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RESUMO 
 
 
Por estar situada em uma área de crescente exploração petrolífera, a região do Baixo 
Açu encontra-se à mercê de uma possível poluição gerada por esta atividade 
econômica, que inclui diversas substâncias químicas prejudiciais à saúde, tais como os 
metais. Esta dissertação tem como objetivo, diagnosticar as áreas do Rio Piranhas-Açu, 
região do Baixo Açu, que se encontram poluídas por elementos maiores e traços. Neste 
estudo, determinou-se a concentração dos elementos químicos Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, 
Ni, P, Pb, V e Zn, através da técnica de ICP-OES e das análises granulométricas dos 
sedimentos e seus respectivos teores de matéria orgânica. Foram mapeados por GPS, 
12 pontos de coletas. As interpretações dos resultados, em conjunto, possibilitaram 
associar essa poluição a uma possível contaminação pela atividade petrolífera. Os 
resultados mostraram algumas regiões que apresentam baixas concentrações de 
cádmio, chumbo, cobre, manganês e zinco, incapazes de promover prejuízos à saúde 
humana. No entanto, há localidades nas quais as concentrações determinadas dos 
metais cromo, ferro e zinco são moderadamente poluídas, comparando-se esses 
resultados com valores de referência da literatura e outras que são altamente poluídas 
por ferro. No entanto, devido a uma maior quantidade de poços em produção nessas 
localidades, essas maiores concentrações, pode-se inferir uma possível influência da 
produção de petróleo em algumas áreas cujas concentrações de cromo e chumbo são 
mais elevadas que o restante dos pontos de monitoramento. Além disso, observa-se 
que os maiores teores de metais ocorrem em sedimento de textura mais fina e com 
maior teor de matéria orgânica. 

 

Palavras-chave: metais-traço; sedimento; Rio Piranhas-Açu; contaminação; atividade 
petrolífera.   
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ABSTRACT 
 
 
It is located in an area of increasing oil exploration, the region of the Lower Açu is at the 
mercy of a possible pollution generated by this economic activity, which includes various 
chemical substances harmful to health, such as metals. This thesis aims to, diagnose 
the areas of River Piranhas-Açu, a region of the Lower Açu, which are polluted by traces 
factors and more. In this study, it was determined the concentration of the chemical 
elements Al, CD, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, V and Zn, through the technique of ICP-OES 
analysis and the size of sediments and their contents organic matter. Were mapped by 
GPS, 12 points from collections. The interpretations of the results, together associating 
that allowed pollution to a possible contamination by oil activity. The results showed that 
some regions have low concentrations of cadmium, lead, copper, manganese and zinc, 
unable to promote damage to human health. However, there are places where the 
concentrations of certain metals chromium, iron and zinc are moderately polluted, 
compared to the results with the reference values of literature and others that are highly 
polluted by iron. However, due to a greater number of wells in production in those 
locations, those higher concentrations, it can be suggested a possible influence of oil 
production in some areas with concentrations of chromium and lead are higher than the 
rest of the points of monitoring. Moreover, it is observed that the highest levels of metals 
found in sediment of finer texture and more organic matter content. 
 
 
Keywords: trace metals; sediment; River Piranhas-Açu; contamination; oil activity. 
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1. Introdução 
 
 
Em contraste ao velho hábito das empresas em se preocupar apenas com a produção e 

lucros, assiste-se atualmente, em âmbito mundial, a uma mudança de atitude referente à questão 

de proteção e gestão do meio ambiente implantada em contratos de exploração pelas normas de 

gestão e proteção do ambiente da série ISO 14000 (Valle, 2002). 

As formas mais comuns de poluição do meio ambiente, em especial dos sedimentos 

de ambientes lênticos, são: contaminação por pesticidas, disposição de lixo, esgotos domésticos, 

resíduos de carcinicultura, dentre outros. Contudo, a exploração do petróleo é uma atividade que 

pode ser considerada como fonte potencial de grandes riscos ambientais face aos impactos 

associados à sua atividade. Nesse contexto destaca-se a importância de países à margem deste 

tipo de economia adotarem políticas de prevenção de desastres e mecanismos práticos de alerta e 

de intervenção imediata em caso de ocorrência dos mesmos, acordando com a Constituição 

Federal e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que visam controlar o lançamento no meio 

ambiente de poluentes, proibindo o descarte em níveis nocivos ou perigosos para os seres 

humanos e outras formas de vida. 

Uma das políticas a ser adotada deve ser o controle de substâncias tóxicas 

provenientes da indústria petrolífera. Sem tratamento adequado estes rejeitos não devem ser 

despejados nos rios e oceanos, pois a maioria deles são absorvidos pelos sedimentos. Esta 

situação é crítica no sentido de que pode promover a contaminação dos seres vivos por diversas 

maneiras. 

Os sedimentos são considerados de grande importância na avaliação do nível de 

contaminação dos sistemas aquáticos. Isto se deve, não só, a sua capacidade em acumular 

elementos-traço, mas, também, por serem reconhecidos como transportadores e possíveis fontes 

de contaminação, já que tal compartimento pode liberar espécies contaminantes de acordo com as 

variações de pH, salinidade, conteúdo de quelantes orgânicos, entre outros aspectos do meio 

(Cotta et al., 2006; Hortellani et al., 2008). 

Os metais, principalmente os metais pesados, em grande concentração, merecem 

maior preocupação, principalmente, por serem não degradáveis, permanecendo por longos 
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períodos no ambiente, com potencial de introduzir-se na cadeia alimentar através da 

bioacumulação e gerar efeitos tóxicos, crônicos aos seres humanos. 

 

1.1. Objetivos gerais 
 

O objetivo geral deste trabalho é diagnosticar os metais maiores e traços e o teor de 

compostos orgânicos totais, oriundos da atividade petrolífera, nas regiões potenciais de riscos de 

impactos ambientais, em sedimentos da bacia Piranhas-Açu, região Baixo-Açu, no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

 

1.1.2. Objetivos específicos  

 

• Fazer um mapeamento da bacia Piranhas-Açu enfocando, principalmente, as regiões 

onde se desenvolve a atividade de produção de petróleo. 

• Fazer coletas de amostras de sedimentos e, qualificar e quantificar o conteúdo de 

metais maiores e traços presentes.  

• Determinar as características físicas e químicas dos sedimentos, a partir da avaliação 

granulométrica e teor de matéria orgânica, visando à identificação dos locais de 

maior potencial de adsorção de metais. 

• Relacionar os teores de metais à poluição causada pela produção petrolífera 

realizada em toda a área de estudo. 
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2. Aspectos teóricos 
 

A produção de água teve sua origem na formação geológica há milhões de anos atrás. 

Como conseqüência, a composição natural da água incluiu uma variedade de compostos 

orgânicos e inorgânicos e é extremamente dependente da região em que a mesma se encontra. Na 

atividade petrolífera, a água produzida, normalmente, contém pequenas quantidades de óleo 

disperso, compostos orgânicos incluindo hidrocarbonetos dissolvidos, ácidos, fenóis, traços de 

produtos químicos adicionados na linha de produção/separação, compostos inorgânicos e 

elementos naturais de pouca radioatividade. 

Os sedimentos são as camadas de partículas minerais e orgânicas, que se encontram 

em contato com a parte inferior dos corpos de água natural, como lagos, rios e oceanos. Nos 

sedimentos, a proporção dos minerais para matéria orgânica varia substancialmente em função do 

local de produção. Os sedimentos são de grande importância ambiental principalmente por sua 

capacidade de absorção de muitas substâncias químicas presentes na água, inclusive algumas 

nocivas à saúde humana como metais pesados e compostos orgânicos, como HPAs 

(Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos) e pesticidas (CETESB, 1998). Por outro lado, esses 

poluentes, concentrados nos sedimentos, poderão ser transferidos para os organismos que 

habitam essa região e provocar mutações genéticas, ou, de forma indireta, contaminar 

severamente os seres humanos. 

O petróleo e o gás natural são misturas de hidrocarbonetos resultantes de processos 

físico-químicos sofridos pela matéria orgânica que se depositou durante a formação de rochas 

sedimentares, milhões de anos atrás. O óleo cru é uma mistura complexa envolvendo uma grande 

quantidade de substâncias químicas conforme mostrado na Figura 2.1, na página 23. 

Por conter uma classe variada de compostos e elementos que podem ser bastante 

agressivos à saúde humana, dentre os vários componentes do óleo cru, é comum realizar uma 

análise da classe de metais. Os metais pesados e substâncias orgânicas presentes no petróleo têm 

grande afinidade em frações do solo, sedimentos e de tecidos biológicos que lhe conferem as 

propriedades de bioacumulação e biomagnificação na cadeia alimentar e persistência no 

ambiente. De acordo com Figueiredo (1997), a bioacumulação e a biomagnificação se 

encarregam de transformar concentrações consideradas baixas em concentrações tóxicas para a 
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biota e para o homem, sendo que a persistência garante os efeitos ao longo do tempo, mesmo 

depois de interrompidas as emissões. Ainda segundo este autor, geralmente o termo “metal 

pesado” é aplicado coletivamente a um grupo de metais e metalóides com densidade maior que 6 

g/cm³. Apesar de tamanha abrangência, o termo é usualmente aplicado a elementos tais como: 

Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn, cujas características estão comumente associadas a problemas de 

poluição e toxicidade. Normalmente, estes metais são encontrados na natureza em pequenas 

concentrações (metais traços) expressas em partes por milhão (ppm) ou partes por bilhão (ppb). 

 

 
 

 

 

A interação dos metais pesados e compostos orgânicos com o homem é a causa de 

diversas moléstias, que podem ser causadas pela abundância ou deficiência de elementos 

maiores, menores e traços no meio ambiente. Alguns exemplos são a relação entre anemias 

severas e nanismo pela deficiência em zinco e uma ampla gama de cânceres relacionados à 

exposição a diversos metais e compostos orgânicos como os HPAs. 

Figura 2.1: Substâncias químicas encontradas nos óleos crus. 
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3. Estado da arte 
 

3.1 – Introdução 
 

No presente capítulo, estão apresentados e discutidos os elementos conceituais 

referentes a solo, sedimentos, poluição, toxicidade e os indicadores ambientais analisados no leito 

do Rio Piranhas-Açu. Tal explanação visa correlacionar e supor a relevância de cada parâmetro 

para a interpretação das condições do sistema estudado, avaliando dessa forma a situação 

ambiental do referido corpo hídrico. 

 

3.2 – Características fundamentais do solo e do sedimento 
 

O solo é um sistema complexo formado por minerais, matéria orgânica, ar, água, em 

que as formas predominantemente granulares conferem-lhe propriedades físicas características 

como a porosidade, permeabilidade, a textura e outras que o tornam o habitat natural de um 

grande número de seres vivos microscópicos, vegetais e animais (Paganini, 1997).  

Os sedimentos se originam através de processos naturais que causam a alteração das 

rochas próximas da superfície terrestre, em produtos que estejam em equilíbrio com novas 

condições físico-químicas diferentes das que deram origem à maioria dessas rochas. O conjunto 

desses processos naturais é conhecido como intemperismo e, nos ambientes naturais, entre os 

parâmetros físico-químicos mais importantes relacionam-se o pH (potencial hidrogeniônico) e Eh 

(potencial de oxi-redução). Ambos constituem variáveis independentes que podem ocasionar a 

oxidação do ferro, a lixiviação do solo ou a decomposição da matéria orgânica (Suguio, 2003). 

Por definição, o intemperismo age na interface entre a atmosfera e a litosfera e inclui 

os processos que levam à desagregação das rochas expostas na superfície da Terra. São 

originadas partículas minerais discretas (produtos residuais) presentes na rocha matriz, que 

permanecem mais ou menos inalteradas, ao lado de novos minerais também formados por 

intemperismo, além de matrizes em solução. Os novos minerais produzidos por intemperismo 

resultam das reações de silicatos, sulfetos ou óxidos com água. O Quadro 3.1 apresenta os 

principais produtos químicos resultantes das ações de intemperismo. 
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Minerais Produtos residuais Espécies em solução 

Quartzo Grãos de quartzo SiO2 (sílica) 

Feldspato Argilominerais SiO2, K+, Na+, Ca2+ 

Hornblenda Argilominerais e “limonita” (hidrolisados) SiO2, Ca2+, Mg2+ 

Olivina “Limonita” (hidrolisados) e hematita SiO2, Mg2+ 

Fonte: Suguio, 2003. 

 

 

O intemperismo pode ser causado por processos físicos, químicos e biológicos. O 

intemperismo físico (ou mecânico) é também conhecido por desintegração e os produtos 

envolvidos não apresentam alterações químicas e/ou mineralógicas. O intemperismo químico (ou 

mineralógico) é também designado como decomposição, e os produtos resultantes envolvem 

mudanças químicas e/ou mineralógicas. O intemperismo biológico se traduz em efeitos físicos 

e/ou químicos, contudo, os processos envolvidos dependem de variáveis como condições 

climáticas (principalmente temperatura e pluviosidade), propriedades dos materiais (composição, 

coesão), e variáveis locais (vegetação, vida animal, lençol freático, etc.). O Quadro 3.2, na página 

10, apresenta os aspectos mais importantes dos tipos de intemperismo e exemplos. 

Os detritos originados sofrem transporte por ação do vento, água ou gelo, sendo, em 

seguida, sedimentados e litificados. A suspensão é o mecanismo de transporte responsável pela 

maior parte da argila e silte depositados em meio aquoso. 

Durante a atuação dos fenômenos de intemperismo, parte da rocha é dissolvida 

quimicamente e outra parte é retida na suspensão em estado coloidal, ao lado de fragmentos 

minerais mais estáveis como o quartzo. Os elementos químicos em solução podem ser 

precipitados em função das modificações do pH, Eh, concentração e temperatura. 

 

 

 

 

 

Quadro 3.1: Produtos de intemperismo resultantes da transformação de alguns minerais 

mais comuns na Terra. 



3. Estado da arte_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Luciana Araújo Nascimento, setembro/2008. 

10

 

Tipo de 

intemperismo 
Exemplos Descrição Sucinta 

Físico 

• Alívio de pressão 

• Cristalização ou congelamento 

• Expansão térmica por insolação 

Geralmente apresenta importância secundária. 

Ocorrem redução granulométrica e aumento 

da superfície específica sem mudança na 

composição química. 

Químico 

• Dissolução 

• Hidratação e hidrólise 

• Oxidação 

• Redução 

• Carbonatação 

Ocorre com completa mudança nas 

propriedades físicas e químicas. Verifica-se 

aumento no volume dos compostos 

secundários, quando comparados aos minerais 

primários. 

Biológico 

• Ação da cunha de raízes 

• Ação de escavação por animais 

• Ácidos orgânicos 

Combinação dos efeitos de intemperismo 

físico e químico introduzido por animais e 

vegetais. 

