Green-Blue) utilizando as 

bandas 3, 2 e 1 respectivamente (Figura 8.5). Pela imagem é possível observar diferenças entre a 

resposta espectral da água estuarina e aquela das águas costeiras. Da mesma forma, Souza (2004) 

pôde definir a pluma túrbida estuarina de Curimataú através de composições coloridas utilizando 

imagens orbitais de diversos sensores (Figura 8.1). 

Figura 8.2. Previsão horária da altura de maré para a cidade de Natal (RN) em 04/08/2001. A seta indica
o momento de aquisição da imagem LANDSAT 7 ETM+. 
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Figura 8.3. Previsão horária da altura de maré para a cidade de Natal (RN) em 17/07/2003. A seta indica 
o momento de aquisição da imagem IKONOS. 

Figura 8.4. Previsão horária da altura de maré para a cidade de Natal (RN) em 02/12/2004. A seta 
indica o momento de aquisição da imagem CBERS. 

A mesma imagem LANDSAT 7 ETM+ da Figura 8.5 foi usada para a aplicação do 

algoritmo de Tassan. Na Figura 8.6 encontra-se o resultado obtido desta aplicação. As 

concentrações de MPS variaram de 10 a 60 mg L-1, sendo que os maiores valores se encontraram

na faixa costeira. Esta elevada turbidez na região costeira é provocada pela turbulência das 

massas de água estuarina com as massas de água costeira, associada à ação dos ventos e ondas 

incidentes na costa, sendo refletida pela presença de vórtices que se destacam na Figura 8.1. 

Através da imagem CBERS também foi possível observar esta turbidez costeira aumentada

(Figura 8.12). Knoppers et al. (2006), estudando a foz do rio São Francisco, também
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encontraram concentrações elevadas de material particulado na região costeira, sendo mais

elevadas do que as concentrações nos end-members marinho e fluvial.

No estuário de Curimataú a concentração de MPS durante a maré vazante de sizígia obtida 

in situ foi em média de 40 mg L-1 para a superfície em maio/2001 (Figura 7.7). Os valores 

estimados para o mesmo local (CT da Figura 7.2) pelo algoritmo de Tassan ficaram entre 15 e 20 

mg L-1 (Figura 8.6). Acredita-se que esta diferença entre as concentrações obtidas in situ e 

aquelas estimadas pelo algoritmo esteja relacionada à diferença da época do ano, já que a 

imagem LANDSAT 7 ETM+ foi adquirida em agosto/2001, período no qual a pluviosidade é 

bem menor, interferindo na vazão do rio, e conseqüentemente no menor aporte de material

particulado.

35o08’37’’W 34o59’09’’W

6o16’01’’S

6o25’45’’S

0 3 km

Figura 8.5. Composição colorida RGB 321 de imagem LANDSAT 7 ETM+ de 04/08/2001. 

______________________________________________________________________________
GARLIPP, A.B. 2006. Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

148



Capítulo VIII – Processamento digital de imagens orbitais como subsídio ao estudo de MPS 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

______________________________________________________________________________________________________________________
GARLIPP, A.B. 2006. Tese de Doutorado – PPGG/UFRN

149

Figura 8.6. Concentrações do MPS (mg.L-1) no
estuário do rio Curimataú obtidas através da
aplicação do algoritmo de Tassan (1987) em uma
imagem LANDSAT 7 ETM+ de 04/08/2001.
Legenda: N – nuvem; S – sombra da nuvem (ver
Figura 8.5). 
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Através da imagem IKONOS foi gerada uma composição colorida RGB 321 com

aplicação de equalização de histograma para cada banda e realces de contraste (Figura 8.7). 

Através desta imagem gerada puderam ser feitas interpretações visuais da carga de MPS, com

destaque de alguns trechos do estuário (Figuras 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11). 

35 02’11’’Wo

06 18’32’’So

35 07’37’’Wo

06 25’17’’So

0 3 km

Fig. 8.8

Fig. 8.9

Fig. 8.10

Fig. 8.11

Figura 8.7. Localização das figuras contendo imagens detalhadas do estuário do rio Curimataú obtidas a 
partir de uma imagem IKONOS de 17/07/2003. 

No rio Cunhaú pôde-se identificar duas massas de água distintas (Figuras 8.8 e 8.9), 

sendo que isto não foi observado em todo o percurso dos rios Curimataú, Outeiro e Guaratuba. 

Como o rio Cunhaú apresenta  impacto  direto  das  atividades  de  carcinicultura  e  dos  dejetos
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Figura 8.8. Detalhe do rio Cunhaú obtido a partir de composição colorida 
RGB 321 de imagem IKONOS de 17/07/2003. Legenda: seta amarela -
destaca o limite entre as massas de água distintas; C – carcinicultura; M –
vegetação de mangue; N – nuvem. 

C
C

N

M

M

Figura 8.9. Detalhe do rio Cunhaú obtido a partir de composição colorida 
RGB 321 de imagem IKONOS de 17/07/2003. Legenda: seta vermelha –
entrada de efluentes provenientes da carcinicultura; seta amarela - destaca 
o limite entre as massas de água distintas; seta branca – entrada de água 
proveniente do manguezal; C – carcinicultura; M – vegetação de mangue; N
– sombra de nuvem. 
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N
C

M

M

L

L

Cunhaú

Curimataú

Figura 8.10. Confluência dos rios Cunhaú e Curimataú. Imagem obtida a
partir de composição colorida RGB 321 de imagem IKONOS de
17/07/2003. Legenda: linha tracejada amarela - destaca o limite entre as 
massas de água distintas; C – carcinicultura; L – lagoa; M – vegetação de 
mangue; N – sombra de nuvem; seta branca – sentido do fluxo de água. 

N

C

M

N

M

Figura 8.11. Detalhe do estuário do rio Curimataú próximo à foz, obtido a 
partir de composição colorida RGB 321 de imagem IKONOS de
17/07/2003. Legenda: seta amarela - destaca o limite entre massas de 
água distintas; seta branca – entrada de água proveniente do manguezal; 
C – carcinicultura; M – vegetação de mangue; N – sombra de nuvem. 
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urbanos provenientes da cidade de Canguaretama, acredita-se que essa carga de material de 

origem antrópica tenha sido registrada na imagem IKONOS. Na Figura 8.10, onde ocorre a 

junção dos rios Cunhaú e Curimataú, é possível verificar que existem diferenças na resposta 

espectral das águas destes dois rios, podendo ser devido a diferenças de concentração e 

composição do MPS. A Figura 7.8 do Capítulo VII mostra que realmente existem grandes 

diferenças entre as concentrações de material particulado provenientes da carcinicultura e dos 

dejetos urbanos e aquelas de origem fluvial e marinha. Também é possível notar que após cerca 

de 1 km a jusante da confluência dos rios Cunhaú e Curimataú, as massas de água provenientes 

destes dois rios continuam sem se misturar completamente (Figura 8.11). Nas Figuras 8.9 e 8.11 

nota-se que as águas que chegam no estuário provenientes de pequenos igarapés (setas brancas) 

apresentam menor concentração de sedimentos em suspensão do que o canal principal. 