Fonte: Suguio, 2003. 

 

 
Os rios formam um dos principais ambientes de sedimentação das partículas. O 

transporte e a deposição dos sedimentos são comandados pelas leis da hidrodinâmica. O 

comportamento dos sólidos granulares está intimamente relacionado com as velocidades do fluxo 

da água e as formas de leito, profundidade da água e outros fatores. Um outro ambiente de 

sedimentação é o estuarino. O estuário é um corpo aquoso litorâneo raso e geralmente salobro 

com circulação mais ou menos restrita que mantém comunicação constante com o oceano aberto. 

A circulação estuarina é caracterizada por padrões de fluxo estratificados que levam à retenção 

dos sedimentos supridos pelos rios e ao carreamento para dentro dos estuários dos sedimentos 

detríticos marinhos (Suguio, 2003). 

 

 

 

 

Quadro 3.2: Exemplos e descrição dos tipos de intemperismo. 



3. Estado da arte_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Luciana Araújo Nascimento, setembro/2008. 

11

3.2.1 – Características físicas e químicas dos solos e sedimentos 
 

O solo é um meio complexo e heterogêneo, produto de alteração do remanejamento e 

da organização do material original (rocha, sedimento ou outro solo), sob a ação dos seres vivos, 

da atmosfera e das trocas de energia que ali se manifestam. É constituído por quantidades 

variáveis de minerais, matéria orgânica, água, ar e organismos vivos, que incluem plantas, 

bactérias, fungos, protozoários, invertebrados e outros animais. As propriedades físicas, químicas 

e biológicas são determinadas pelo processo geológico de sua formação, origem dos minerais, da 

evolução de acordo com o clima e o relevo do local, além dos organismos vivos que o habitam. 

Dependendo da espécie mineralógica que deu origem e dos mecanismos de 

intemperismo e transporte, o solo apresenta diferentes conteúdos das frações: areia, siltes ou 

argilas. O tamanho relativo dos grãos do solo é chamado de textura e sua medida de 

granulometria (escala granulométrica) permite a classificação da textura dos solos como mostra a 

Figura 3.1 e a Tabela 3.1 a seguir. 

 

 

 
 

 

Figura 3.1: Camadas que compõem o solo. 



3. Estado da arte_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Luciana Araújo Nascimento, setembro/2008. 

12

 

     Nome    Diâmetro da partícula  

Areia > 0,06 mm 

Silte 0,002 – 0,06 mm 

Argila < 0,002 mm 

 

 

Os horizontes do solo, ou seja, as camadas que diferenciam-se entre si, são formados a 

partir da modificação do material original, por meio de processos de intemperismo, apresentando 

diferentes frações de acordo com o grau de hidratação do ferro, dos teores de cálcio e de óxido de 

silício, além do teor de matéria orgânica nas camadas superficiais. O perfil do solo é, então, o 

conjunto dos horizontes e/ou camadas que abrangem, verticalmente, desde a superfície até o 

material originário. Os solos apresentam grande variedade ao longo de uma mesma região e entre 

diferentes regiões (Suguio, 2003). 

A literatura tem mostrado que, quanto mais fina for a textura do solo/sedimento 

(normalmente em torno de 0,0625 mm), maior o teor de metais nele encontrado. Isso indica que 

nas frações mais finas, tem-se uma maior razão área superficial/tamanho do grão (Santos et al., 

2002). 

Constituídos de frações mineralógicas que possuem partículas de tamanhos, formas e 

composições químicas distintas, os sedimentos constituem-se em vastas áreas de terras e suas 

propriedades dependem acentuadamente da origem e do transporte sofridos pelos mesmos. Os 

sedimentos são camadas de partículas orgânicas e minerais, que freqüentemente possuem 

granulometria fina (< 0,2 μm) sendo encontrados no fundo de corpos d’água semelhantes aos 

lagos, rios, oceanos, estuários e baías (Manaham, 1994; Baird, 1999; Mendes, 2006). 

Os sedimentos são de grande importância ambiental devido à entrada de muitas 

espécies químicas (elementos-traço, hidrocarbonetos, compostos organoclorados e 

organofosforados, etc.) em seu sistema, as quais podem ser transferidas para os mais diversos 

organismos. 

Segundo Mendes (2006), a produção de sedimentos e suas características físico-

químicas são influenciadas pelas propriedades das rochas, dos solos, da biota e da própria 

intervenção antrópica. Esse ciclo interativo produz diversos fenômenos físicos, tais como a troca 

Tabela 3.1: Principais frações do solo e diâmetro de suas respectivas partículas 
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de materiais particulados e adsorção, e químicos, como o aumento da concentração ou introdução 

de elementos.  

De acordo com Almeida (2007), o estudo de sedimentos de rios e riachos tem sido 

uma ferramenta útil no estudo de poluição, principalmente aquela produzida por metais pesados 

onde se determina a quantidade de contaminantes que não permanece solúvel após o lançamento 

em águas superficiais. A capacidade dos sedimentos em acumular compostos, os tornam 

carregadores e possíveis fontes de poluição uma vez que, alterações no pH, potencial redox ou a 

presença de quelantes orgânicos podem promover a redisposição dos metais retidos nos 

sedimento na água. 

 

3.2.2 – A presença de elementos-traço e compostos orgânicos nos solos e 

sedimentos 
 

Os sedimentos agem como retentores de elementos trazidos pelos rios, no entanto, 

estão submetidos a inúmeros processos físicos, químicos e biológicos (bioturbação, diagênese) 

que podem resultar no retorno à água dos componentes aprisionado. Em adição, os teores de 

metais pesados retidos por estes corpos podem ser entre três e cinco vezes maiores do que as 

concentrações dos mesmos elementos nas águas do respectivo ambiente lêntico (Garlipp, 2006). 

Segundo Araújo (2005), os metais podem estar presentes no meio ambiente na fase 

dissolvida ou particulada. Na fase dissolvida podem estar na forma de íons livres ou formando 

compostos orgânicos ou inorgânicos. Na fase particulada podem estar associados a diversos 

compostos químicos como carbonatos, óxidos e hidróxidos inclusos à estrutura cristalina de 

diversos minerais (no sedimento) e ligados à matéria orgânica. 

Os elementos-traço podem ser retidos no solo de três maneiras: por adsorção na 

superfície das partículas minerais, por complexação com substâncias húmicas nas partículas 

orgânicas ou por reações de precipitação. Normalmente, estas interações ocorrem através de 

reações de troca iônica enquanto que as reações de precipitação são favorecidas pela diminuição 

do teor de oxigênio dissolvido na água (promovendo, por exemplo, a redução de sulfato a 

sulfeto), aumento do pH do meio (que promove, por exemplo, a precipitação de Cd2+ como 

sulfeto, carbonato ou fosfato), dentre outros fatores (Baird, 1999; Araújo, 2005). 
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3.3 – Petróleo 

 

3.3.1 - Histórico 

 

3.3.1.1 - No mundo 

 

O registro da participação do petróleo na vida do homem remonta a tempos bíblicos, 

sendo o asfalto e o betume já usados largamente pelos fenícios e egípcios na construção civil e de 

embarcações, enquanto gregos e romanos dele lançaram mão para fins bélicos. No Novo Mundo, 

outras civilizações (índios pré-colombianos, incas, etc.) que já se encontravam familiarizados 

com o petróleo, dele se aproveitando para fins diversos (Thomas, 2001). 

Até a metade do séc. XIX o petróleo era obtido através de exsudações naturais e 

somente em 1859 teve início sua exploração comercial, principalmente devido a sua crescente 

afirmação na sociedade moderna no mesmo período. Localizado em Tittusville, Pensilvânia, o 

primeiro poço de petróleo tinha 21 metros de profundidade, foi perfurado com um sistema de 

percussão a vapor e produzia 2 m³/dia de óleo. Esta descoberta, realizada pelo Cel. Drake, logo 

transformou o petróleo em um bem utilitário nas mais diversas áreas da economia. Alguns 

exemplos são suas utilizações na iluminação pública e como combustível para motores a gasolina 

e diesel. 

Em 1900, já se utilizava o método rotativo de perfuração de poços. Nessa década 

observou-se uma intensa atividade exploratória, e começaram a se intensificar as incursões no 

mar, decorrente do surgimento de novas técnicas exploratórias. 

A partir de 1960, o petróleo foi se impondo como fonte de energia. Atualmente, com o 

advento da petroquímica, além da grande utilização dos seus derivados, centenas de novos 

compostos são produzidos, muitos deles diariamente utilizados como plásticos, borrachas 

sintéticas, tintas, corantes, adesivos, solventes, detergentes, explosivos, produtos farmacêuticos, 

cosméticos, etc. Desta forma, o petróleo, além de produzir combustível, passou a ser 

imprescindível às facilidades e comodidades da vida moderna (Thomas, 2001). 
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3.3.1.2 – No Brasil 

 

A história do petróleo no Brasil começa em 1858, quando o Marquês de Olinda 

assinou o Decreto nº 2.266 concedendo a José Barros Pimentel o direito de extrair o mineral 

betuminoso para fabricação de querosene, em terrenos situados às margens do Rio Marau, na 

então província da Bahia. Contudo, as primeiras notícias sobre pesquisas diretamente 

relacionadas ao petróleo ocorreram em Alagoas em 1891, em função da existência de sedimentos 

argilosos betuminosos no litoral. Em 1987 foi perfurado o primeiro poço brasileiro com o 

objetivo de encontrar petróleo, o feito foi realizado por Eugênio Ferreira Camargo, no município 

de Bofete, no Estado de São Paulo. Este poço atingiu a profundidade final de 488 metros e, 

segundo relatos da época, produziu 0,5 m³ de óleo. 

Em 1938, já sob a jurisdição do recém-criado Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), iniciou-se a perfuração do poço DNPM-163, em Lobato, BA. O poço foi 

perfurado com uma sonda rotativa e encontrou petróleo a uma profundidade de 210 metros. 

Apesar do empreendimento ter sido considerado antieconômico, os dados de exploração do poço 

foram de importância fundamental para o desenvolvimento das atividades petrolíferas no país. 

Até o final de 1939 aproximadamente 80 poços tinham sido perfurados. O primeiro 

campo comercial, entretanto, foi descoberto somente em 1941, em Candeias, BA. A partir de 

1954, no Governo Vargas, foi instituído o monopólio estatal do petróleo com a criação da 

PETROBRAS, que deu partida decisiva nas pesquisas do petróleo brasileiro. 

Na década de 70 foi descoberta a Bacia de Campos, RJ – a qual, ainda hoje, concentra 

gigantes campos petrolíferos. Já a década de 80 foi marcada por três fatos de relevância: 1. a 

constatação de ocorrências de petróleo em Mossoró, RN, apontando para o que viria a se 

constituir, em pouco tempo, a segunda maior área produtora de petróleo do país, 2. as grandes 

descobertas dos campos gigantes de Marlim e Albacora em águas profundas da Bacia de Campos 

(RJ), e 3. as descobertas de reservas no Rio Urucu, no Amazonas (Thomas, 2001). 
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3.3.2 – Produção petrolífera brasileira 
 

Como já relatado, em 1939 houve a descoberta da primeira acumulação brasileira de 

petróleo, o Campo de Lobato, no Recôncavo Baiano (BA), que, no entanto, foi considerado não 

comercial. Dois anos mais tarde, em Candeias, também no Recôncavo, foi descoberto o primeiro 

campo comercial de petróleo do Brasil (Thomas, 2001). Desde então, a produção petrolífera 

brasileira tem dado saltos gigantescos de produção, como pode ser observado na Figura 3.2. 
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Com o desenvolvimento da tecnologia de exploração e extração de petróleo, a 

PETROBRAS tem aumentado sua produção de maneira extraordinária. Entre os anos de 1974 a 

2007, o aumento na produção atingiu cerca de quinhentos mil barris em intervalos de tempo cada 

vez menores. 

Dados divulgados pela PETROBRAS (2008), informam que, no ano de 2007 havia, 

no Brasil, uma reserva de 11,7 bilhões de barris de óleo e gás equivalente, 14.194 poços 

Figura 3.2: Gráfico da produção petrolífera brasileira entre os períodos de 1953 a 2007. 
Adaptado de PETROBRAS, 2008. 
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produtores, 109 plataformas de produção (77 fixas e 32 flutuantes) e uma produção diária de 

1.918.000 barris por dia de petróleo e LGN.  

Os valores apresentados na Figura 3.2 nos permite imaginar a elevada quantidade de 

petróleo extraída todos os dias dos reservatórios para suprir as necessidades dos diversos 

segmentos da economia brasileira e da população. Entretanto, dificilmente imagina-se a 

quantidade de resíduos gerados e o seu destino. Em média, para cada barril de petróleo, são 

extraídos 80 barris de água do reservatório. Esta água recebe um tratamento prévio antes de ser 

descartada nos rios, mares ou mesmo, ser reinjetada nos poços como método de recuperação 

suplementar. Em termos ambientais, a principal causa das contaminações das águas de rios e 

mares, é pelo derramamento de combustíveis. Na mídia tem-se diversas informações de 

derramamentos que causaram grandes desastres ecológicos. Por outro lado, a contaminação 

também pode ocorrer na água da subsuperfície. As preocupações relacionadas ao potencial de 

contaminação das águas de subsuperfície por derramamento de combustíveis vêm crescendo em 

todo Brasil, já que a maioria dos postos possui mais de dez anos de operação. 

Em um derramamento e/ou vazamento de combustível, uma das principais 

preocupações é a contaminação dos aqüíferos que são usados como fonte de abastecimento de 

água para o consumo humano.     

 

3.3.2.1 – Proteção do solo e da água subterrânea  

 

Em todo o mundo, principalmente nos países desenvolvidos, há uma grande 

preocupação com a questão da contaminação da água subterrânea e do solo e seus sedimentos 

pela indústria do petróleo. Este controle e fiscalização têm se tornado mais importante e intenso 

nos últimos anos em função do aumento da demanda dos recursos hídricos subterrâneos para 

abastecimento público. 

Políticas ambientais voltadas para o estabelecimento de metodologias e níveis de 

qualidade e intervenção para a proteção do solo e da água subterrânea foram desenvolvidas em 

países como Alemanha, Estados Unidos e Holanda. Este último país foi pioneiro na adoção de 

tais medidas e seus resultados são referência para os estudos realizados em outros países, incluído 

o Brasil. 
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A determinação dos valores de orientação foi feito considerando-se a 

multifuncionalidade do solo, ou seja, suas funções de agricultura, ecologia, transporte, 

suprimento de água potável, etc., tendo como princípio básico que uma contaminação de solo não 

é aceitável se o risco para a saúde humana ou ambiental exceder um nível de risco, ou máximo 

tolerável, seja pela exposição ao contaminante de maneira direta (ingestão de solo, absorção 

dérmica, inalação de gases e de partículas) ou indireta (ingestão de vegetais contaminados e água 

– tratada ou não). Os valores, que têm como parâmetros a porcentagem de matéria orgânica e 

argila no solo, podem ser classificados como: valor de referência – indica o nível de qualidade 

para “solo limpo” atendendo ao conceito de multifuncionalidade; valor de alerta – indica uma 

alteração das propriedades funcionais do solo; e valor de intervenção – indica o valor limite da 

qualidade, acima do qual existe risco à saúde humana e ao ambiente. Ou seja, podemos 

interpretar a metodologia holandesa observando que ela adota o critério de multifuncionalidade 

do solo, em que, além do risco à saúde humana, considera-se o risco ambiental. 

No Brasil têm-se diversas leis e portarias que tratam dos padrões de qualidade para a 

água subterrânea e para o solo. No estado de São Paulo, os valores orientadores para prevenção e 

controle da poluição dos solos e das águas subterrâneas são de responsabilidade da 

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CETESB, 2005). A 

finalidade desta instituição é conhecer o teor dos diversos poluentes encontrados no meio 

ambiente a fim de avaliar a qualidade do mesmo, e subsidiar políticas de prevenção de 

contaminação e gerenciamento de áreas contaminadas com o intuito de controlar os riscos à 

saúde humana e ambiental. 

A metodologia utilizada pela CETESB para avaliar a qualidade ou o grau de 

contaminação dos solos e da água subterrânea baseia-se na norma holandesa. Isto é procedente 

uma vez que esta norma é amplamente conhecida, aceita e seguida por diversos países, 

apresentando valores orientadores para a maior parte dos compostos, sendo assim, uma das 

referências mais completas. 

A legislação brasileira tem uma portaria que é bem conhecida e trata das normas, 

padrões de potabilidade, procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da 

quantidade de água de abastecimento. Este instrumento é a portaria Nº 357/2005 do CONSELHO 

NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA, bem como suas atualizações. 
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A CETESB adotou valores orientadores denominados de referência de qualidade e 

intervenção para solo e água subterrânea no estado de São Paulo, os quais são referência para 

análises em todo o Brasil. Esses valores orientadores são utilizados para subsidiar decisões e 

controlar as áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação. O valor de referência de qualidade 

indica a qualidade natural das águas subterrâneas a ser utilizado em ações de prevenção da 

poluição e no controle de áreas contaminadas. Os valores são baseados nos limites de detecção 

dos métodos analíticos adotados pela CETESB. 

Em tempo, somente alguns hidrocarbonetos são analisados pelo método da CETESB e 

seus valores de intervenção na água subterrânea foram estabelecidos como sendo os do padrão de 

potabilidade da Portaria Nº 1.469 de 29 de dezembro de 2000 do Ministério da Saúde. Como pré-

estabelecido os determinados limites podem sofrer alterações ou adaptações a cada 4 anos. 

 

3.4 – Constituintes do petróleo 
 

Do latim petra (rocha) e oleum (óleo), petróleo é o nome dado às misturas naturais de 

hidrocarbonetos que podem ser encontradas no estado sólido, líquido ou gasoso, a depender das 

condições de temperatura e pressão a que estejam submetidas. 

A teoria mais aceita para a formação do petróleo é a Teoria Orgânica. Segundo ela, 

enormes quantidades de seres vivos microscópicos acumularam-se em sedimentos de menor 

granulometria (folhelhos), no fundo de corpos aquosos. Com o decorrer do tempo e sob a ação da 

pressão das camadas que continuaram a se depositar, da temperatura e da ação bacteriana, a 

matéria orgânica aprisionada se transformou em hidrocarbonetos.  

Segundo Rosa (2006), o estado físico de uma mistura de hidrocarbonetos depende não 

só da sua composição, mas fundamentalmente das condições de temperatura e pressão a que a 

mesma está submetida. Entende-se por composição não só os hidrocarbonetos que estão 

presentes, mas em que proporções eles se apresentam na mistura. Quando a mistura de 

hidrocarbonetos se apresenta no estado gasoso, recebe o nome de gás natural ou simplesmente 

gás. Predominam, neste caso, os hidrocarbonetos mais leves das séries das parafinas, sendo o 

metano o mais abundante, e é exatamente por isso que a mistura se apresenta nesse estado físico. 

Quando no estado líquido, o petróleo é chamado de óleo cru ou simplesmente óleo. 
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Agregada à mistura de hidrocarbonetos vem sempre certa quantidade de impurezas, 

sendo as mais comuns o dióxido de carbono (CO2), o oxigênio (O2), o nitrogênio (N2), o gás 

sulfídrico (H2S), alguns metais e outros compostos de carbono. A infinita variedade de 

composições das misturas de hidrocarbonetos, aliada à variação de tipos e teores de impureza, faz 

com que praticamente todas as misturas tenham características diferentes. Propriedades de cor, 

viscosidade, massa específica, etc., podem diferir bastante de uma jazida para outra (Thomas, 

2001). 

As propriedades físico-químicas de um petróleo dependem de sua composição 

química, que pode ser obtida através de análises químicas. A análise química completa de um 

petróleo envolve técnicas analíticas sofisticadas e complexas. A identificação de cada composto e 

em que proporção, isto é, com que fração molar ele se acha presente na mistura é o que se chama 

de análise composicional. Como o petróleo é uma mistura bastante complexa, normalmente com 

grande quantidade de hidrocarbonetos diferentes, costuma-se usar o artifício de análise 

composicional resumida, que consiste em juntar em um mesmo grupo os compostos que 

apresentam o mesmo número de átomos de carbono. Assim, o butano, que tem quatro átomos de 

carbono, e os demais compostos de outras séries que também tem quatro átomos de carbono se 

agrupam sobre o título C4 (Rosa, 2006). Os grupos de hidrocarbonetos, por sua vez, são 

agrupados em frações de acordo com a semelhança entre suas características físico-químicas. 

As frações na qual o petróleo está dividido se baseam nas faixas de pontos de 

ebulição. Uma amostra de petróleo típica apresenta as seguintes frações e constituintes, 

destacados na Tabela 3.2 e no Quadro 3.3. 

 

Constituinte Porcentagem 

  Hidrogênio                 11 – 14 % 

  Carbono                 83 – 87 % 

  Enxofre                 0,006 – 8 % 

  Nitrogênio                 0,11 – 1,7 % 

  Oxigênio                 0,1 – 2 % 

  Metais                 Até 0,3 % 

Fonte: Thomas, 2001. 

Tabela 3.2: Principais constituintes do petróleo. 
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Quadro 3.3: Frações obtidas em uma amostra típica de petróleo.  

Fração 
Temperatura de 

Ebulição (° ) 

Composição 

Aproximada
Usos 

Gás Residual 

Gás Liquefeito de 

Petróleo – GLP 

- 

Até 40 

C1 – C2 

C3 – C4 

Gás combustível. 

Gás combustível engarrafado,  

Uso doméstico e industrial. 

Gasolina 40 – 175 C5 – C10 
Combustível de automóveis, 

solventes. 

Querosene 175 – 235 C11 – C12 
Iluminação, combustível de aviões 

a jato. 

Gasóleo leve 235 – 305 C13 – C17 Diesel, fornos. 

Gasóleo pesado 305 – 400 C18 – C25 
Combustível, matéria-prima para 

lubrificantes. 

Lubrificantes 400 – 510 C26 – C38 Óleos lubrificantes. 

Resíduo Acima de 510 C38 + 
Asfaltos, piche, 

impermeabilizantes. 

Fonte: Thomas, 2001. 

 

 

           Os óleos obtidos de diferentes reservatórios de petróleo apresentam diferentes 

características, normalmente influenciadas pelas estruturas geológicas onde houve a sua 

formação. Alguns são pretos, densos, viscosos, liberando pouco ou nenhum gás, enquanto que 

outros são castanhos ou bastante claros, com baixa viscosidade e densidade, liberando quantidade 

apreciável de gás. Outros reservatórios podem, ainda, produzir somente gás. Não obstante todos 

eles produzem análises elementares semelhantes, ricas em carbono e hidrogênio, sugerindo como 

principal constituinte do petróleo os hidrocarbonetos. Os demais constituintes aparecem sob a 

forma de compostos orgânicos que contêm outros elementos, sendo os mais comuns o nitrogênio, 

o enxofre e o oxigênio. Metais também podem ocorrer como sais de ácidos orgânicos (Thomas, 

2001). 
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3.4.1 – Hidrocarbonetos 
 

Os hidrocarbonetos constituem-se, atualmente, na maior classe de contaminantes 

encontrados em sítios para investigação e remediação por profissionais da área ambiental. O 

craqueamento ou destilação do petróleo cru produz várias frações do petróleo, com aplicações 

comerciais definidas. Essas frações são diferenciadas pelo número de carbonos e ponto de 

ebulição, incluindo a gasolina, nafta, óleo diesel, óleo lubrificante, GLP (gás liquefeito de 

petróleo), querosene e parafinas. Os hidrocarbonetos presentes no petróleo compreendem classes 

de compostos orgânicos, como alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos (comumente chamados de 

naftenos) e aromáticos (também conhecidos como arenos) (Valentim, 2006). 

Hidrocarbonetos são compostos químicos formados unicamente por átomos de 

carbono e hidrogênio, estando presentes na natureza como constituintes da matéria orgânica de 

origem animal e vegetal e como principais componentes de combustíveis fósseis. Apresentam-se 

como compostos apolares, portanto hidrófobos, o que limita sua solubilidade em água, 

favorecendo a tendência de associação a partículas sólidas. 

Os alcanos, hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta ou fechada, normal ou 

ramificada, encontram-se em maior proporção no petróleo seguidos pelos hidrocarbonetos 

aromáticos – hidrocarbonetos constituídos por, pelo menos, um anel benzênico. Nos derivados a 

mistura de hidrocarbonetos acontece em diferentes proporções e constituintes. Na gasolina, por 

exemplo, dentre os compostos alifáticos encontram-se o butano, o pentano e o octano; enquanto 

aos aromáticos, incluem-se constituintes como o benzeno, o tolueno, o etilbenzeno e os xilenos 

(grupo conhecido como BTEX), conforme a Figura 3.3. Já o óleo diesel apresenta uma 

composição de aproximadamente 40 % de n-alcanos, 40 % de iso e cicloalcanos, 20 % de 

hidrocarbonetos aromáticos e pequena porcentagem de isoprenóides, enxofre, nitrogênio e 

compostos oxigenados. Em geral, a composição de uma gasolina ou óleo diesel dependerá da 

fonte do petróleo, método de produção, processo de destilação e adição de aditivos como 

inibidores de corrosão, surfactantes e aditivos para melhorar a estabilidade de ignição (Valentim, 

2006). 



3. Estado da arte_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Luciana Araújo Nascimento, setembro/2008. 

23

 
 

 

 

Alguns compostos aromáticos, principalmente os voláteis e solúveis encontrados na 

gasolina e no óleo diesel, podem ser indicadores úteis da quantidade de hidrocarbonetos 

resultantes de vazamentos relativamente recentes (Valentim, 2006). Em derramamentos e/ou 

vazamentos de petróleo, a maior parte das contaminações são classificadas como sendo por óleo 

diesel ou gasolina, pois, dos derivados do petróleo, estes são os que apresentam os maiores teores 

de contaminantes. 

A especificidade de uma contaminação por óleo diesel, por exemplo, reside no fato de 

que este derivado é constituído por uma mistura de hidrocarbonetos totais do petróleo incluindo 

os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), como naftaleno, acenaftileno, acenafteno, 

fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, 

benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, 

benzo(g,h,i)perileno e indeno(1,2,3-c,d)pireno. Nos EUA, a Environmental Protection Agency 

(EPA) estabeleceu a inclusão desses 16 HPAs na lista dos contaminantes orgânicos prioritários, 

devido à elevada toxidez, ao potencial carcinogênico e mutagênico de vários desses compostos e 

ao fato de serem resistentes à biodegradação (Valentim, 2006). 

Associados ao aumento de incidência de câncer no homem, os HPAs tem como 

principais fontes antropogênicas de contaminação humana os derramamentos de óleos ou 

derivados e a combustão incompleta de combustíveis fósseis (emissões veiculares, aquecimento 

residencial e geração de energia por óleo e carvão). 

 

 

Figura 3.3: Estruturas químicas dos BTEX, contaminantes presentes na gasolina. 

Adaptado de INTERNACIONAL ASSOCIATION OF OIL & GAS PRODUCERS, 2002. 



3. Estado da arte_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Luciana Araújo Nascimento, setembro/2008. 

24

3.4.2 – Metais 

 

  3.4.2.1 – Definição 

 

Os metais constituem um grupo de elementos químicos que abrange a maior parte da 

tabela periódica e apresentam propriedades físicas características como: são bons condutores de 

calor e eletricidade, apresentam um brilho metálico característico – são brilhantes, lustrosos e 

altamente refletores, são maleáveis (podem ser reduzidos à folhas) e dúcteis (podem ser 

transformados em fios sem se romperem), moles e facilmente formam ligas (Lee, 1997). 

Contudo, essas propriedades não se aplicam a todos os elementos, como é o caso dos metais de 

transição, que são extremamente duros, quebradiços e com alto ponto de fusão quando 

comparados com os metais ideais (Araújo, 2005). 

Particularmente, os metais pesados constituem um grupo de elementos cuja dispersão 

global se deve em grande parte às atividades antropogênicas e causa preocupação por seus efeitos 

adversos ao meio ambiente e à saúde humana. São considerados poluentes conservativos e não-

biodegradáveis. Os metais podem estar presentes no ambiente no estado sólido, líquido ou 

gasoso, podendo ser encontrados tanto como elementos individuais como na forma de compostos 

orgânicos e inorgânicos, ou de complexos adsorvidos (Garlipp, 2006). São exemplos de metais 

pesados: o Pb, o Cu, o Cd e o Hg. 

 

3.4.2.2 – Fontes 

 

A literatura cita os itens seguintes como principais fontes de introdução de metais no 

meio ambiente (Fellenberg, 1980; Esteves, 1988; Stumm & Morgan, 1996; Figueiredo, 1997; 

Diagomanolim et al., 2004; Araújo, 2005; Garlipp, 2006): 

 

• Esgotos domésticos e industriais; 

• Processos naturais (atividades vulcânicas, intemperismo geoquímico, erosão do 

solo, deposição atmosférica, lixiviação do solo, drenagem superficial de águas 

pluviais, entre outros); 

• Queimadas; 
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• Extração dos minérios da crosta terrestre; 

• Emissão de resíduos industriais; 

• Atividade agrícola (uso de fertilizantes e pesticidas contendo compostos de Cd, Pb, 

Cr, Zn, Cu e Ni); 

• Carcinicultura (uso de fungicidas e algicidas, e rações com compostos de Cu, Zn e 

Cr); 

• Indústria metalúrgica em geral; 

• Galvanoplastia; 

• Produção de tintas, pigmentos e tintas especiais com compostos de níquel, cromo 

cobre, utilizados na proteção contra a putrefação dos cascos das embarcações, dentre 

muitos outros. 