Através de aerofotografias, Souza (2004) também identificou uma pluma de sedimentos

finos na margem esquerda do rio Cunhaú, onde havia ocorrido desmatamento do manguezal para 

a implantação da carcinicultura. Silva (2006) observou altas concentrações de material em

suspensão (240 mg.L-1) no rio Cunhaú durante maré de sizígia na estação chuvosa, mostrando a 

influência da precipitação e da maré na carga em suspensão (Figura 8.12 e Tabela 4.3b). Quanto 

ao oxigênio dissolvido, segundo Silva (2006), os maiores valores foram obtidos a jusante na 

zona de mistura com o rio Curimataú, tanto na estação seca como na chuvosa (Figura 8.13). Já as 

variações do pH não foram muito grandes (de 7,99 a 8,17). 

Figura 8.12. Material particulado em suspensão (mg.L-1) coletado na região estuarina do rio Cunhaú e na
zona de mistura com o rio Curimataú durante marés de sizígia e quadratura nas estações seca e 
chuvosa no ano de 2005 (Silva, 2006). 
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Figura 8.13. Oxigênio dissolvido (µmol.L-1) na água coletada na região estuarina do rio Cunhaú e na 
zona de mistura com o rio Curimataú durante marés de sizígia e quadratura nas estações seca e 
chuvosa no ano de 2005 (Silva, 2006). 

Através da imagem CBERS, apesar de ter sido adquirida próxima ao dia da coleta de 

material particulado (Tabela 8.1), não foi possível fazer observações dos sedimentos em

suspensão na região estuarina devido à baixa resolução espacial da imagem (20 m). No entanto, 

através de uma composição colorida RGB 321 pôde-se evidenciar a resuspensão de sedimentos

na região costeira (Figura 8.14), a mesma observação feita anteriormente com imagens

LANDSAT 7 ETM+ e SPOT (Figura 8.1). 

34 58’30’’Wo

06 14’26’’So

06 22’07’’So

35 09’43’’Wo

0 3 km

Figura 8.14. Composição R 3/1 G 4/1 B 2/1 de imagem CBERS 2 de 02/12/2004. 
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8.4. CONCLUSÕES 

A análise das imagens mostra que as maiores concentrações de sedimentos em suspensão 

são encontradas numa faixa contínua próxima da costa. A presença de grandes concentrações de 

sedimentos em regiões afastadas da desembocadura sugere que suas concentrações na região 

sejam determinadas pela descarga na foz do rio conjuntamente com um processo de re-suspensão 

de sedimentos de fundo. Esta seria produzida devido ao efeito da turbulência causada por ventos, 

além das ondas da deriva litorânea na zona de baixas profundidades. 

A aplicação do algoritmo na imagem LANDSAT 7 ETM+ de 04/08/2001 mostrou baixas 

concentrações de sedimentos em suspensão no canal do rio, indicando o baixo aporte de 

sedimentos pelo rio nesta data. Contudo, através da imagem IKONOS de 17/07/2003, devido à 

melhor resolução espacial, foi possível observar maiores concentrações de sedimentos no canal 

do rio Cunhaú em relação ao Curimataú, evidenciando o impacto das atividades antropogênicas 

na região, como o lançamento de dejetos urbanos e a carcinicultura, que apresentam elevadas 

concentrações de MPS. Portanto, para o estudo de sedimentos em suspensão em regiões 

estuarinas através de sensoriamento remoto é fundamental a utilização de sensores óticos com

alta resolução espacial, como IKONOS, com imagens apresentando 1 m de resolução. 

Embora não tenha sido possível a obtenção de imagens orbitais em datas coincidentes 

com as campanhas de campo pela não coincidência de órbita ou devido à cobertura de nuvens, 

além da quantidade insuficiente de dados in situ, as comparações das concentrações de 

sedimentos obtidas por imagens orbitais com aquelas coletadas em campo indicam um grande 

potencial de uso dos dados orbitais no auxílio da interpretação dos dados de campo e no 

monitoramento dos padrões de sedimentos na região. 
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CAPÍTULO IX – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As características texturais dos sedimentos do estuário do rio Curimataú são muito

variáveis em função de sua localização no estuário e da época do ano, mostrando que a área de 

estudo apresenta características hidrodinâmicas complexas. As concentrações dos metais nos 

sedimentos também se mostraram dependentes da época do ano, devido às mudanças sazonais 

das composições granulométricas e mineralógicas dos sedimentos. Com o aumento do tamanho

de partícula houve diminuição dos argilominerais e oxihidróxidos, e aumento de quartzo. As 

maiores concentrações para a maioria dos elementos se encontraram nos sedimentos onde 

predominou a fração fina (em geral nas margens e a montante). Em contraste, os níveis mais

baixos dos elementos foram encontrados nos sedimentos onde predominaram as frações mais

grossas, compostas predominantemente por quartzo e feldspato, ou seja, no canal principal. 

Com exceção do Ba e Pb, o estuário do rio Curimataú apresentou as concentrações dos 

elementos analisados no sedimento de fundo e nos testemunhos característicos de um estuário 

não poluído. Já para o material em suspensão, foram encontrados elevados teores de Ba e Zn. 

Porém, pela análise realizada não se pode dizer se a origem de ambos os elementos é antrópica 

ou geogênica. Por outro lado pode-se sugerir, apesar da pequena amostragem, que as origens do 

Ba e Zn não estejam ligadas às atividades de carcinicultura e nem aos efluentes provenientes do 

município de Canguaretama, já que o material particulado coletado à montante, da mesma forma

apresentou altas concentrações destes elementos. Acredita-se que as elevadas concentrações de 

Ba no material particulado em suspensão podem estar relacionadas às inúmeras ocorrências de 

barita (BaSO4), que se encontram na bacia hidrográfica do rio Curimataú, localizadas na porção 

nordeste do Estado da Paraíba, sendo que futuras investigações nesse sentido seriam de interesse 

para a região. 

A razão de enriquecimento calculada para o Mn nas amostras de sedimento foi considerada 

alta nas amostras a jusante, e sugerem a influência de impactos antropogênicos pela atividade de 

carcinicultura.

De um modo geral, os valores dos metais biodisponíveis em relação às respectivas 

concentrações totais foram maiores durante a estação seca, podendo ser devido à maior

concentração dos efluentes descartados no estuário. 
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A análise das imagens orbitais mostrou que as maiores concentrações de sedimentos em

suspensão são encontradas numa faixa contínua próxima da costa. Esta suspensão dos 

sedimentos é determinada não somente pela descarga na foz do rio, mas também pela turbulência 

causada por ventos e pelas ondas da deriva litorânea na zona de baixas profundidades próxima à 

costa.

Não foi possível a obtenção de imagens orbitais em datas coincidentes com as campanhas

de campo, devido à não coincidência de órbita ou pela cobertura de nuvens na área de estudo. 

Apesar disso, as comparações das concentrações de sedimentos obtidas por satélite, pela 

aplicação do algoritmo, com aquelas coletadas in situ indicam um grande potencial de uso dos 

dados orbitais no auxílio da interpretação dos dados de campo e no monitoramento dos padrões 

de sedimentação na região. 

Através do processamento digital de uma imagem orbital de alta resolução espacial 

(IKONOS), foi possível observar diferenças entre a carga em suspensão proveniente dos rios 

Cunhaú e Curimataú, com maiores concentrações no primeiro. Desta forma, foi evidenciado o 

impacto das atividades de carcinicultura e dejetos urbanos no estuário, já que ambas apresentam

elevadas concentrações de material em suspensão, e são descartadas diretamente no rio Cunhaú. 