É consensual dizer que o impacto da indústria petrolífera sobre o ambiente na sua 

forma mais visível e familiar de poluição é o derrame de petróleo, provocado por acidentes com 

petroleiros na limpeza dos tanques no mar. Tais acidentes, para além dos impactos de curto 

prazo, deixam também problemas graves de médio e longo prazo perdurando, por vezes, várias 

gerações; aliás, o petróleo, embora seja um produto natural, originário da transformação de 

materiais orgânicos, é insolúvel em água e contém misturas com efeitos difíceis de combater.  

Na literatura referente ao petróleo, faz-se referência que após 45 dias, um poço 

perfurado já apresenta uma fase de grandes impactos sobre a fauna e a flora (Thomas, 2001; 

Rosa, 2006). Descartam-se fluidos de perfuração, cascalhos saturados por diferentes substâncias e 

compostos tóxicos, incluindo metais pesados. Na fase de refinação, outros problemas observados 

envolvem o descarte de efluentes líquidos, a emissão de gases e vapores tóxicos para a atmosfera, 

além dos resíduos sólidos normalmente armazenados em aterros industriais. 

Assim, a exploração de petróleo e gás “offshore” deve ser considerada uma 

significativa fonte antropogênica de hidrocarbonetos e derivados do petróleo, como também 

partículas em suspensão e outras substâncias químicas, principalmente metais pesados que são 

componentes de fluidos de perfuração e do petróleo, onde se encontram com diferentes 

concentrações. Desta forma, os poluentes derivados do petróleo e dos produtos usados na sua 

extração e industrialização podem ser detectados nos sedimentos de fundo dos rios que fluem 

próximos à campos de exploração desta atividade. Os metais resultantes da atividade petrolífera 



3. Estado da arte_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Luciana Araújo Nascimento, setembro/2008. 

26

mais comuns são: Ba, Cr, Pb, Zn, Ni, V, Cu, Cd, Mn, As e Hg (Barbosa et al., 2005; Hortellani et 

al., 2007). 

 

3.4.2.3 – Os metais e o meio ambiente 

 

Segundo Milliam & Meade (1983), a quantidade de sedimentos transportados 

anualmente pelos rios é estimada em cerca de 15 milhões de toneladas. Contudo, a grande parte 

dos sedimentos fica retida nas margens dos continentes formando os depósitos de estuários e 

zonas costeiras, ou seja, eles não atingem o oceano aberto. Despejos de origem antrópica vêm 

sendo lançados no ambiente aquático com grande freqüência. Essa atitude provoca alterações na 

composição das partículas de pequenos rios estuarinos, em cujas margens se encontram cidades e 

zonas industriais (Andrade et al., 2006). 

Metais como Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb e outros, são constituintes naturais dos 

sedimentos. Concentrações destes metais nos sedimentos dos rios refletem a ocorrência e 

abundância de certas rochas ou depósitos mineralizados. As descargas de metais pesados 

oriundos de fontes antropogênicas são rapidamente absorvidas sobre o material particulado e 

removido para o sedimento de fundo (Andrade et al., 2006). A adsorção de metais pesados por 

sedimentos minerais deve-se à sua forte afinidade com hidróxidos de ferro e manganês. Além 

disso, as condições de baixo pH e Eh, de valores elevados da concentração de material orgânico 

dissolvido e baixos valores de material orgânico particulado, favorece a fração dos metais 

pesados dissolvida. Em condições opostas (elevado pH, Eh e concentração de sedimentos 

orgânicos), a sedimentação dos metais é favorecida (Araújo, 2005). 

A literatura relata que os sedimentos geralmente apresentam concentrações de metais 

superiores aos encontrados dissolvidos na água, de tal sorte que a análise de metais em 

sedimentos torna-se mais fácil por apresentar menor problema de contaminação em relação à 

análise de metais em água (Andrade et al., 2006). Este dado faz da análise da água um 

complemento da análise do sedimento quando se pretende avaliar a poluição sofrida por um 

determinado corpo hídrico. Dessa forma quando se realiza o estudo com o sólido, tem-se uma 

avaliação da poluição total sofrida pelo ambiente. Quando a análise de metais é feita somente na 

água, tem-se as condições da poluição em um determinado momento. 
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3.4.2.4 – Os metais e a saúde pública 

 

Um metal é considerado tóxico aos organismos quando pode provocar distúrbios 

celulares que afetem o crescimento e/ou metabolismo, podendo causar óbito, mesmo que o 

elemento se encontre em baixa concentração. No entanto, os metais são de fundamental 

importância para o desenvolvimento tecnológico e industrial e, em doses ideais, alguns deles 

(zinco e cobre, por exemplo) são essenciais aos seres vivos por desempenharem importantes 

papéis no metabolismo dos mesmos (Araújo, 2005). Deste modo, os metais podem ser divididos 

em três grupos principais (Garlipp, 2006): 

• Essenciais: não podem ser substituídos por outros em seu papel bioquímico. Em sua 

ausência ou em quantidades diferentes ou muito elevadas geram desordens 

metabólicas. Ex: Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn. 

• 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 não são promovidos benefícios, nem malefícios à saúde. Ex: Li, Rb, Sr. 

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

concentração no organismo. Ex: Cd, Hg, Pb. 

A interação entre os metais pesados e o homem pela via aquática se realiza de forma 

direta, através da ingestão de água contaminada, ou de forma indireta, pelo consumo de 

organismos tais como peixes, moluscos e crustáceos contaminados, transferidos ao homem pela 

cadeia alimentar. A bioacumulação é o processo pelo qual estes elementos são assimilados e 

armazenados pelo organismo. O efeito resultante da exposição é observado em virtude dos 

hábitos alimentares, das condições de higiene e saúde, da forma de contato e a presença de 

substâncias no meio. 

De acordo com Araújo (2005), a toxicidade e a disponibilidade de um metal pesado 

dependem mais dos íons livres do metal do que da concentração total desse elemento uma vez 

que ele pode ser complexado por substâncias orgânicas. Além disso, a temperatura, pH, turbidez, 

oxigênio dissolvido e concentração de outros metais presentes na forma solúvel são fatores que 

podem modificar a toxicidade, a bioacumulação e o nível de concentração de um metal pesado no 

organismo. Assim, segundo este autor, o conhecimento do mecanismo da bioacumulação em 

sistemas aquáticos é de fundamental importância, uma vez que diversos organismos, de acordo 
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com a cadeia alimentar, são consumidos pelo homem e/ou por outros organismos, implicando na 

propagação do efeito tóxico do elemento. 

 

3.4.2.5 – Tecnologias de tratamento 

 

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 o ecossistema sofre alterações permanentes nos seus 

padrões de ciclagem de nutrientes, correntes e salinidade, há sérios riscos de perda da 

biodiversidade e de recursos naturais de grande valor. A conservação do ecossistema e de seus 

recursos pode ser conseguida prevenindo-se a ocorrência de qualquer mudança significativa 

nesses fatores (Garlipp, 2006). Atualmente, várias alternativas têm sido utilizadas para diminuir 

os impactos dos efluentes na qualidade das águas e dos sedimentos. 

A aplicação de técnicas para resolução de problemas de poluição por derivados do 

petróleo no solo e na água é de grande importância econômica e ambiental. Segundo Corseuil & 

Weber (1994), há processos que podem ser implementados para controlar o movimento de 

contaminantes, tratar águas subterrâneas, e/ou descontaminar solos. Alguns exemplos são: 

extração de vapores do solo, bioventilação, incineração, adsorção em carvão ativado, extração 

com solventes, zeólitas, organoargilas, turfas, recuperação de produto livre entre muitos outros 

também utilizados na remoção de contaminantes orgânicos de águas subterrâneas e sistemas de 

solo subsuperficial. 

Dentre as técnicas anteriormente citadas merece destaque a biorremediação, a qual 

consiste na estimulação do crescimento microbiano no local contaminado por derramamentos de 

óleo ou com compostos xenobióticos (substâncias sintéticas que poluem o meio ambiente) e a 

adição de microrganismos degradadores de hidrocarbonetos adaptados ou de biosurfactantes. 
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3.5 – Parâmetros analíticos: Teor de metais 
 

3.5.1 – Elementos maiores e traços 

 

A constituição do petróleo abrange vários elementos químicos. Dentre eles, os metais 

tem grande destaque. Apresentando-se na forma de sais orgânicos dissolvidos na água 

emulsionada ao petróleo e na forma de compostos organometálicos – os quais, neste caso, tendem 

a se concentrar nas frações mais pesadas, os principais metais encontrados no petróleo são: Ca, 

Ba, Cu, Mn, Na, Pb, Zn, Cd, Hg, Cr, Ni, U e V, sendo os dois últimos de maior incidência 

(Barbosa et al., 2005; Hortellani et al., 2007). 

A deposição dessas espécies sobre os sedimentos lacustres através do meio aquoso de 

um corpo hídrico pode introduzir ou mesmo atingir concentrações capazes de interferir 

negativamente no referido sistema ambiental. Esses elementos são responsáveis pelo equilíbrio 

saudável das mais variadas formas de vida, porém, a especificidade dessas espécies e a faixa 

limitante de suas concentrações para absorção são fatores que condicionam os mesmos a serem 

tóxicos ou não aos seres vivos. A significância toxicológica sobre os organismos advém da 

biodisponibilidade dos elementos químicos a qual é influenciada por processos ambientais 

diversos, entre os quais os químicos e os biológicos (Mendes, 2006). 

A seguir são apresentadas as características principais de algumas das espécies 

químicas mais abundantemente encontradas no petróleo e outras menos freqüentes, analisados 

neste trabalho, no tocante as suas distribuições geoquímicas e seus possíveis impactos no meio 

ambiente e nos seres humanos. 

 

3.5.1.1 – Alumínio 

 

O alumínio é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre (depois do 

oxigênio e do silício). A maior parte do alumínio presente na Terra está distribuída em argilas e 

aluminossilicatos minerais, que não são fontes economicamente atraentes do metal. O principal 

minério para o alumínio é a bauxita (AlOOH), mas também é encontrado na caulinita 

(Al2(OH)4Si2O3), ambos minerais insolúveis (Harris, 2005; Shriver & Atkins, 2006). 
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Sendo moderadamente mole e fraco quando puro, o alumínio torna-se 

consideravelmente mais resistente quando combinado em ligas com outros metais como Cu, Zn, 

Ni e Sn. De usos diversos, é muito requisitado na indústria automobilística, em aeronaves, na 

construção civil, embalagens de alimentos diversos, tintas, antiácidos e como agente coagulante 

para reduzir níveis de matéria orgânica, cor, turbidez e microrganismos da água (Lee, 1997; 

Garlipp, 2006). 

O alumínio provoca intoxicações em pessoas com insuficiência renal, que não 

conseguem excretar o elemento. Além disso, o alumínio é suspeito de ser um dos possíveis 

causadores do mal de Alzheimer, uma vez que, pacientes que sofrem desta doença (que causa 

senilidade) apresentam depósitos de sais de alumínio no cérebro. Numa concentração de 130 

μg/L, o alumínio mata os peixes. Em seres humanos, altas concentrações de alumínio causam 

demência, amolecimento dos ossos e anemia. Esse elemento, embora tóxico, é normalmente 

eliminado pelo organismo (Lee, 1997; Harris, 2005). 

Sendo liberado para o meio ambiente através de processos naturais (como a chuva 

ácida, por exemplo), 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 (Garlipp, 2006). Embora a ação de ácidos provoque a liberação de 

elementos metálicos de minerais, a concentração e disponibilidade de metais no meio ambiente 

tende a ser controlada pela matéria orgânica que se liga aos íons metálicos livres (Harris, 2005). 

Segundo Garlipp (2006), o alumínio tem sido frequentemente usado como fator de 

normalização para as concentrações de elementos-traço em sedimentos devido a sua elevada 

concentração natural e por não sofrer alterações em virtude de atividades antropogênicas. Além 

de fazer parte da estrutura dos minerais argilosos. Ainda segundo este autor, 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. 

 

3.5.1.2 – Cádmio 

 

Metal de consistência mole, branco, brilhante, cuja superfície escurece rapidamente 

em contato com o ar e que não oxida facilmente, o cádmio é encontrado em traços (2 a 3 partes 

por milhão) na maioria dos minérios de zinco, e destes é extraído (Lee, 1997; Araújo, 2005). 
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Dentre as fontes de cádmio merecem destaque: gases, poeiras e águas residuais de mineração de 

Pb e Zn, bem como da produção de Cd; águas de lavagem de placas elétricas; indústrias de ferro, 

aço e metais não-ferrosos; desgaste de automóveis; rochas fosfáticas e fertilizantes produzidos a 

partir de depósitos de fosfato; sedimentos de fundo de rio contaminados por esgoto, queima de 

combustíveis fósseis, dentre outros (Araújo, 2005; Garlipp, 2006; Mendes, 2006; Almeida, 

2007). 

A maior parte do cádmio produzido é empregada para proteger o aço da corrosão. 

Porém, também é aplicado em barras de controle para reatores nucleares; baterias “recarregáveis” 

(Ni/Cd) e como pigmentos de tintas (Lee, 1997; Araújo, 2005; Mendes, 2006; Almeida, 2007). 

O cádmio é um alimento bioacumulativo e a exposição humana a esse elemento 

ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados, pelo hábito de fumar (um cigarro 

contém, em média, 1,4 μg de cádmio, sendo 40 % assimilado em nível pulmonar e 5 % a nível 

gastrointestinal), ou ainda por desempenhar atividades ocupacionais que estejam relacionadas 

com a exposição a esta substância (Araújo, 2005). Os efeitos agudos da contaminação por cádmio 

em humanos são muito sérios e abrangem irritação local nas vias aéreas, tosse persistente, 

dispnéia, dores toráxicas, náuseas e vômito quando o Cd é inalado. Contudo, esse quadro pode 

evoluir a um enfizema, fibrose peribronquial e perivascular. Diversos experimentos demonstram 

que o cádmio é um potente inibidor de sistemas enzimáticos a nível hepático. O Cd2+ tem 

capacidade de deslocar metais de metaloenzimas tornando-as inoperantes para o exercício da 

função específica. Em indivíduos expostos ocupacionalmente ao CdO são observados sinais de 

descalcificação óssea com pseudofraturas da tíbia, fêmur, pelve e escápula, aumentando a litíase 

renal e cálcio urinário (Araújo, 2005; Mendes, 2006; Almeida, 2007). 