Portanto, para o estudo de sedimentos em suspensão em regiões estuarinas através de 

sensoriamento remoto é fundamental a utilização de sensores óticos com alta resolução espacial. 
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A N E X O S

Observação: é importante ressaltar que as barras referentes aos valores das 

concentrações totais e biodisponíveis nos mapas de distribuição para cada elemento 

estudado (anexos 1 a 18) não estão em uma mesma escala. Isto porque as concentrações 

totais e biodisponíveis encontradas foram significativamente diferentes, chegando em 

alguns casos a diferirem em até duas ordens de grandeza, impossibilitando a 

uniformização de escala destas barras.
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Anexo 1. Mapa . da concentração espacial e sazonal de Al total (%) em sedimentos de fundo do estuário do rio Curimataú
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.
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Anexo 3. Mapa
.

-1
 da concentração espacial e sazonal de Ba total (µg.g ) em sedimentos de fundo do estuário do rio

Curimataú
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Anexo 4. Mapa
.

-1
 da concentração espacial e sazonal de Ba potencialmente biodisponível (µg.g ) em sedimentos de fundo

do estuário do rio Curimataú
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Anexo 5. Mapa
.

-1
 da concentração espacial e sazonal de Cr total (µg.g ) em sedimentos de fundo do estuário do rio

Curimataú

Anexos

GARLIPP, A.B. 2006. Tese de Doutorado - PPGG/UFRN

171



0 3 km

Cr biodisponível  - Sedimento de fundo
-1

(µg.g )

estação seca

LEGENDA

amostragem de sedimento
de fundo

estação chuvosa

o
35 01’20’’W

o
6 18’12’’S

o
6 25’10’’S

o
35 08’16’’W

O
c
e
a
n
o

A
tlâ

n
tic

o

rio
Curim

ata
ú

ri
o

C
u
n
h
a
ú

rio
Outei

ro

ri
o

G
ua

ra
tu

ba

Anexo 6. Mapa
.

-1
 da concentração espacial e sazonal de Cr potencialmente biodisponível (µg.g ) em sedimentos de fundo

do estuário do rio Curimataú
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Anexo 7. Mapa
.

-1
 da concentração espacial e sazonal de Cu total (µg.g ) em sedimentos de fundo do estuário do rio

Curimataú
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Anexo 8. Mapa
.

-1
 da concentração espacial e sazonal de Cu potencialmente biodisponível (µg.g ) em sedimentos de fundo

do estuário do rio Curimataú
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Anexo 9. Mapa . da concentração espacial e sazonal de Fe total (%) em sedimentos de fundo do estuário do rio Curimataú

Anexos

GARLIPP, A.B. 2006. Tese de Doutorado - PPGG/UFRN

175



0 3 km

Fe biodisponível (%) - Sedimento de fundo

estação seca

LEGENDA

amostragem de sedimento
de fundo

estação chuvosa

o
35 01’20’’W

o
6 18’12’’S

o
6 25’10’’S

o
35 08’16’’W

O
c
e
a
n
o

A
tlâ

n
tic

o

rio
Curim

ata
ú

ri
o

C
u
n
h
a
ú

rio
Outei

ro

ri
o

G
ua

ra
tu

ba

Anexo 10. Mapa
.

 da concentração espacial e sazonal de Fe potencialmente biodisponível (%) em sedimentos de fundo
do estuário do rio Curimataú
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Anexo 11. Mapa
.

-1
 da concentração espacial e sazonal de Mn total (µg.g ) em sedimentos de fundo do estuário do rio

Curimataú
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Anexo 12. Mapa
.

-1
 da concentração espacial e sazonal de Mn potencialmente biodisponível (µg.g ) em sedimentos de fundo

do estuário do rio Curimataú
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Anexo 13. Mapa
.

-1
 da concentração espacial e sazonal de Ni total (µg.g ) em sedimentos de fundo do estuário do rio

Curimataú
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.

-1
 da concentração espacial e sazonal de Ni potencialmente biodisponível (µg.g ) em sedimentos de fundo
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Anexo 15. Mapa
.

-1
 da concentração espacial e sazonal de Pb total (µg.g ) em sedimentos de fundo do estuário do rio

Curimataú
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Anexo 19. Concentrações médias totais e parciais de Al (%) em: a) sedimento de fundo e b) 
testemunhos (n = 3). Legenda: ET = extração total; EP = extração parcial; DP = desvio-padrão. 

a) Sedimento de fundo 
Estação Seca Estação Chuvosa

Amostra
ET DP EP DP ET DP EP DP

1A1 1,41 0,01 0,04 0,001 0,54 0,01 0,01 0,0009

1B1 0,25 0,01 0,00 0,000 5,78 0,13 0,13 0,0052

1C1 1,76 0,02 0,03 0,000 0,58 0,01 0,01 0,0004

2A1 2,52 0,01 0,05 0,001 1,22 0,01 0,01 0,0005

2B1 0,76 0,01 0,01 0,000 6,36 0,11 0,22 0,0053

2C1 1,79 0,03 0,03 0,001 3,50 0,06 0,11 0,0005

3A1 3,00 0,02 0,05 0,000 1,67 0,01 0,02 0,0003

3B1 0,60 0,01 0,00 0,000 1,05 0,01 0,03 0,0023

3C1 2,16 0,01 0,04 0,001 3,02 0,05 0,07 0,0030

4A1 3,96 0,03 0,08 0,001 3,94 0,02 0,05 0,0003

4B1 2,50 0,11 0,01 0,000 0,58 0,01 0,01 0,0003

4C1 4,91 0,08 0,18 0,003 1,65 0,01 0,04 0,0024

5A1 5,71 0,03 0,25 0,098 6,01 0,08 0,22 0,0072

5B1 3,49 0,04 0,04 0,002 4,88 0,04 0,09 0,0073

5C1 5,34 0,03 0,30 0,004 3,31 0,05 0,03 0,0005

6A1 4,99 0,09 0,30 0,002 5,03 0,19 0,26 0,0059

6B1 1,65 0,03 0,05 0,001 8,76 0,10 0,16 0,0019

6C1 5,63 0,03 0,24 0,004 4,96 0,07 0,16 0,0026

7A1 1,30 0,05 0,02 0,001 2,13 0,04 0,04 0,0032

7B1 3,18 0,03 0,08 0,008 1,58 0,01 0,01 0,0002

7C1 2,30 0,03 0,03 0,001 6,44 0,40 0,23 0,0041

8A1 3,94 0,02 0,03 0,001 3,25 0,02 0,01 0,0001

8B1 1,97 0,02 0,01 0,001 4,00 0,04 0,03 0,0030

8C1 5,76 0,04 0,02 0,000 4,16 0,06 0,16 0,0021

9A1 5,03 0,13 0,19 0,004 5,58 0,09 0,12 0,0503

9B1 1,95 0,01 0,07 0,000 4,97 0,04 0,30 0,0048

9C1 5,68 0,09 0,15 0,005 5,67 0,07 0,26 0,0015

11A1 4,85 0,05 0,06 0,000 5,68 0,03 0,15 0,0050

11B1 4,69 0,03 0,05 0,004 5,29 0,08 0,10 0,0010

11C1 6,36 0,05 0,07 0,003 5,65 0,25 0,13 0,0034

12A1 5,61 0,02 0,17 0,002 5,15 0,07 0,22 0,0093

12B1 1,55 0,01 0,04 0,001 4,04 0,14 0,16 0,0051

12C1 3,98 0,04 0,08 0,003 3,55 0,03 0,19 0,0016

b) Testemunhos 
Extração Total 

T1 T2 T3 T4Profundidade
(cm) ET DP ET DP ET DP ET DP
0 - 5 2,22 0,02 2,97 0,04 3,97 0,04 5,08 0,07