De acordo com Garlipp (2006), a solubilidade do Cd na água é influenciada, em 

grande parte, pela sua acidez, sendo que, quando ligado ao sedimento ou em suspensão (forma 

em que é encontrado, principalmente, em águas naturais) pode se dissolver pelo aumento da 

acidez.  

 

3.5.1.3 – Chumbo 

 

Conhecido desde tempos pré-bíblicos, o chumbo é relativamente pouco abundante e 

ocorre em minérios, o que permite uma fácil obtenção. O principal minério deste elemento é a 
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galena, PbS. Ela é aquecida ao ar para conversão em PbO, posteriormente, faz-se a redução do 

óxido com coque (Lee, 1997; Atkins & Jones, 2006): 

 

)(2)()(2)( 2232 gsgs SOPbOOPbS +⎯→⎯+ Δ

 

)()()()( gsss COPbCPbO +⎯→⎯+  

 

Contudo, o chumbo obtido contém diversas impurezas metálicas como Cu, Ag, Au, 

Sn, Sb, Bi e Zn, podendo ser removidas por processos adequados. 

O Pb é um metal pesado (densidade relativa de 11,4 g/cm³ a 16°C), de coloração 

branca-azulada, tornando-se acinzentado quando exposto ao ar. É um metal mole que, devido à 

sua baixa dureza e grande ductibilidade – pode ser cortado em lâminas, porém, nunca estirado em 

fios, por apresentar baixa resistência à tração (Araújo, 2005; Almeida, 2007). A durabilidade 

(inércia química) e a maleabilidade do chumbo o tornam útil na indústria da construção. A inércia 

do chumbo sob condições normais pode ser atribuída à apassivação da sua superfície por óxidos, 

cloretos e sulfatos. Outra importante propriedade do chumbo é sua alta densidade, que o torna útil 

como bloqueador da radiação (Atkins & Jones, 2006). 

Suas principais fontes são: a indústria extrativa, petrolífera, acumuladores, tintas, 

corantes, gráfica e bélica. Essas e outras atividades antropogênicas e o transporte do Pb através 

do ar (principalmente devido à combustão da gasolina contendo PbEt4 – aditivo que torna a 

combustão da gasolina mais eficiente) influenciam no teor desse elemento no solo (Lee, 1997; 

Araújo, 2005; Garlipp, 2006). 

O chumbo entra em contato com o homem pela inalação do ar atmosférico, ingestão 

de água ou alimento contaminado, contato da pele com compostos lipossolúveis contendo o 

elemento. A absorção depende da concentração do chumbo e do tempo de exposição, das 

propriedades físico-químicas do composto, idade e estado fisiológico do indivíduo, e dos níveis 

de Ca, Mg, Fe, P e vitamina D presentes na dieta. 

O chumbo tem sido responsável por sérios problemas de intoxicação por ser um metal 

que apresenta efeito cumulativo no organismo. Pode provocar uma doença crônica conhecida por 

saturnismo ou plumbismo. As exposições crônicas causam ao sistema nervoso encefalopatia, 
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irritabilidade, cefaléia, tremor muscular, alucinações, perda de memória e da capacidade de 

concentração. No sistema nervoso periférico promove a debilidade muscular, hiperestesia, 

analgesia e anestesia da área afetada. Também são observados lenta e progressiva deficiência 

renal e transtornos hepáticos. Contudo não há evidências de que cause câncer. Suas intoxicações 

(concentração de chumbo entre 100 a 120 μg/dL de sangue em indivíduos adultos e de 80 a 100 

μg/dL de sangue em crianças) podem provocar: anorexia, constipação, apatia, vômitos, fadiga, 

anemia, gosto metálico na boca, sede, linha de Burton (linha escura localizada nas margens da 

gengiva pela deposição de Pb na forma de sulfato nas zonas periodontais), alterações no ciclo 

menstrual, distúrbios sensitivo nas extremidades, dores nos ombros, articulações e abdômen, 

delírios, convulsões e coma (Figueiredo, 1997; Lee, 1997; Araújo, 2005; Garlipp, 2006; Almeida, 

2007). 

De acordo com Araújo (2005), nos sistemas aquáticos o chumbo proveniente da 

atmosfera e da lixiviação do solo se divide rapidamente entre o sedimento e a fase aquosa 

dependendo da temperatura, do pH da água, dos sais nela dissolvidos e da presença de agentes 

complexantes orgânicos. Grande parte do chumbo conduzido pelos rios se encontra na forma 

insolúvel. Esta forma consiste em partículas coloidais ou partículas grandes insolúveis de 

carbonato de chumbo, óxido de chumbo, hidróxido de chumbo ou outros compostos incorporados 

em outros componentes do material lixiviado do solo. 

As concentrações de chumbo em sedimentos costeiros e estuarinos não contaminados 

variam, geralmente, entre 5 e 30 μg/Kg peso seco, sendo que a maior parte do chumbo nos 

sedimentos se encontra associada às partículas finas (Garlipp, 2006). O chumbo residual (que faz 

parte da matriz mineral das partículas do sedimento) em locais não contaminados, está associado 

principalmente com aluminossilicatos, minerais de sulfetos e barita (BaSO4) podendo representar 

até 80 % do chumbo total. Este chumbo residual é imóvel e não biodisponível. 

 

3.5.1.4 – Cobre 

 

Como a maioria dos metais do bloco d, o cobre é muito mais rígido do que os metais 

dos Grupos 1 e 2. Essa propriedade, associada com as velocidades moderadas de oxidação ao ar, 

justifica o amplo uso desse elemento na construção de edifícios e de veículos. Um outro contraste 

com os metais do bloco s é a ampla gama de estados de oxidação apresentados pelo cobre e 
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outros metais do bloco d, o que conduz a uma química extremamente rica. Sendo um bom 

condutor de calor e eletricidade, o cobre é moderadamente abundante, sendo o vigésimo quinto 

elemento mais abundante, em peso, na crosta terrestre. O minério mais comum é a calcopirita, 

CuFeS2. Ela apresenta um brilho metálico e tem aparência semelhante à da pirita, FeS2 (o “ouro 

dos tolos”), mas com uma coloração mais próxima do cobre. Outros minérios são: o sulfeto Cu2S 

(calcopirita; cor cinza escura), carbonato básico de cobre, CuCO3·Cu(OH)2 (chamado de cuprita e 

de cor vermelha), e o Cu5FeSO4, bornita (mistura de cores irisdescentes: azul, vermelho, castanho 

e púrpura). A turquesa CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O é uma pedra semipreciosa, apreciada por sua 

coloração azul e seus veios delicados. Sulfetos minerais de metais quimicamente “moles” como o 

Cu, são parcialmente oxidados para se obter o metal (Lee, 1997; Shriver & Atkins, 2006): 

 

23222 422522 SOFeSiOCuOSiOCuFeS ++⎯→⎯++  

 

O cobre corrói-se na presença da umidade do ar, oxigênio e dióxido de carbono 

 

)(322)(2)(2)( )(2 sgls COOHCuOOHCu ⎯→⎯++  

 

As principais origens naturais do cobre são poeiras, emissões vulcânicas, incêndios 

florestais, processos biogênicos e névoas aquáticas. Jás as fontes antropogênicas incluem a 

galvanoplastia, fundição do ferro, mineração, corrosão de tubos de cobre e de latão por águas 

ácidas, fungicidas usados na preservação da madeira e efluentes de esgotos sanitários (Araújo, 

2005). Este metal apresenta variadas aplicações, sendo usado na indústria elétrica – devido sua 

elevada condutividade, em tubulações de água – por causa da sua inércia química, em ligas com 

Zn, Ni, P e Sn, como supercondutor de altas temperaturas (YBa2Cu3O7), nas indústrias de 

cachaça, algicidas, fungicidas, inseticidas, como conservante de madeiras e pinturas em cascos de 

navios (Lee, 1997; Harris, 2005; Araújo, 2005; Garlipp, 2006).  

No meio aquático o Cu pode estar dissolvido, associado a colóides ou particulado 

(Araújo, 2005). No entanto, seu destino é complexo sendo influenciado pelo pH, oxigênio 

dissolvido e pela presença de agentes oxidantes e compostos ou íons complexantes. Sua 



3. Estado da arte_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Luciana Araújo Nascimento, setembro/2008. 

35

toxicidade nesse meio depende da presença de componentes orgânicos e da alcalinidade. O cobre 

é mais tóxico em baixas alcalinidades (Garlipp, 2006; Almeida, 2007). 

O cobre tem importância biológica em diversas enzimas do grupo das oxidases, como 

agente de transporte de oxigênio em invertebrados e na fotossíntese. Constituindo-se num 

elemento essencial à vida, uma pessoa adulta tem no organismo cerca de 100 mg de cobre. É a 

terceira maior quantidade de um metal de transição, inferior apenas ao Fe (4 g) e ao Zn (2 g). 

Embora pequenas quantidades de cobre sejam essenciais, quantidades maiores são tóxicas 

causando vômitos, diarréias, cólicas estomacais, tonturas e dor de cabeça (Lee, 1997; Araújo, 

2005). 

Em sedimento, o cobre é rapidamente adsorvido dependendo do tipo de sedimento, do 

pH, dos cátions presentes, da presença de ligantes e dos óxidos de manganês e ferro (Almeida, 

2007). A quantidade de matéria orgânica apresenta uma grande influência na forma como o cobre 

se encontra no sedimento. Quando esse teor é baixo, a maior parte do cobre que ele contém  se 

encontra na fração residual associado à rede silicática das argilas. Em condições contrárias o 

cobre se associa principalmente aos sulfetos e à matéria orgânica. 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, como, por exemplo, a 

calcocita (Cu2S), covelita (CuS), entre outros. Esses sulfetos apresentam baixa mobilidade e 

biodisponibilidade (Garlipp, 2006). 

 

3.5.1.5 – Cromo 

 

O cromo é o vigésimo quinto elemento mais abundante na crosta terrestre, em peso. O 

único minério de cromo de importância comercial é a cromita (FeCr2O4), do qual o metal é obtido 

por redução com carbono em um forno de arco elétrico. 

)()()()()(42 424 gllss COCrFeCOFeCr ++⎯→⎯+ Δ  

 

O cromo também pode ser reduzido pelo alumínio em processo térmico: 

 

)()(32)()(32 22 lsss CrOAlAlOCr +⎯→⎯+ Δ  
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o cromo é um metal duro, quebradiço e apresenta alto ponto de fusão e baixa volatilidade. Este 

elemento é inerte à baixas temperaturas (Lee, 1997; Atkins & Jones, 2006) . 

O metal é importante na metalurgia porque é usado na fabricação de aço 

inoxidável e na cromagem. O cromato de sódio e o dicromato de sódio são reagentes de partida 

na produção de pigmentos, inibidores de corrosão, fungicidas e cerâmicas esmaltadas – formas 

pelas quais o elemento é introduzido no meio ambiente. Outras formas que promovem a entrada 

do elemento no ambiente é devido à poluição por despejos de curtume, combustíveis fósseis, 

químicas e metalúrgicas (Figueiredo, 1997; Lee, 1997; Atkins & Jones, 2006; Mendes, 2006). 

É considerado um elemento essencial ao organismo humano e sua maior 

disponibilidade na alimentação é fornecida pelo levedo de cerveja, fígado, gérmen de trigo, 

gorduras animais e manteigas. Pode ser introduzido no organismo por via oral, dérmica ou 

pulmonar e sua absorção depende do seu estado de oxidação. O Cr3+ e a insulina estão ambos 

envolvidos na manutenção do nível correto de glicose no sangue. Em casos de deficiência de Cr, 

a velocidade de remoção da glicose do sangue é a metade da velocidade normal. Os compostos de 

cromo III têm baixa toxicidade e não há efeitos severos atribuídos a eles. Contudo, encontram-se 

descritos na literatura casos letais em humanos com doses de 1,5 g de dicromato de potássio e de 

3,0 g para o ácido crômico como doses letais. Exposições de curto prazo podem gerar dermatites 

e úlceras da pele exposta, conjutivites e queratites do epitélio superficial da córnea. Exposições 

repetidas ao metal podem levar à perfuração do septo nasal. Além disso, os compostos de cromo 

no estado +6 são muito oxidantes e cancerígenos (Figueiredo, 1997; Lee, 1997; Mendes, 2006; 

Almeida, 2007). 

No meio aquático, o Cr+6 apresenta-se, predominantemente, na forma solúvel e, 

eventualmente, são convertidos em Cr+3 por ação de espécies redutoras como substâncias 

orgânicas, sulfeto de hidrogênio, enxofre, amônio e nitrito. Mudanças nas propriedades químicas 

e físicas do ambiente aquático pode ocasionar mudanças no equilíbrio entre as formas trivalente e 

hexavalente. Em solos, ocorre o predomínio do cromo no seu estado trivalente e sua ocorrência é 

freqüentemente resultante de alguma atividade humana (Garlipp, 2006; Almeida, 2007). 

Segundo Garlipp (2006), devido ao Cr+6 ser um forte agente oxidante, ele é 

rapidamente convertido a Cr3+ pela matéria orgânica e metais presentes no sedimento. As 

pequenas quantidades de Cr6+ em sedimentos geralmente estão firmemente ligadas à matéria 

orgânica e ao óxido de ferro que cobre as partículas de argila. 
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3.5.1.6 – Ferro 

 

A obtenção do ferro exerceu um papel considerável no desenvolvimento da 

civilização moderna. A idade do ferro começou quando o homem aprendeu a utilizar o carvão 

formado da combustão da madeira para extrair o ferro de seus minérios, e a usar o metal para 

fabricar ferramentas e implementos. Já a Revolução Industrial teve início quando Abraham Derby 

desenvolveu um processo de obtenção de ferro que utilizava coque em vez de carvão vegetal, na 

Inglaterra, em 1773 (Lee, 1997). 

Quarto elemento mais abundante da crosta terrestre, e segundo metal mais abundante, 

o ferro tem como principais minérios: a hematita, Fe2O3, a magnetita, Fe3O4, a limonita, 

FeO(OH), e a siderita, FeCO3. Em virtude de afinidades geoquímicas, quase sempre é 

acompanhado pelo manganês. Suas características estão relacionadas com seus estados de 

oxidação e seu comportamento está ligado ao ciclo do carbono, oxigênio e enxofre. O ferro puro 

tem cor prateada, não é muito duro e é bastante reativo. O metal finamente dividido é pirofórico. 

O ferro é levemente anfótero. O ar seco tem pouco efeito sobre o ferro em bloco, mas o ar úmido 

facilmente oxida o metal a óxido férrico hidratado (ferrugem). Esta forma uma camada não-

aderente que descama, e expõe mais metal ao ataque (Lee, 1997; Shriver & Atkins, 2006). 