20 - 25 2,55 0,01 2,44 0,03 2,89 0,09 4,56 0,05

45 - 50 3,15 0,06 3,24 0,03 2,09 0,01 4,41 0,06

Extração Parcial 
T1 T2 T3 T4Profundidade

(cm) EP DP EP DP EP DP EP DP
0 - 5 0,03 0,001 0,09 0,002 0,11 0,002 0,18 0,004

20 - 25 0,04 0,001 0,06 0,002 0,08 0,000 0,16 0,001

45 - 50 0,07 0,001 0,05 0,001 0,04 0,000 0,13 0,004
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Anexo 20. Concentrações médias totais e parciais de Ba (µg.g-1) em: a) sedimento de fundo e b) 
testemunhos (n = 3). Legenda: ET = extração total; EP = extração parcial; DP = desvio-padrão. 

a) Sedimento de fundo 
Estação Seca Estação Chuvosa

Amostra
ET DP EP DP ET DP EP DP

1A1 35,30 0,09 24,80 0,5 114,00 0,39 0,45 0,02

1B1 59,70 0,65 21,60 0,3 271,00 1,92 21,90 0,10

1C1 60,90 2,23 24,80 0,5 115,00 0,42 1,20 0,05

2A1 3,03 3,69 19,20 0,4 162,00 0,53 1,50 0,08

2B1 203,00 1,53 21,20 0,4 129,00 0,73 37,40 0,20

2C1 38,90 0,21 20,90 0,7 86,90 0,74 17,70 0,10

3A1 17,00 0,09 20,20 0,5 83,10 1,69 3,20 0,06

3B1 155,00 3,57 21,10 0,6 55,20 0,82 5,20 0,04

3C1 24,40 0,10 21,50 0,4 109,00 0,78 15,00 0,05

4A1 4,59 0,08 17,20 0,5 15,00 0,06 3,75 0,08

4B1 690,00 1,97 34,20 0,7 122,00 0,73 11,10 0,08

4C1 9,86 0,31 21,10 0,4 25,40 0,06 2,55 0,06

5A1 22,30 0,23 29,90 0,9 117,00 0,76 48,80 0,80

5B1 676,00 4,95 35,80 1,2 117,00 0,81 20,03 0,15

5C1 6,17 0,16 19,20 0,7 274,00 4,55 9,00 0,20

6A1 13,90 0,14 22,50 0,3 12,80 0,08 11,45 0,23

6B1 13,40 0,07 26,10 0,5 12,50 0,12 2,39 0,05

6C1 7,67 0,13 18,10 0,6 6,03 0,08 3,09 0,05

7A1 114,00 1,21 22,20 0,8 82,50 0,83 2,96 0,08

7B1 24,80 0,12 3,20 0,1 125,00 1,14 4,07 0,05

7C1 159,00 0,76 2,40 0,1 69,20 0,81 43,50 0,10

8A1 75,30 0,50 6,90 0,1 836,00 4,13 22,90 0,20

8B1 210,00 4,43 5,30 0,1 304,00 0,97 15,60 0,32

8C1 8,60 0,09 3,60 0,1 7,54 0,01 13,10 0,30

9A1 75,50 0,72 5,40 0,06 42,60 0,12 8,40 0,30

9B1 158,00 0,82 5,10 0,08 79,80 1,44 24,30 0,70

9C1 16,30 0,35 4,20 0,07 86,70 1,65 55,40 0,30

11A1 206,00 2,03 58,40 0,1 820,00 3,63 95,30 0,30

11B1 50,20 0,65 35,60 0,10 870,00 0,66 63,50 0,50

11C1 109,00 0,38 72,60 0,9 863,00 12,42 97,40 0,40

12A1 9,01 0,34 4,80 0,05 20,80 0,57 8,69 0,09

12B1 22,10 0,02 1,65 0,07 12,50 0,19 11,30 0,50

12C1 4,22 0,07 1,80 0,05 6,64 7,60 8,70 0,12

b) Testemunhos 
Extração Total 

T1 T2 T3 T4Profundidade
(cm) ET DP ET DP ET DP ET DP
0 - 5 252,0 2,62 34,3 0,48 14,80 0,18 30,50 0,21

20 - 25 61,3 0,25 13,0 0,04 9,79 0,07 9,56 0,10
45 - 50 15,8 0,70 17,0 0,60 51,4 0,39 6,92 0,35

Extração Parcial 
T1 T2 T3 T4Profundidade

(cm) EP DP EP DP EP DP EP DP
0 - 5 3,47 0,08 10,10 0,10 9,51 0,06 20,6 0,20

20 - 25 3,33 0,06 4,83 0,06 5,81 0,05 11,90 0,20

45 - 50 5,18 0,05 3,10 0,06 2,48 0,06 11,60 0,30
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Anexo 21. Concentrações médias totais e parciais de Cr (µg.g-1) em: a) sedimento de fundo e b) 
testemunhos (n = 3). Legenda: ET = extração total; EP = extração parcial; DP = desvio-padrão. 