Elemento indispensável à indústria, o ferro é empregado formando ligas com outros 

metais resultando em uma grande variedade de tipos de aço indispensáveis ao desenvolvimento e 

manutenção da sociedade moderna. Contudo, os óxidos de ferro hidratados são, também, 

explorados para a elaboração de pigmentos em cerâmica e vidro. As fontes de introdução do ferro 

no meio ambiente são: rejeitos orgânicos, restos de plantas em decomposição, atividades na 

biosfera, rejeitos da extração de alumina, de bauxita e da produção de dióxido de titânio (Garllip, 

2006). 

Sua importância biológica reside na sua função de transporte de elétrons em plantas e 

animais (citocromos e ferredoxinas), no transporte de oxigênio no sangue de animais mamíferos, 

no armazenamento de oxigênio na mioglobina, e como componente da nitrogenase (a enzima das 

bactérias fixadoras de nitrogênio), sendo, portanto, essenciais para a vida animal e vegetal em 

pequenas doses. Do contrário é tóxico, causando irritação da parede gastrintestinal, problemas 

cardiovasculares e respiratórios (câncer de pulmão) e diabetes mellitus (Lee, 1997; Almeida, 

2007). 
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Em águas não poluídas, seu teor varia em função da litologia da região e do período 

chuvoso, quando pode acontecer carreamento de solos com teores mais elevados de ferro 

(Almeida, 2007). O ferro que se acumula no sedimento estuarino é oriundo de esgotos 

domésticos, industriais e ainda da área portuária. Pode ocorrer sob a forma de óxidos hidratados, 

de partículas coloidais ou na cobertura de outras partículas minerais podendo transportar metais 

pesados. Em ambientes estuarinos é comum ocorrerem variações no Eh, devido a fatores que 

tornam o ambiente anóxido. Desta forma, mudanças de fase podem ocorrer transformando em 

sulfetos, os metais pesados que estavam na forma de óxidos hidratados, adsorvidos e co-

precipitados. Assim, de acordo com esses fatores, os óxidos hidratados de ferro, bem como os 

sulfetos, podem ser considerados concentradores de metais pesados em sedimentos estuarinos 

(Figueiredo, 1997). 

Harris (2005) destaca que devido ao ferro e seus compostos serem agentes redox 

ambientalmente aceitáveis, essas substâncias têm encontrado um uso cada vez maior contra a 

poluição por resíduos tóxicos em águas subterrâneas. 

 

−− ++⎯→⎯++ OHOHFeOHCrOHFeCrO ss 2)()(4 )(3)(32
2
4  
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3.5.1.7 – Fósforo 

 

O fósforo é sólido à temperatura ambiente. O fósforo branco é mole, de aspecto 

ceroso, e bastante reativo. Reage com ar úmido desprendendo luz (quimioluminescência). A 

cerca de 35°C, se inflama espontaneamente ao ar, sendo armazenado debaixo de água para 

impedir essa reação e é altamente tóxico. Uma forma alotrópica, o fósforo vermelho, é um 

polímero sólido, muito menos reativo que o fósforo branco. É estável ao ar e não sofre ignição, a 
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não ser mediante aquecimento a 400°C. Uma segunda forma alotrópica é o fósforo negro. 

Termodinamicamente mais estável, é inerte e apresenta uma estrutura em camadas (Lee, 1997). 

O fósforo é essencial para a vida, tanto como material estrutural em animais 

superiores, como no metabolismo essencial de plantas e animais. Participa da constituição dos 

dentes, do material genético (DNA e RNA), das moléculas de energia (ATP e ADP) e de 

fertilizantes. Devido à baixa solubilidade de muitos fosfatos metálicos, freqüentemente ele se 

esgota no solo e, por isso, os hidrogenofosfatos são componentes importantes dos fertilizantes 

balanceados (Lee, 1997; Harris, 2005). 

Extraído de minerais como a fluorapatita, [Ca3(PO4)2·CaF2], hidroxiapatita, 

[Ca3(PO4)2·Ca(OH)2] e, também, da cloroapatita, [Ca3(PO4)2·CaCl2], o fósforo é obtido pela 

redução de fosfato de cálcio com carbono a 1400 – 1500°C. Adiciona-se areia (SiO2) à mistura, 

para remover o cálcio como uma escória fluida (silicato de cálcio) e liberar o fósforo como P4O10. 

A seguir, o P4O10 é reduzido a P4 por carbono (Lee, 1997; Harris, 2005). 

 

10432243 66)(2 OPCaSiOSiOPOCa +⎯→⎯+ Δ  

COPCOP P 1010 4104 +⎯→⎯+  

 

De acordo com Mendes (2006), a concentração de fósforo no meio ambiente é 

proveniente, principalmente, da dissolução de compostos do solo, da decomposição da matéria 

orgânica, dos despejos industriais e dos detergentes. O fósforo é um elemento responsável pelo 

crescimento das algas e, quando em elevadas concentrações em lagos e represas pode conduzir a 

um crescimento exagerado desses organismos. 

 

3.5.1.8 – Manganês 

 

Um suprimento rico de manganês está nos nódulos de minério que cobrem o chão dos 

oceanos. Esses nódulos, cujos diâmetros variam de milímetros a metros, são pedaços de óxido de 

ferro, manganês e outros elementos. Entretanto, como essa fonte é tecnicamente difícil de 

explorar, o manganês é obtido pelo processo térmico da pirolusita, uma forma mineral do dióxido 

de manganês (Lee, 1997; Atkins & Jones, 2006): 
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)(32)()()(2 2343 slss OAlMnAlMnO +⎯→⎯+ Δ  

 

O Manganês é mais reativo do que seus vizinhos na tabela periódica. Reage 

lentamente com H2O, liberando H2, e se dissolve facilmente em ácidos diluídos. O metal 

finamente dividido é pirofórico quando exposto ao ar, mas o metal maciço não reage a não ser 

quando aquecido. Além disso, apresenta pontos de fusão e de ebulição elevados (Lee, 1997; 

Almeida, 2007).  

Está presente em quase todos os solos, principalmente na forma de dióxido de 

manganês, insolúveis em água que contém dióxido de carbono. Em condições anaeróbicas, o 

dióxido de manganês é reduzido para as formas solúveis. As concentrações de manganês no solo 

e na água podem ser originárias de produtos e descargas industriais, rejeitos de minas, 

fertilizantes e determinados tipos de desinfetantes (Mendes, 2006; Almeida, 2007). O metal puro 

encontra poucos usos. 95 % dos minérios de manganês produzidos são utilizados na indústria 

siderúrgica, para obter ligas. As mais importantes delas são o ferro-manganês, silício-manganês e 

o ferro “Spiegel”. O Mn é um importante aditivo na fabricação do aço, fogos de artifício, pilhas e 

baterias secas, fertilizantes, em compostos orgânicos para secagem de tintas e reagentes 

químicos. O permanganato de potássio é usado como oxidante para limpeza, branqueamento e 

desinfecção (Lee, 1997; Garlipp, 2006; Almeida, 2007).  

Pela via respiratória, as partículas com diâmetro inferior a 1 μm podem atingir as 

regiões mais profundas e ser parcialmente absorvidas. A maior parte do metal introduzido por via 

respiratória pode atingir a mucosa gastrintestinal e ser absorvido, porém, esta absorção está 

intimamente relacionada com o teor de ferro na dieta (em torno de 3 % para indivíduos saudáveis 

e de 7,5 % para indivíduos anêmicos). Após a absorção o metal é distribuído no organismo 

concentrando-se especialmente no fígado, pâncreas e rins. 

O íon Mn2+ é importante tanto em enzimas animais como em enzimas vegetais. Em 

mamíferos, a enzima arginase é produzida no fígado e converte os produtos nitrogenados do 

metabolismo em uréia. Esta substância é levada pelo sangue aos rins, de onde é excretada pela 

urina. Porém, o excesso de Mn no organismo pode causar problemas neurológicos. A síndrome 

conhecida como “manganismo” é caracterizada por fraqueza, anorexia, dores musculares, apatia, 

fala lenta, tom monótono de voz, expressão de voz sem emotividade, movimentos desajeitados de 
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pernas e braços, sendo que, em geral, esses efeitos são irreversíveis. Além disso, em pequenas 

quantidades é um elemento essencial ao crescimento das plantas, daí sua aplicação em 

fertilizantes (Lee, 1997; Garlipp, 2006). 

Em águas naturais o manganês ocorre em pequenas concentrações devido à lixiviação 

de minerais e solos, raramente são encontrados na água em concentrações superiores a 1 mg/L. 

Eficientes aprisionadores de metais-traço, pequenas partículas dos óxidos de manganês ou 

camadas destes em outras partículas encontram-se vastamente distribuídas em rios e solos. Porém 

estas camadas geralmente não se tornam muito espessas devido à erosão mecânica e mudanças 

nas propriedades da água (Garlipp, 2006; Almeida, 2007). 

 

3.5.1.9 – Níquel 

 

Cerca de 70 % do suprimento de níquel do mundo ocidental vem dos minérios de 

sulfetos de ferro e níquel trazidos à superfície, quase dois bilhões de anos atrás, pelo impacto de 

um meteoro, em Sudbury, Ontário, no Canadá. O minério é primeiramente aquecido ao ar para 

formar o óxido de níquel (II), que é reduzido eletroliticamente até o metal, ou pela reação com o 

gás hidrogênio na primeira etapa do processo Mond: 

 

)(2)()(2)( gsgs OHNiHNiO +⎯→⎯+ Δ  

 

O níquel impuro é, então, refinado, inicialmente pela exposição ao monóxido de 

carbono, com o qual ele forma a tetracarbonila de níquel, Ni(CO)4: 

 

)(4)()( )(4 ggs CONiCONi ⎯→⎯+  

 

A tetracarbonila de níquel é um líquido volátil e venenoso que ferve a 43°C e, por 

isso, pode ser removido das impurezas. O metal níquel é, então, obtido pelo aquecimento da 

tetracarbonila de níquel pura até cerca de 200°C, temperatura em que ela se decompõe (Atkins & 

Jones, 2006). Outras características físico-químicas são: metal branco-prateado, brilhante, muito 
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dúctil e maleável, razoavelmente duro, que pode ser facilmente forjado e soldado, com boa 

condutividade térmica e elétrica (Lee, 1997; Araújo, 2005; Almeida, 2007). 

O níquel se combina com outros metais para formar ligas altamente resistentes à 

elevadas temperaturas e à corrosão, que são utilizadas na cunhagem de moedas e fabricação de 

jóias. Também é usado em baterias de acumuladores, placas elétricas, veículos, armamentos, 

utensílios domésticos e como catalisador (Araújo, 2005; Garlipp, 2006; Almeida, 2007). O níquel 

se combina naturalmente com outros elementos da crosta terrestre. As fontes antropogênicas são 

a queima de combustíveis fósseis, a incineração do lixo, a galvanoplastia, os esgotos sanitários e 

a liberação dos resíduos das indústrias que utilizam o níquel, ligas e compostos, no seu processo 

de fabricação ou fundição (Araújo, 2005; Mendes, 2006). 

Araújo (2005) expõe que a exposição ao níquel pode acontecer através da ingestão de 

água ou alimento contaminado, pela inalação do ar ou do consumo de cigarros e pelo contato 

direto da pele com o solo ou com produtos de metal que contenham níquel. A toxicidade do 

Níquel é influenciada por pH, temperatura, salinidade e a presença de partículas orgânicas e 

inorgânicas. Em seres humanos, os principais sintomas de intoxicação relatados são náuseas, 

vômito, diarréia, vertigens, fraqueza, dor de cabeça e falta de ar (Garlipp, 2006). 

Concentrações acentuadas de níquel em ambientes aquáticos provêm de efluentes de 

fábricas de tintas e de processos de galvanoplastia (Araújo, 2005). É um elemento relativamente 

abundante em solos e sedimentos, sendo que suas concentrações giram em torno de 50 μg.g-1 de 

peso seco em sedimentos marinhos e estuarinos. A concentração deste elemento encontra-se com 

freqüência correlacionada positivamente com a quantidade de argila dos sedimentos. Em 

sedimentos oxidados, a maior parte do níquel potencialmente biodisponível encontra-se 

complexado com óxidos de ferro e manganês (Garlipp, 2006). 

 

3.5.1.10 – Vanádio 

 

O vanádio não é encontrado no estado elementar, porém está presente em cerca de 65 

minerais diferentes, entre os quais se destacam a patronita (VS4), a vanadinita (Pb5(VO4)3Cl), e a 

carnotita (K2(UO2)2(VO4)2•3H2O). Também é encontrado na bauxita, assim como em depósitos 

que contém carbono, como por exemplo no carvão, óleos crus de petróleo. É extraido do petróleo 
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empregando porfirinas. E, também é encontrado em minérios de ferro, rochas vulcânicas e argilas 

(Lee, 1997; Atkins & Jones, 2006; Mendes, 2006). 

O vanádio é um metal de cor prateada, com elevado ponto de fusão, sendo o mais alto 

da primeira série de metais de transição. O metal puro é moderadamente mole e dúctil, mas na 

presença de traços de impurezas ele se torna mais duro e quebradiço. É extremamente resistente à 

corrosão e a condutividade elétrica do VO é elevada, porém, decresce com o aumento da 

temperatura (Lee, 1997; Shriver & Atkins, 2006). 

A contaminação por vanádio pode ser originária por rejeitos de minas, de descargas 

industriais do tipo combustíveis fósseis, metalúrgicas, petrolíferas, químicas, têxteis, etc., onde 

são normalmente usados como catalisadores (Lee, 1997; Mendes, 2006). 

O vanádio é um elemento essencial em alguns organismos. Em humanos não está 

demonstrada a sua essencialidade, ainda que existam compostos de vanádio que imitam e 

potencializam a atividade da insulina. É encontrado em algumas enzimas de diferentes seres 

vivos. Por exemplo, nas "haloperoxidases" (geralmente bromoperoxidases ) de algumas algas, 

que reduzem peróxidos e halogenam um substrato orgânico. O pó metálico é pirofórico e os 

compostos de vanádio deveriam ser considerados como altamente tóxicos. Sua inalação pode 

causar câncer de pulmão (Lee, 1997). 

 

3.5.1.11 – Zinco 

 

O zinco ocorre na crosta terrestre na proporção de 132 ppm em peso do metal. 

Quando a Terra se formou, este elemento se depositou na forma de sulfetos. O ZnS (esfarelita) é 

um dos principais minérios do qual extrai-se o metal puro calcinando-o ao ar para produzir o 

óxido. Este produto, em seguida, reage com carbono (Lee, 1997; Shriver & Atkins, 2006): 

 

222
3 SOZnOOZnS +⎯→⎯+ Δ  

222 COZnCZnO +⎯→⎯+  

 

O zinco é um metal prateado, brilhante quando polido, que se torna ligeiramente 

opaco ao entrar em contato com o ar, devido à formação de uma camada autoprotetora de óxido 
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ou carbonato. É relativamente mole quando comparado com outros metais de transição e 

apresenta baixos pontos de fusão e ebulição (Lee, 1997; Araújo, 2005). 

Usado em grandes quantidades no revestimento de ferro para evitar a corrosão, o 

zinco também é usado na galvanização, na fundição de peças metálicas, em pilhas secas, 

equipamentos para automóveis, produtos de uso médico e dentário, antibióticos fungicidas e 

lubrificantes, cosmética, cerâmicas e em indústrias gráficas. O ZnO é, por vezes, usado como 

pigmento branco em tintas (Lee, 1997; Araújo, 2005; Garlipp, 2006; Almeida, 2007). 

A contaminação por zinco pode ser originária de rejeitos de minas, dos fertilizantes 

utilizados na agricultura, incineração de lixo, de descargas industriais do tipo combustíveis 

fósseis, metalúrgicas, etc. Para o homem, funciona como elemento necessário ao metabolismo. 

Sua deficiência produz atraso no crescimento, anorexia e dermatite. A exposição por pouco 

tempo, mas com dosagem elevada de zinco pode causar vômitos, náuseas e cólicas estomacais. Já 

a exposição prolongada pode provocar anemia e diminuição do nível de colesterol bom. (Araújo, 

2005; Garlipp, 2006; Mendes, 2006; Almeida, 2007). 

Lee (1997) relata que o Zn exerce importante papel nos sistemas enzimáticos de 

animais e plantas, fazendo parte de 20 enzimas aproximadamente. As características que 

permitem tal utilização são: maior disponibilidade do que Ni, Cd, Fe e Cu; mais fortemente 

complexado do que Mn(II) e Fe(II); troca de ligante muito rapidamente; inativo do ponto de vista 

da oxirredução quando comparado a outros metais; bom ácido de Lewis e geometria de 

coordenação flexível  (Shriver & Atkins, 2006). 

No meio aquático se liga com a matéria orgânica e com os minerais presentes em 

suspensão. Em sedimentos, o zinco associa-se aos óxidos de ferro e manganês. Na água, no 

sedimento e no solo, o transporte e liberação deste elemento dependem da forma como ele se 

apresenta e das características físicas e químicas do meio. O valor do pH influencia diretamente o 

zinco. Em condições ácidas ele pode estar presente na fase aquosa em sua forma iônica. Já, em 

condições básicas, pode precipitar ou formar compostos orgânicos complexos, os quais podem 

acarretar o aumento da sua mobilidade. O metal apresenta concentração variada nos sedimentos 

não contaminados. Sedimentos arenosos de granulação grossa podem conter quantidades muito 

pequenas de zinco, chegando a 1,2 μg.g-1 do peso seco. Já os sedimentos argilosos podem conter 

mais de 100 μg.g-1 de zinco total. A maior parte do zinco nos sedimentos encontra-se na fração 

residual, o que o torna não biodisponível (Almeida, 1997; Araújo, 2005; Garlipp, 2006).  
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3.6 – Caracterização da área de estudo 
 

3.6.1 – Características gerais 

 

 O Rio Piranhas-Açu é o principal rio da bacia que tem o mesmo nome. De domínio 

federal, uma vez que nasce na Serra de Piancó, no Estado da Paraíba, e segue seu curso natural 

pelo Estado do Rio Grande do Norte, desaguando no Oceano Atlântico, na Costa Potiguar, a 

Bacia do Piranhas-Açu trata-se de uma importante área hídrica para os Estados do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba, pois é nela que estão localizados a barragem Armando Ribeiro Gonçalves e o 

sistema de reservatórios Curema-Açu, considerados estratégicos para o desenvolvimento sócio-

econômico destes Estados (AESA-PB, 2008). Ao longo do sistema hídrico formado pela calha do 

rio e seus reservatórios de regularização, desenvolvem-se diversas atividades como irrigação 

difusa, irrigação em perímetros públicos, abastecimento humano, dessedentação animal, lazer, 

produção energética e aqüicultura.  

Em números, a bacia hidrográfica do rio Piranhas–Açu abrange um território de 

42.900 km² distribuído entre os Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, onde vivem 

aproximadamente 1.552.000 mil habitantes. A bacia está totalmente inserida em território semi-

árido, com precipitações médias variando entre 400 e 800 mm anuais concentradas entre os 

meses de fevereiro e maio (CBH Piranhas-Açu, 2008). 

A Figura 3.4 na página 47 apresenta o mapa da Bacia Piranhas-Açu. 

 

3.6.2 – Formação geológica 

 
A formação geológica da maior parte da bacia é Cristalina, isto é, formada por rochas 

impermeáveis com baixa capacidade de armazenamento de água, a qual freqüentemente é de 

baixa qualidade. As formações sedimentares, com maior porosidade e, portanto, com maior 

capacidade de armazenamento de água, estão presentes apenas em dois pontos da bacia: uma 

formação menor, na sub-bacia do Rio do Peixe, próximo a Souza-PB e outra, integrante da 

formação Jandaíra, abrangendo o Baixo-Açu. Outra fonte importante de água subterrânea são os 

aqüíferos aluviais, que na maioria dos casos, fornecem água de boa qualidade para abastecimento 

humano, animal e irrigação (CBH Piranhas-Açu, 2008). 
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Segundo a CBH Piranhas-Açu (2008), as principais unidades de solo que ocorrem na 

Bacia são os solos brunos não cálcicos e litólicos, as quais geralmente apresentam boa fertilidade, 

porém, são rasos e pedregosos não se adequando à prática da agricultura intensiva. Os solos mais 

explorados na agricultura irrigada são os solos aluviais, dispersos em toda bacia, e os vertissolos 

presentes na bacia do Rio do Peixe na Paraíba. Outras unidades de solo dignas de nota são os 

podzólicos vermelho-amarelos, os latossolos e os cambissolos. 
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 Figura 3.4: Mapa da Bacia Piranhas-Açu. Fonte: ANA, 2008. 
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3.6.3 – Vegetação 
 

A cobertura vegetal predominante na Bacia é a caatinga hiperxerófila herbáceo-

arbustiva. Na parte sul da Bacia, nas proximidades do município de Monte Horebe-PB, em 

pontos de altitude mais elevada, ocorre a caatinga hipoxerófila, de porte arbóreo. As espécies 

mais comuns são: catingueira, baraúna, faveleira, jurema, marmeleiro, pereiro, juazeiro e 

cactáceas (xiquexique, mandacaru, facheiro). Nas margens dos rios é comum a ocorrência de 

caraibeira e oiticica. Já nos aluviões é bastante comum a ocorrência de carnaubeiras que, nas 

várzeas do Baixo-Açu, chega, a formar cocais atualmente ameaçados pela expansão da 

agricultura irrigada (CBH Piranhas-Açu, 2008). As Figuras 3.5 e 3.6 apresentam as principais 

formas de vegetação encontradas ao longo do Rio Piranhas-Açu. 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.5: Carnaubeiras: vegetação abundante encontrada ao longo do Rio 
Piranhas-Açu. 
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A cobertura vegetal da bacia em sua maior parte se encontra bastante antropizada em 

decorrência da abertura de áreas para exploração agrícola e principalmente pela exploração de 

lenha como fonte energética para olarias, panificadoras e uso doméstico. Além da perda de 

biodiversidade, a remoção da vegetação sem critérios de manejo, expõe o solo à ação erosiva das 

chuvas provocando o transporte de partículas para os corpos hídricos e causando o gradual 

assoreamento dos reservatórios da região (Governo do RN, 2008). 

 

3.6.4 – Economia 
 

A agropecuária é a principal atividade econômica da região, onde se destaca a 

pequena agricultura de subsistência de feijão, milho consorciado e a pecuária extensiva. O cultivo 

de algodão arbóreo (“mocó”) já foi uma importante atividade econômica na região, e, ao 

contrário do algodão comum, era um cultivo perene, resistente à seca, que alimentava um grande 

número de usina de beneficiamento, e que além de uma fibra de excelente qualidade, tinha como 

subprodutos o óleo vegetal e a ração animal (torta de algodão). Esta atividade era uma fonte de 

renda segura para o produtor (CBH Piranhas-Açu, 2008).  

Além da agropecuária existe a pequena irrigação difusa praticada às margens dos 

açudes e vales perenizados, onde se cultiva gêneros alimentícios e pastagens. Mais recentemente 

Figura 3.6: Cactáceas: vegetação encontrada ao longo do Rio Piranhas-Açu. 
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na área do Baixo Açu tem havido a expansão da agricultura irrigada em grandes lotes 

empresariais onde se cultiva principalmente banana, o que tem sido alvo de denúncias por grupos 

ambientalistas por conta das práticas inadequadas de aplicação de agrotóxicos e descarte de 

resíduos de tratamento fitossanitários no Rio Piranhas-Açu (Governo do RN, 2008). 

A atividade industrial na Bacia do Piranhas-Açu compreende a indústria têxtil no 

município de São Bento, curtumes, sal, cerâmica e laticínios e indústrias de Petróleo e Gás nas 

proximidades do Alto do Rodrigues e Macau (CBH Piranhas-Açu, 2008). 

A mineração é explorada principalmente na região do Seridó dos dois Estados, onde 

predomina a extração de pegmatitos, scheelita e pedras semipreciosas (água marinha, berilo, 

turmalinas, etc.). Outra atividade importante da região, a carcinicultura – criação de camarões – é 

uma atividade que tem uma expansão considerável na região do Baixo Açu tornando o Estado do 

Rio Grande do Norte no maior produtor nacional deste crustáceo. No entanto esta atividade é 

acusada de depredar os mangues e de poluir o Sistema flúvio-marinho com os efluentes da 

despesca (Governo do RN, 2008). As Figuras 3.7 e 3.8 apresentam as principais atividades 

econômicas encontradas na região da Bacia Piranhas-Açu, região Baixo Açu. 

 

 
 Figura 3.7: Agricultura irrigada de banana: tipo de economia abundante 

desenvolvida ao longo do rio Piranhas-Açu. 
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3.6.5 – Sistemas de águas superficiais 
 

Historicamente a açudagem foi a principal estratégia adotada pelo poder público para 

lidar com o problema da Seca, tendo sido construído, recentemente, redes de armazenamento de 

água. Na bacia do Rio Piranhas-Açu, incluindo os reservatórios Curemas-Mãe d’água e Armando 

Ribeiro Gonçalves, existem 46 reservatórios considerados estratégicos por apresentarem 

capacidade de armazenamento superior a 10 milhões de m³. Esse caráter estratégico advém do 

fato de que só a partir dessa capacidade o reservatório pode fazer frente a períodos de estiagem e 

realizar a passagem entre períodos chuvosos (CBH Piranhas-Açu, 2008).  

Considerando que o potencial de construção de açudes está bem próximo do ponto de 

esgotamento, além do qual a construção de novos reservatórios, pelo menos do ponto de vista 

hidrológico, provocaria deseconomias através do aumento de perdas por evaporação, um desafio 

que se impõe é a otimização do uso da água armazenada, seja através da introdução de rotinas de 

operação mais racionais, seja pela melhoria técnica dos processos produtivos dos usuários, 

principalmente irrigantes e concessionárias de abastecimento (CBH Piranhas-Açu, 2008). 

Outro tipo de problema preocupante, e relativamente recente, é a ocorrência de 

florações de cianobactérias nos reservatórios da Bacia. Essas bactérias podem produzir toxinas, 

Figura 3.8: Produção de sal: foto ilustrativa de uma das principais atividades 
econômicas desenvolvidas ao longo do Rio Piranhas-Açu. 
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que não são removidas por métodos de tratamento de água convencionais, e que podem inclusive 

contaminar peixes tornando-os impróprios ao consumo. Uma provável causa para a ocorrência do 

problema é o lançamento de esgotos não tratados nos corpos hídricos da Bacia. Considerando que 

a água acumulada nos reservatórios é a principal, senão a única fonte disponível para 

abastecimento humano e animal, faz-se necessário uma priorização de investimentos por parte do 

poder público para ações de saneamento ambiental (Governo do RN, 2008). A Figura 3.9 

apresenta o vertedouro do açude Mãe-d’água. 

 

 

 
 

 

3.6.6 – Legislação 
 

Por tratar-se de uma bacia federal, no ano de 1996, os Estados do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba, em uma ação que visava o gerenciamento participativo de suas águas 

resolveram criar o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu – CIBHPA, 

fundamentados nas suas leis estaduais de recursos hídricos, aprovadas e regulamentadas no 

mesmo ano. Dessa forma o referido Comitê foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente, dos 

Figura 3.9: Foto do vertedouro do açude Mãe-d’água 



3. Estado da arte_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Luciana Araújo Nascimento, setembro/2008. 

53

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, através da Portaria Ministerial nº 2, de 20 de dezembro 

de 1996 e publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de março de 1998 (AESA-PB, 2008). 

Em Dezembro de 2004, foi instituída a Resolução N° 687 da ANA, que trata do 

Marco Regulatório para a gestão do Sistema Curema-Açu e estabelece parâmetros e condições 

para a emissão de outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos e declaração de uso 

insignificante (AESA-PB, 2008). 
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4. Metodologia experimental 
 

4.1 – Introdução 

 
Neste capítulo são abordados os procedimentos de amostragem, a localização das 

estações de coleta de amostras, o tratamento das amostras e os procedimentos analíticos 

realizados ao longo do trabalho de pesquisa. 

A etapa de amostragem foi realizada entre os dias 16 e 17 de abril de 2008, sendo que, 

o levantamento visou a abrangência de todo o leito do Rio Piranhas-Açu, de forma tal que a 

coleta do material fosse bem representativa das verdadeiras condições do estuário em questão. A 

amostragem foi realizada no período diurno, onde foram coletadas amostras de sedimentos de 

fundo em cada uma das estações. 

A localização das estações de amostragem foi definida de tal modo a se obter uma 

representatividade do sistema estudado, permitindo diagnosticar a concentração, a natureza e a 

distribuição dos metais presentes nos sedimentos de fundo do rio e avaliar se esses elementos 

podem ter sido provocadas pela ação humana já que as águas desse rio são utilizadas por algumas 

populações em atividades como pecuária, agricultura, carcinicultura, na pesca e em atividades de 

recreação primária; não deixando de considerar que sua principal utilização é como fonte de 

abastecimento de água para as cidades da região abrangida pelo Rio Piranhas-Açu. 