a) Sedimento de fundo 
Estação Seca Estação Chuvosa

Amostra
ET DP EP DP ET DP EP DP

1A1 12,04 0,01 1,20 0,06 6,92 0,06 0,45 0,02

1B1 4,74 0,01 0,47 0,05 44,60 0,52 0,98 0,02

1C1 16,50 0,06 0,82 0,06 9,14 0,04 0,30 0,03

2A1 18,00 0,11 1,60 0,06 8,48 0,03 0,45 0,03

2B1 3,80 0,05 0,30 0,05 53,30 0,70 1,50 0,06

2C1 14,90 0,08 0,75 0,05 28,50 0,24 1,30 0,06

3A1 18,50 0,09 0,80 0,06 5,02 0,01 0,45 0,07

3B1 3,72 0,03 0,20 0,09 6,20 0,02 0,45 0,08

3C1 14,40 0,04 0,70 0,06 20,30 0,08 0,90 0,03

4A1 38,30 0,38 1,30 0,08 15,20 0,10 1,14 0,07

4B1 1,73 0,03 0,30 0,02 3,19 0,02 0,27 0,08

4C1 54,70 0,23 3,10 0,05 10,30 0,05 0,90 0,01

5A1 40,10 0,57 2,40 0,40 62,60 0,43 2,00 0,02

5B1 6,27 0,03 0,15 0,06 21,00 0,44 0,88 0,04

5C1 61,50 0,58 3,50 0,09 6,11 0,03 0,45 0,02

6A1 70,00 0,30 3,05 0,20 70,00 0,77 2,53 0,08

6B1 16,70 0,10 0,90 0,07 82,40 1,08 4,95 0,02

6C1 65,90 1,03 3,45 0,05 46,30 0,20 2,38 0,04

7A1 7,83 0,02 0,60 0,05 14,30 0,08 0,83 0,03

7B1 22,90 0,08 1,76 0,08 4,32 0,02 0,20 0,02

7C1 15,10 0,06 0,90 0,05 74,30 0,86 2,54 0,03

8A1 7,96 0,03 0,45 0,05 1,72 0,04 0,15 0,04

8B1 2,24 0,04 0,20 0,01 4,59 0,05 0,62 0,05

8C1 49,20 0,33 0,41 0,03 51,90 0,21 3,44 0,07

9A1 18,20 0,03 2,80 0,20 37,80 0,05 2,46 0,10

9B1 3,50 0,02 1,20 0,08 60,90 1,38 3,28 0,09

9C1 42,40 1,06 3,10 0,20 65,10 1,15 3,38 0,07

11A1 26,70 0,13 0,90 0,07 36,30 0,43 2,55 0,05

11B1 21,40 0,14 0,45 0,05 26,20 0,21 2,18 0,06

11C1 40,50 0,33 0,90 0,08 37,20 0,30 2,55 0,07

12A1 57,20 1,57 1,95 0,06 62,40 0,35 3,90 0,08

12B1 12,40 0,09 0,90 0,08 55,70 0,32 3,41 0,08

12C1 32,90 0,11 0,90 0,05 53,00 0,30 3,89 0,10

b) Testemunhos 
Extração Total 

T1 T2 T3 T4Profundidade
(cm) ET DP ET DP ET DP ET DP
0 - 5 15,98 0,01 20,34 0,10 29,38 0,09 52,20 0,25

20 - 25 13,78 0,02 13,47 0,03 24,18 0,06 51,02 0,37

45 - 50 20,35 0,04 25,97 0,12 17,27 0,13 40,15 0,41

Extração Parcial 
T1 T2 T3 T4Profundidade

(cm) EP DP EP DP EP DP EP DP
0 - 5 1,20 0,10 2,54 0,07 3,41 0,05 4,43 0,07

20 - 25 1,50 0,05 2,21 0,08 3,06 0,08 5,10 0,06

45 - 50 2,75 0,08 2,69 0,07 4,42 0,06 4,11 0,04
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Anexo 22. Concentrações médias totais e parciais de Cu (µg.g-1) em: a) sedimento de fundo e b) 
testemunhos (n = 3). Legenda: ET = extração total; EP = extração parcial; DP = desvio-padrão. 

a) Sedimento de fundo 
Estação Seca Estação Chuvosa

Amostra
ET DP EP DP ET DP EP DP

1A1 1,45 0,02 1,59 0,14 0,59 0,03 <0,15 0,02

1B1 0,15 0,01 0,30 0,03 16,30 0,24 5,71 0,17

1C1 1,70 0,01 0,84 0,11 0,88 0,00 <0,15 0,00

2A1 1,85 0,03 1,00 0,13 0,72 0,03 <0,15 0,00

2B1 0,21 0,03 0,19 0,02 20,16 0,31 8,03 0,08

2C1 1,25 0,01 0,59 0,14 8,64 0,13 3,51 0,09

3A1 2,45 0,02 1,29 0,12 0,64 0,01 <0,15 0,01

3B1 0,27 0,01 <0,15 0,02 1,24 0,02 0,75 0,02

3C1 2,16 0,02 1,04 0,03 4,78 0,02 2,32 0,03

4A1 4,75 0,03 2,98 0,12 1,15 0,01 0,31 0,03

4B1 0,20 0,02 0,32 0,13 0,54 0,02 0,27 0,02

4C1 9,01 0,05 3,86 2,56 1,73 0,01 0,72 0,04

5A1 9,23 0,18 3,94 0,05 22,80 0,31 9,80 0,28

5B1 1,09 0,02 0,95 0,10 5,61 0,02 2,95 0,21

5C1 14,96 0,20 8,03 0,04 1,10 0,02 0,83 0,01

6A1 19,68 0,12 8,90 0,09 21,22 0,15 8,40 0,15

6B1 2,00 0,04 1,25 0,12 5,43 0,09 <0,15 0,00

6C1 0,99 0,28 6,21 0,08 7,49 0,09 3,28 0,15

7A1 0,76 0,01 0,73 0,11 1,67 0,00 0,72 0,01

7B1 3,04 0,01 1,54 0,08 0,12 0,12 <0,15 0,00

7C1 2,17 0,01 0,91 0,04 25,28 0,37 7,01 0,07

8A1 1,10 0,01 1,13 0,05 0,35 0,02 0,17 0,02

8B1 0,48 0,02 0,62 0,01 0,74 0,01 0,49 0,02

8C1 9,02 0,13 0,72 0,03 9,31 0,08 2,16 0,03

9A1 2,46 0,03 2,52 0,03 6,28 0,08 <0,15 0,00

9B1 0,96 0,01 1,26 0,07 21,87 0,65 6,52 0,11

9C1 6,18 0,28 1,11 0,08 21,70 0,67 7,27 0,02

11A1 3,97 0,04 2,44 0,08 9,13 0,19 3,98 0,17

11B1 4,41 0,05 2,68 0,36 4,84 0,05 1,71 0,02

11C1 7,10 0,14 4,06 0,12 9,86 0,15 4,11 0,07

12A1 10,97 0,53 4,42 0,11 8,70 0,04 3,75 0,11

12B1 1,94 0,04 1,14 0,02 9,32 0,05 1,74 0,02

12C1 5,02 0,03 2,62 0,25 9,90 0,01 1,94 0,01

b) Testemunhos 
Extração Total 

T1 T2 T3 T4Profundidade
(cm) ET DP ET DP ET DP ET DP
0 – 5 1,04 0,03 3,60 0,04 5,02 0,02 13,2 0,25

20 – 25 0,67 0,01 1,37 0,00 2,60 0,01 8,78 0,02

45 – 50 2,19 0,00 0,28 0,02 0,20 0,01 5,86 0,10

Extração Parcial 
T1 T2 T3 T4Profundidade

(cm) EP DP EP DP EP DP EP DP
0 – 5 0,19 0,03 1,35 0,19 0,70 0,02 2,07 0,04

20 – 25 <0,15 0,00 <0,15 0,00 <0,15 0,00 <0,15 0,00

45 – 50 <0,15 0,00 <0,15 0,00 <0,15 0,00 <0,15 0,00
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Anexo 23. Concentrações médias totais e parciais de Fe (%) em: a) sedimento de fundo e b) 
testemunhos (n = 3). Legenda: ET = extração total; EP = extração parcial; DP = desvio-padrão. 

a) Sedimento de fundo 
Estação Seca Estação Chuvosa

Amostra
ET DP EP DP ET DP EP DP

1A1 0,66 0,01 0,13 0,005 0,43 0,01 0,02 0,001

1B1 0,29 0,01 0,01 0,001 3,90 0,07 0,28 0,009

1C1 0,84 0,01 0,10 0,000 0,36 0,01 0,02 0,001

2A1 0,88 0,01 0,16 0,004 0,41 0,01 0,05 0,001

2B1 0,21 0,01 0,03 0,001 5,04 0,07 0,45 0,007

2C1 0,76 0,01 0,06 0,002 2,30 0,03 0,21 0,001

3A1 1,09 0,01 0,17 0,001 0,40 0,01 0,08 0,000

3B1 0,13 0,01 0,02 0,000 0,45 0,01 0,07 0,003

3C1 0,77 0,01 0,10 0,004 1,51 0,02 0,15 0,002

4A1 2,67 0,02 0,50 0,007 1,04 0,00 0,12 0,002

4B1 0,10 0,01 0,02 0,000 0,18 0,01 0,02 0,001

4C1 3,27 0,05 0,37 0,010 0,71 0,01 0,09 0,003

5A1 3,00 0,02 0,24 0,211 4,65 0,05 0,47 0,013

5B1 0,51 0,01 0,08 0,003 1,70 0,01 0,21 0,018

5C1 4,78 0,02 0,64 0,009 0,50 0,01 0,09 0,001

6A1 5,02 0,08 0,61 0,004 5,82 0,04 0,52 0,011

6B1 0,85 0,02 0,17 0,012 3,63 0,04 0,40 0,006

6C1 4,27 0,02 0,66 0,007 3,29 0,05 0,47 0,007

7A1 0,39 0,02 0,04 0,001 0,83 0,01 0,10 0,007

7B1 1,19 0,01 0,12 0,008 0,16 0,00 0,02 0,001

7C1 1,00 0,01 0,06 0,000 5,78 0,31 0,45 0,009

8A1 0,66 0,00 0,12 0,002 0,19 0,01 0,02 0,000

8B1 0,20 0,00 0,02 0,001 0,46 0,01 0,06 0,005

8C1 3,46 0,02 0,03 0,000 3,24 0,05 0,34 0,003

9A1 1,27 0,03 0,45 0,012 2,99 0,05 0,18 0,007

9B1 0,23 0,01 0,18 0,000 5,05 0,03 0,59 0,008

9C1 2,77 0,04 0,25 0,012 4,64 0,04 0,48 0,002

11A1 1,83 0,02 0,17 0,001 2,59 0,01 0,28 0,010

11B1 1,74 0,01 0,24 0,014 1,60 0,02 0,19 0,002

11C1 2,57 0,02 0,19 0,005 2,44 0,11 0,25 0,009

12A1 3,94 0,01 0,51 0,009 4,34 0,04 0,62 0,022

12B1 0,86 0,01 0,12 0,008 2,78 0,08 0,44 0,010

12C1 2,38 0,02 0,37 0,007 3,22 0,03 0,54 0,009

b) Testemunhos 
Extração Total 

T1 T2 T3 T4Profundidade
(cm) ET DP ET DP ET DP ET DP
0 – 5 0,77 0,01 1,40 0,01 1,89 0,02 3,59 0,01

20 - 25 0,73 0,01 1,05 0,01 1,29 0,01 3,47 0,04

45 - 50 1,32 0,01 1,52 0,01 0,84 0,01 2,73 0,04

Extração Parcial 
T1 T2 T3 T4Profundidade

(cm) EP DP EP DP EP DP EP DP
0 – 5 0,05 0,00 0,15 0,00 0,19 0,00 0,35 0,01

20 - 25 0,05 0,00 0,07 0,00 0,09 0,00 0,22 0,01

45 - 50 0,08 0,00 0,05 0,00 0,04 0,00 0,15 0,00
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Anexo 24. Concentrações médias totais e parciais de Mn (µg.g-1) em: a) sedimento de fundo e b)
testemunhos (n = 3). Legenda: ET = extração total; EP = extração parcial; DP = desvio-padrão. 

a) Sedimento de fundo 
Estação Seca Estação Chuvosa

Amostra
ET DP EP DP ET DP EP DP

1A1 83,85 0,75 41,75 1,34 141,73 0,43 2,63 0,12

1B1 114,55 1,65 13,18 0,24 501,51 3,76 292,25 10,92

1C1 173,99 2,73 13,16 0,02 107,44 0,41 6,08 0,16

2A1 106,29 0,19 28,41 0,66 129,39 0,67 26,15 0,77

2B1 70,59 0,60 17,73 0,36 678,86 0,85 453,30 2,10

2C1 87,91 1,20 15,58 0,57 212,54 1,55 50,98 0,65

3A1 114,08 0,34 37,56 1,08 107,94 2,33 57,11 0,37

3B1 39,69 1,07 5,00 0,02 74,29 1,25 35,15 0,83

3C1 78,56 0,71 11,38 0,57 249,23 1,56 73,85 0,74

4A1 189,27 11,5 56,80 0,38 162,19 0,82 22,95 0,15

4B1 15,12 0,18 0,70 0,33 32,64 0,15 1,66 0,07

4C1 248,58 0,18 47,31 0,41 86,70 0,85 13,81 0,33

5A1 290,43 1,79 66,17 0,76 815,00 12,21 557,30 11,63

5B1 74,41 0,60 12,44 0,52 209,48 1,48 105,90 8,19

5C1 425,54 2,98 206,05 2,27 58,16 0,89 21,82 0,27

6A1 268,52 2,72 59,94 0,35 330,61 1,99 126,94 2,67

6B1 93,84 0,47 8,10 0,17 229,83 1,26 48,13 0,43

6C1 228,15 2,21 53,80 0,61 148,11 1,03 53,44 0,97

7A1 77,89 0,81 16,00 0,46 114,71 1,05 21,25 0,90

7B1 141,34 1,42 9,38 0,40 39,45 0,26 10,12 0,04

7C1 260,02 0,55 3,41 0,06 712,98 8,56 388,90 0,83

8A1 86,80 0,53 12,21 0,33 33,73 0,38 15,11 1,16

8B1 54,80 1,16 0,87 0,16 59,96 0,03 19,74 1,54

8C1 288,98 1,93 0,63 0,51 128,69 2,32 77,21 2,18

9A1 128,23 2,25 84,40 1,99 235,78 1,26 61,49 1,70

9B1 18,14 0,17 18,90 0,85 578,93 4,55 312,07 8,65

9C1 242,41 1,37 36,95 0,43 756,36 1,64 460,50 5,76

11A1 209,07 2,62 25,77 0,78 421,14 1,67 188,60 9,18

11B1 193,45 2,15 56,71 4,26 283,12 0,56 103,05 1,27

11C1 221,51 2,08 56,99 1,89 419,00 6,97 203,40 3,40

12A1 221,23 2,64 51,80 0,09 375,00 1,28 164,40 5,16

12B1 90,98 0,52 7,74 0,18 219,06 1,21 97,87 0,68

12C1 177,24 0,22 34,76 1,13 240,40 1,18 106,00 0,46

b) Testemunhos 
Extração Total 

T1 T2 T3 T4Profundidade
(cm) ET DP ET DP ET DP ET DP
0 - 5 194,73 0,86 131,46 2,31 169,19 0,46 329,50 3,80

20 - 25 137,55 0,44 109,12 1,65 138,03 0,91 218,87 1,17

45 - 50 156,85 0,43 135,30 0,57 117,07 1,41 202,44 0,51

Extração Parcial 
T1 T2 T3 T4Profundidade

(cm) EP DP EP DP EP DP EP DP
0 - 5 14,39 1,00 36,29 0,15 45,16 0,77 115,75 3,15

20 - 25 17,65 0,23 18,24 0,35 20,15 0,09 53,48 0,32

45 - 50 33,30 1,04 18,85 0,71 13,92 0,19 23,75 0,46
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Anexo 25. Concentrações médias totais e parciais de Ni (µg.g-1) em: a) sedimento de fundo e b) 
testemunhos (n = 3). Legenda: ET = extração total; EP = extração parcial; DP = desvio-padrão. 

a) Sedimento de fundo 
Estação Seca Estação Chuvosa

Amostra
ET DP EP DP ET DP EP DP

1A1 3,29 0,51 0,70 0,09 0,69 0,03 0,15 0,03

1B1 0,14 0,01 <0,15 0,00 22,23 0,14 1,95 0,06

1C1 3,13 0,02 0,43 0,02 1,00 0,02 <0,15 0,00

2A1 4,43 0,02 0,72 0,04 1,40 0,06 0,15 0,01

2B1 0,46 0,01 <0,15 0,05 26,89 0,30 3,34 0,09

2C1 3,33 0,01 0,48 0,01 12,41 0,15 1,43 0,01

3A1 5,64 0,01 0,78 0,01 1,64 0,01 0,30 0,03

3B1 0,47 0,01 <0,15 0,00 2,27 0,01 0,39 0,03

3C1 3,88 0,01 0,66 0,03 7,22 0,06 1,06 0,03

4A1 13,77 0,14 2,83 0,03 4,73 0,04 0,58 0,02

4B1 0,56 0,02 <0,15 0,00 1,16 0,03 0,16 0,01

4C1 19,53 0,12 2,64 0,01 3,61 0,03 0,68 0,04

5A1 16,29 0,22 1,84 0,03 31,50 0,33 4,55 0,13

5B1 2,83 0,01 0,42 0,02 9,81 0,05 1,47 0,11

5C1 27,26 0,37 5,00 0,04 2,88 0,04 0,55 0,02

6A1 30,90 0,28 4,16 0,03 29,45 0,13 4,02 0,08

6B1 4,58 0,03 1,07 0,02 21,98 0,44 2,31 0,02

6C1 24,48 0,27 3,29 0,03 16,70 0,11 3,15 0,05

7A1 1,96 0,04 0,25 0,04 4,08 0,04 0,64 0,03

7B1 6,18 0,03 0,69 0,05 0,82 0,04 <0,15 0,01

7C1 3,38 0,01 0,35 0,02 36,12 0,59 3,74 0,06

8A1 3,54 0,01 0,67 0,03 1,12 0,32 0,20 0,01

8B1 0,93 0,04 0,19 0,00 2,37 0,03 0,62 0,05

8C1 18,92 0,09 0,27 0,02 21,11 0,16 3,42 0,03

9A1 7,19 0,01 2,10 0,04 15,46 0,26 1,44 0,04

9B1 1,53 0,02 0,79 0,04 30,00 0,41 4,37 0,10

9C1 15,67 0,36 1,41 0,05 31,53 0,42 5,09 0,06

11A1 10,18 0,12 0,78 0,07 18,15 0,24 3,06 0,12

11B1 10,12 0,05 1,16 0,11 12,92 0,12 2,00 0,04

11C1 15,24 0,13 1,25 0,02 18,96 0,22 3,80 0,38

12A1 21,54 0,73 2,32 0,03 24,35 0,14 4,22 0,18

12B1 3,89 0,01 0,60 0,12 20,19 0,27 4,06 0,04

12C1 11,48 0,14 2,14 0,30 19,40 0,32 3,39 0,05

b) Testemunhos 
Extração Total 

T1 T2 T3 T4Profundidade
(cm) ET DP ET DP ET DP ET DP
0 - 5 2,73 0,03 6,53 0,01 9,52 0,06 21,2 0,04

20 - 25 2,85 0,01 4,60 0,02 6,45 0,03 17,8 0,12

45 - 50 5,86 0,04 5,72 0,05 3,04 0,03 13,7 0,15

Extração Parcial 
T1 T2 T3 T4Profundidade

(cm) EP DP EP DP EP DP EP DP
0 - 5 0,49 0,04 1,61 0,03 1,91 0,01 3,56 0,07

20 - 25 0,61 0,03 1,15 0,02 1,32 0,06 2,78 0,02

45 - 50 1,51 0,05 0,49 0,02 0,27 0,02 2,28 0,11
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Anexo 26. Concentrações médias totais e parciais de Pb (µg.g-1) em: a) sedimento de fundo e b) 
testemunhos (n = 3). Legenda: ET = extração total; EP = extração parcial; DP = desvio-padrão. 

a) Sedimento de fundo 
Estação Seca Estação Chuvosa

Amostra
ET DP EP DP ET DP EP DP

1A1 1,45 0,09 2,04 0,06 2,90 0,16 0,38 0,01

1B1 1,46 0,08 0,45 0,06 12,96 0,39 8,20 0,26

1C1 1,76 0,10 1,77 0,01 2,43 0,12 0,43 0,02

2A1 0,84 0,06 2,18 0,08 3,77 0,04 0,72 0,04

2B1 3,10 0,07 0,47 0,02 14,34 0,41 11,59 0,11

2C1 0,68 0,06 0,81 0,03 5,91 0,42 5,15 0,07

3A1 0,64 0,05 2,53 0,08 3,29 0,02 1,15 0,02

3B1 2,28 0,09 0,37 0,07 2,84 0,11 1,21 0,04

3C1 0,38 0,17 1,90 0,06 4,32 0,05 3,52 0,06

4A1 1,08 0,60 5,18 0,06 3,95 0,05 5,62 7,44

4B1 9,00 0,01 0,42 0,16 1,72 0,03 0,39 0,02

4C1 4,81 0,35 8,23 0,58 2,85 0,11 1,58 0,02

5A1 7,09 0,11 7,31 0,19 18,30 0,48 11,57 0,31

5B1 11,82 0,08 1,49 0,02 9,82 0,27 4,54 0,39

5C1 4,68 0,32 6,14 0,07 9,02 0,05 1,32 0,01

6A1 10,81 0,32 11,03 0,10 10,23 0,36 12,06 0,21

6B1 2,57 0,08 1,69 0,01 12,36 1,10 5,40 0,13

6C1 7,59 0,59 8,70 0,11 22,09 0,21 4,83 0,25

7A1 3,19 0,08 1,00 0,03 3,59 0,19 1,72 0,08

7B1 1,42 0,04 2,50 0,05 4,15 0,07 0,38 0,02

7C1 4,82 0,05 1,55 0,09 10,81 0,60 12,35 0,10

8A1 6,85 0,12 1,55 0,02 11,48 0,12 0,53 0,07

8B1 3,87 0,13 0,49 0,02 9,42 0,17 1,13 0,03

8C1 2,20 0,19 0,94 0,07 5,41 0,54 7,01 0,06

9A1 6,62 0,19 6,16 0,12 4,45 1,19 3,76 0,10

9B1 6,25 0,16 2,54 0,04 13,08 0,45 11,90 0,31

9C1 4,29 0,70 3,64 0,09 14,26 0,29 10,31 0,02

11A1 4,09 0,04 2,58 0,15 22,85 1,01 6,26 0,25

11B1 4,62 0,18 2,81 0,34 23,72 0,11 3,55 0,00

11C1 6,12 0,53 4,96 0,18 15,59 0,50 7,35 0,06

12A1 6,16 0,58 6,89 0,10 9,45 0,15 8,52 0,23

12B1 2,14 0,20 1,81 0,04 15,40 0,91 8,32 0,20

12C1 2,38 0,63 4,52 0,09 7,42 0,43 9,24 0,14

b) Testemunhos 
Extração Total 

T1 T2 T3 T4Profundidade
(cm) ET DP ET DP ET DP ET DP
0 – 5 6,10 0,20 3,22 0,04 1,46 0,48 4,33 0,38

20 - 25 2,03 0,19 1,85 0,13 1,09 0,13 7,19 0,09

45 - 50 1,85 0,14 1,36 0,05 1,55 0,05 5,17 0,67

Extração Parcial 
T1 T2 T3 T4Profundidade

(cm) EP DP EP DP EP DP EP DP
0 – 5 2,07 0,14 4,87 0,15 5,54 0,19 9,12 0,17

20 - 25 1,62 0,06 2,13 0,05 2,68 0,05 7,02 0,00

45 - 50 2,73 0,21 0,98 0,05 0,84 0,03 4,54 0,02
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Anexo 27. Concentrações médias totais e parciais de Zn (µg.g-1) em: a) sedimento de fundo e b) 
testemunhos (n = 3). Legenda: ET = extração total; EP = extração parcial; DP = desvio-padrão. 

a) Sedimento de fundo 
Estação Seca Estação Chuvosa

Amostra
ET DP EP DP ET DP EP DP

1A1 9,41 0,04 11,87 0,66 2,77 0,06 0,29 0,00

1B1 3,41 0,02 8,30 0,06 70,69 0,63 7,96 0,34

1C1 10,88 0,03 11,67 0,68 3,77 0,01 0,21 0,04

2A1 12,92 0,13 11,87 0,17 5,35 0,21 0,75 0,00

2B1 2,20 0,04 8,33 0,44 89,18 0,92 11,92 0,20

2C1 8,94 0,06 10,19 0,28 39,89 0,55 5,38 0,03

3A1 17,03 0,12 12,41 0,41 5,45 0,04 1,42 0,31

3B1 1,37 0,01 8,75 0,60 7,06 0,05 0,99 0,07

3C1 10,93 0,01 12,02 0,38 23,01 0,10 3,52 0,06

4A1 40,08 0,68 20,23 0,62 11,85 0,03 2,28 0,08

4B1 2,21 0,01 9,56 0,25 2,71 0,01 0,17 0,03

4C1 54,81 0,17 21,21 0,30 10,18 0,05 2,26 0,11

5A1 52,97 0,73 18,08 0,26 91,00 0,63 15,74 0,49

5B1 8,11 0,09 10,88 0,26 30,02 0,21 4,85 0,39

5C1 75,00 0,51 25,48 0,20 8,30 0,04 1,38 0,02

6A1 91,67 0,80 26,17 0,07 88,33 0,66 21,43 0,47

6B1 12,97 0,11 13,37 0,25 45,78 0,83 8,92 0,31

6C1 67,31 0,99 23,42 0,12 44,30 0,39 10,99 0,15

7A1 5,48 0,05 9,36 0,31 11,95 0,47 1,83 0,17

7B1 19,32 0,18 6,80 4,31 1,97 0,06 <0,15 0,00

7C1 13,50 0,14 2,01 0,16 112,92 1,72 14,79 0,20

8A1 10,79 0,04 2,46 0,08 2,73 0,09 <0,15 0,01

8B1 6,19 0,25 1,08 0,05 6,65 0,14 1,77 0,14

8C1 56,06 0,37 1,92 0,19 56,12 0,37 11,35 0,11

9A1 20,86 0,01 10,74 0,15 41,60 0,12 6,54 0,12

9B1 6,73 0,04 3,50 0,02 96,01 2,23 15,36 0,33

9C1 45,30 1,18 8,15 1,22 90,26 0,24 15,63 0,18

11A1 31,23 0,53 4,15 0,18 49,66 0,72 9,28 0,45

11B1 29,81 0,61 6,44 1,31 32,50 0,21 5,31 0,03

11C1 46,97 0,28 7,03 0,37 50,93 0,61 10,90 0,27

12A1 62,11 0,84 11,75 0,10 68,06 0,43 15,98 0,65

12B1 12,34 0,03 2,82 0,21 49,33 0,75 11,70 0,14

12C1 33,84 0,05 10,81 1,74 57,41 0,24 16,55 0,17

b) Testemunhos 
Extração Total 

T1 T2 T3 T4Profundidade
(cm) ET DP ET DP ET DP ET DP
0 – 5 9,14 0,27 19,61 0,11 28,53 0,22 63,20 0,80

20 - 25 8,50 0,07 12,65 0,07 18,35 0,05 52,42 0,32

45 - 50 16,16 0,04 17,01 0,17 9,11 0,17 38,11 0,44

Extração Parcial 
T1 T2 T3 T4Profundidade

(cm) EP DP EP DP EP DP EP DP
0 – 5 2,89 0,89 7,25 0,17 8,85 0,17 14,63 0,30

20 - 25 3,12 0,04 4,73 0,14 6,29 0,07 14,09 0,06

45 - 50 6,00 0,26 3,66 0,04 2,11 0,26 9,95 0,17
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Anexo 28. Difratogramas das amostras de sedimento de fundo do ponto 4 coletadas durante a estação 
seca: a) margem direita; b) centro; c) margem esquerda. Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; Gt – 
goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – feldspato; Qz – quartzo. 
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Anexo 29. Difratogramas das amostras de sedimento de fundo do ponto 4 coletadas durante a estação 
chuvosa: a) margem direita; b) centro; c) margem esquerda. Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; 
Gt – goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – feldspato; Qz – quartzo. 
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Anexo 30. Difratogramas das amostras de sedimento de fundo do ponto 9 coletadas durante a estação 
seca: a) margem direita; b) centro; c) margem esquerda. Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; Gt – 
goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – feldspato; Qz – quartzo. 
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Anexo 31. Difratogramas das amostras de sedimento de fundo do ponto 9 coletadas durante a estação 
chuvosa: a) margem direita; b) centro; c) margem esquerda. Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; 
Gt – goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – feldspato; Qz – quartzo. 
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Anexo 32. Difratogramas das amostras de sedimento de fundo do ponto 11 coletadas durante a estação
seca: a) margem direita; b) centro; c) margem esquerda. Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; Gt – 
goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – feldspato; Qz – quartzo. 
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Anexo 33. Difratogramas das amostras de sedimento de fundo do ponto 11 coletadas durante a estação
chuvosa: a) margem direita; b) centro; c) margem esquerda. Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; 
Gt – goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – feldspato; Qz – quartzo. 
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Anexo 34. Difratogramas das amostras de sedimento de fundo do ponto 12 coletadas durante a estação
seca: a) margem direita; b) centro; c) margem esquerda. Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; Gt – 
goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – feldspato; Qz – quartzo. 
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Anexo 35. Difratogramas das amostras de sedimento de fundo do ponto 12 coletadas durante a estação
chuvosa: a) margem direita; b) centro; c) margem esquerda. Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; 
Gt – goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – feldspato; Qz – quartzo. 
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Anexo 36. Difratogramas das amostras de testemunho do ponto 1: a) de 0 a 5 cm; b) de 45 a 50 cm.
Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; Gt – goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – feldspato; 
Qz – quartzo. 
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Anexo 37. Difratogramas das amostras de testemunho do ponto 2: a) de 0 a 5 cm; b) de 45 a 50 cm.
Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; Gt – goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – 
feldspato; Qz – quartzo. 
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Anexo 38. Difratogramas das amostras de testemunho do ponto 3: a) de 0 a 5 cm; b) de 45 a 50 cm.
Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; Gt – goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – 
feldspato; Qz – quartzo. 
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Anexo 39. Difratogramas das amostras de testemunho do ponto 4: a) de 0 a 5 cm; b) de 45 a 50 cm. 
Abreviações: Cal – calcita; Dol – dolomita; Gt – goethita; Hl – halita; Ill – ilita; Kln – caulinita; F – 
feldspato; Qz – quartzo.
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