 

4.2 – Amostragem e estocagem das amostras de sedimento 
 

A coleta foi realizada logo após um período de intensas chuvas não só no Estado do 

Rio Grande do Norte, como em todo o nordeste brasileiro. Cidades foram invadidas pelas águas 

dos rios que transbordaram deixando milhares de pessoas desabrigadas, o que obrigou o Governo 

do RN a decretar estado de calamidade pública em 33 municípios. No estado, 19 estradas foram 

interditadas total ou parcialmente. Além disso, a força das águas da chuva abriu uma cratera de 

mais de cinco metros de profundidade e quinze de comprimento na BR-304, que liga Natal à 

região Oeste do estado, próximo à Cidade de Lajes. O número de desabrigados passou de cinco 

mil pessoas, os quais foram alojados em clubes e escolas da região. As chuvas causaram 
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prejuízos à economia local: a produção de frutas, base da economia da região, foi afetada pela 

água das barragens que transbordaram. As Figuras 4.1 a 4.5 mostram a situação de algumas 

cidades da Região Baixo Açu com o fim das chuvas. 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 4.1: Cidade de Alto do Rodrigues imediatamente após o período 
chuvoso 

Figura 4.2: Cidade de Pendências (um dos locais de amostragem) após 
o período chuvoso. 
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Figura 4.3: Cidade de Ipanguaçu após o período chuvoso 

Figura 4.4: Ponte do Estreito após o período chuvoso 
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A amostragem foi realizada nos dias 16 e 17 de abril de 2008 em nove pontos ao 

longo da Bacia Piranhas-Açu (Figura 4.6). Os critérios adotados para estabelecer a localização 

das estações se basearam no Relatório IDEMA 2008, obtidas com o auxílio do equipamento GPS 

GARMIN, Modelo eTrex Legend. A campanha de amostragem foi realizada com o auxílio de um 

barco a motor de pequeno porte e as coletas foram feitas com uma draga pontual tipo “Van Veen” 

(Figura 4.7). As amostras foram então acondicionadas, in loco, em frascos de polietileno 

devidamente limpos e identificados, sendo armazenadas resfriadas a 4°C em caixas de isopor até 

a chegada em laboratório, onde foram mantidas em freezer até que fossem preparadas para a 

realização das análises químicas e granulométricas. 

 

Figura 4.5: Cidade de Macau isolada devido às inundações. 
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Oportunamente foram realizadas, in loco, medidas das condições ambientais – pH, 

teor de oxigênio dissolvido, temperatura, salinidade e condutividade das águas e temperatura do 

ar, observando-se ainda a existência de materiais flutuantes, espumas não naturais, odor, 

existência de corantes provenientes de fontes antrópicas, presença de óleos e graxas, lançamentos 

de efluentes e ocorrência de mortandade de peixes e vegetação aquática flutuante, além das 

condições do tempo.  

O pH e as temperaturas foram medidos com o auxílio de um pH-metro Handylab 

Schott equipado com um Eletrodo Mettler Toledo acoplado com medidor de temperatura, 

previamente calibrado. A salinidade e condutividade das águas foram obtidas com a utilização de 

um condutivímetro CD-4301 Procyon Condutivimeter; o teor de oxigênio dissolvido foi 

determinado com o auxílio de um oxímetro da Marca Instrutherm, Modelo MO-890. O Anexo 1 

mostra um fluxograma do procedimento de amostragem. 

A análise dos parâmetros físico-químicos da água como temperatura, pH e oxigênio 

dissolvido são importantes, pois estes fatores influenciam fortemente o teor de metais adsorvidos 

nos sedimentos. A temperatura da água tem forte correlação com o pH. Há ainda correlação de 

algumas variáveis com a pluviosidade. Uma delas é pH aumenta com as chuvas devido a um 

provável efeito de diluição dos ácidos orgânicos liberados por um determinado trecho de solo 

Figura 4.7: Realização da coleta de sedimento de fundo da bacia 
Piranhas-Açu utilizando draga do tipo “Van Veen” 
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para dentro do rio. Outra envolve o aumento da condutividade elétrica, resultado da pouca 

cobertura vegetal que favorece o aporte de materiais do solo para o ambiente aquático, 

aumentando a concentração de sólidos suspensos que acabam favorecendo esta característica 

limnológica. 

O Quadro 4.1, a seguir, apresenta os pontos de coleta identificando suas coordenadas 

geográficas e referenciais de localização. Nas figuras 4.8 a 4.16 são mostrados detalhes dos 

pontos de amostragem e da coleta. A amostra referente ao ponto AP05 não pôde ser coletada 

devido à dificuldade de acesso ao local ocasionada, principalmente, pelo grande número de 

animais mortos presentes naquela região do Rio Piranhas-Açu. Já a amostra AP03 foi coletada 

um pouco distante das coordenadas originais devido à enchente que inundou a jusante da cidade 

de Alto do Rodrigues (próximo à ponte de acesso a Porto do Mangue) e invadiu as ruas da cidade 

formando uma lâmina de água muito rasa, impedindo o acesso de barco. As novas coordenadas 

adotadas do ponto AP03 foram: 5°28’49,4’’ (S) e 36°76’56,9’’ (W). 
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Amostra 
Coordenadas 

Geográficas 
Referência Localização 

AP01 5°39’17,5’’ 36°85’00,2’’ Estação elevatória para 

irrigação 

Jusante do vale do Açu 

AP02 5°31’69,2’’ 36°78’38,9’’ Estação elevatória Tabatinga-

Petrobras 

Montante da cidade de Alto do 

Rodrigues 

AP03 5°17’05,8’’ 36°45’56,5’’ Ponte de acesso a Porto do 

Mangue 

Jusante da cidade de Alto do 

Rodrigues 

AP04 5°25’32,5’’ 36°72’23,1’’ Ponte de Pendências Jusante da cidade de Pendências 

AP05 5°10’13,3’’ 36°41’48,8’’ Ponte com bifurcação do rio Montante das Salinas 

AP06 5°11’97,9’’ 36°62’96,0’’ Entrada de Macau Montante da cidade de Macau 

AP07 5°11’33,5’’ 36°64’27,2’’ Trapiche de Macau Jusante da cidade de Macau 

AP08 5°10’08,9’’ 36°66’31,5’’ Salina Dois Irmãos Jusante da cidade de Macau 

AP09 5°10’86,1’’ 36°77’43,9’’ Salina F. Souto – segunda 

bomba 

Montante da cidade de Porto do 

Mangue 

AP10 5°06’63,9’’ 36°77’75,0’’ Dunas Bar – Porto do Mangue Jusante da cidade de Porto do 

Mangue 

 
 

 

 
 

Quadro 4.1: Pontos de coleta, coordenadas geográficas originais e referenciais de localização. 
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Figura 4.8: Jusante do Vale do Açu, onde o ponto de coleta AP01 foi estabelecido. 

Figura 4.9: Montante da Cidade de Alto do Rodrigues, onde o ponto de coleta AP02 
foi estabelecido. 
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Figura 4.11: Jusante da Cidade de Pendências, onde o ponto de coleta AP04 foi 
estabelecido. 

Figura 4.10: Jusante da Cidade de Alto do Rodrigues, onde o ponto de coleta AP03 
foi estabelecido. 
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Figura 4.13: Jusante da Cidade de Macau, onde o ponto de coleta AP07 foi 
estabelecido.

Figura 4.12: Montante da Cidade de Macau, onde o ponto de coleta AP06 foi 
estabelecido. 
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Figura 4.15: Montante da Cidade de Porto do Mangue, onde o ponto de coleta 
AP09 foi estabelecido. 

Figura 4.14: Foz do Rio Piranhas-Açu, onde o Ponto de coleta AP08 foi 
estabelecido. 
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4.3 – Análises químicas 
 

4.3.1 – Preparo das amostras 

 

O preparo das amostras para análise consistiu, inicialmente, no descongelamento das 

amostras à temperatura ambiente. Posteriormente, uma porção da amostra contendo os 

sedimentos foi colocada em placa petri forrada com papel alumínio (Figura 4.17) e levada a 

secura em estufa com circulação e renovação de ar da Marca TECNAL, Modelo TE-394/2, à 

80ºC por aproximadamente 2 h, até peso constante e depois peneirada em peneira de aço 

inoxidável com malhas de 1 mm e pulverizada em cadinho de porcelana. As amostras secas 

foram armazenadas em frascos de polietileno previamente lavados com solução de HNO3 a 5 %, 

enxaguados com água ultra pura e secos à temperatura ambiente. O Anexo 2 apresenta um 

fluxograma da metodologia utilizada no preparo das amostras. 

 

Figura 4.16: Jusante da Cidade de Porto do Mangue, onde o ponto de coleta AP10 
foi estabelecido. 
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4.3.2 – Extração de elementos maiores e traços 
 

4.3.2.1 – Digestão das amostras 

 

O processo de digestão corresponde à extração da fração de metais biologicamente 

disponível, é freqüentemente aplicada na obtenção de extrato para posterior quantificação de 

elementos químicos determinação por espectroscopia de absorção atômica ou outro método, 

como por exemplo, ICP-OES e ICP-MS que, para fins de leitura exigem a conversão de 

amostras sólidas ao estado de soluções. Normalmente uma grande gama de elementos, tais 

como: chumbo, zinco, manganês, cádmio, cobalto e cromo, dentre outros são assim 

determinados (Figueiredo, 1997).  

Figura 4.17: Aspecto das amostras à temperatura ambiente quando 
descongeladas, antes da secagem. 
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Segundo Garlipp (2006) e Aguiar (2007), a digestão com ataque ácido é uma das 

metodologias mais usadas para se determinar a fase potencialmente biodisponível já que este 

método consegue extrair uma alta porcentagem dos componentes adsorvidos à cobertura 

superficial das partículas, com mínimo ataque à matriz aluminossilicática de sólidos. As 

vantagens desta metodologia são: a necessidade de pequeno volume de ácido, o baixo custo, 

rapidez, necessidade mínima de perícia técnica, redução do potencial de erros experimentais 

que podem ocorrer nos procedimentos de extração seqüencial e maior eficiência na remoção 

dos metais não residuais comparado à extração seqüencial.  

Para a realização da digestão, pesou-se, aproximadamente, 0,5 g de cada amostra de 

sedimento de fundo em uma balança analítica da Marca TECNAL modelo MARK210A e, em 

seguida, adicionou-se 10 mL de HNO3 concentrado. O Anexo 3 mostra os valores de massa 

individual para as amostras coletadas. 

As amostras foram levadas ao digestor por microondas Modelo DGT 100 plus, da 

Marca Provecto Analítica, sendo submetidas à programação explicita no Anexo 4. Os líquidos 

de digestão foram filtrados, lavados e transferidos para balões volumétricos de 25,0 mL, onde 

foram avolumados com água ultra pura e, em seguida, transferidos para frascos de polietileno 

lavados com solução de HNO3 a 5 % e enxaguados com água ultra pura, devidamente 

identificados. 

 

4.3.2.2 – Análise por ICP-OES 

 

Consistindo numa poderosa ferramenta analítica para a quantificação de metais, semi-

metais e não-metais em diversos tipos de amostras, a espectroscopia de emissão óptica com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) utiliza uma fonte de plasma para produzir espectros 

de emissão a partir da excitação e decaimento de átomos e íons de interesse. Os ICP’s de argônio 

são reconhecidamente as fontes de excitação mais utilizadas para análises multielementares 

seqüenciais ou simultâneas. Operando em temperaturas entre 7.000 e 15.000 K, o plasma 

apresenta energia suficiente para promover a excitação da maioria dos elementos químicos, 

proporcionando alta sensibilidade com ampla faixa linear de trabalho (0,1 a 1000 μm/mL) e 

estabilidade temporal satisfatória (Harris, 2003; Aguiar, 2007). 
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Um ICP-OES apresenta os seguintes componentes principais: sistemas de introdução 

de amostras, um sistema óptico e um sistema de detecção.  

O sistema de detecção da amostra é, geralmente, formado por um nebulizador – 

câmara de nebulização, tocha de quartzo (geração do plasma) e fonte de radio freqüência. Os 

sistemas de introdução de amostras mais usuais em ICP’s envolvem dispositivos particulares de 

sucção e possuem um parâmetro crítico para avaliação da eficiência de transferência dos analitos 

presentes na amostra para o plasma. Quanto maior esta eficiência, tanto melhor será a 

sensibilidade. Idealmente o sistema de introdução de amostra não deve afetar a estabilidade do 

plasma de argônio. A amostra, normalmente na forma de solução, é arrastada para o plasma com 

um nebulizador semelhante ao da espectroscopia de chama, porém em vazão muito mais baixa 

(91 mL/min). O sistema de nebulização mais utilizado com o ICP é o nebulizador de fluxo 

cruzado. Uma bomba peristáltica força a amostra a passar pela câmara de mistura na vazão de 

1mL/min e a corrente de argônio que flui na mesma velocidade provoca a nebulização. Outro tipo 

de nebulizador destinado à manipulação de lamas pode gerar aerossóis a partir de soluções que 

contêm alto percentual de sólidos (até 20%). Em um arranjo típico, a solução da amostra é 

bombeada por um canal em forma de V. Um pequeno orifício no meio do canal deixa escapar o 

gás carreador (argônio). Quando a amostra passa pelo orifício, o gás carreador que sai produz um 

aerossol não muito fino. A introdução de amostras sólidas é mais difícil e pode ser executada 

usando sistemas de ablação por laser, um acessório de custo elevado, ou sistemas que se baseiam 

no transporte da amostra pulverizada por um fluxo de gás (Harris, 2003; Aguiar, 2007). 

O sistema óptico, por sua vez, tem a finalidade de permitir a eficiente separação dos 

diferentes comprimentos de onda. O espectro de emissão é gerado por átomos excitados, íons 

excitados, moléculas excitadas e por processos gerados de recombinação íon-elétron. A separação 

das linhas emitidas é feita utilizando um policromador que contém uma ou duas redes de 

difração. Para sistemas óticos com arranjo Czerny-Turner ou Ebert, a resolução espectral, ou seja, 

a capacidade de separação de comprimentos de onda, aumenta com o aumento da densidade da 

rede de difração (número de raias por mm), com o percurso ótico e com diminuição da fenda do 

policromador. Este último parâmetro causa perda da sensibilidade. Por sua vez, o aumento da 

densidade ótica causa redução da faixa espectral de medida. Em um sistema ótico com arranjo de 

Echelle utiliza-se uma rede de difração com alto ângulo de incidência e baixa densidade ótica e 
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um prisma para a separação bidimensional de comprimentos de onda que incidirão no detector de 

estado sólido (Harris, 2003; Aguiar, 2007).  

No sistema de detecção, os detectores mais usados em ICP-OES são 

fotomultiplicadores e detectores de estado sólido. Os fotomultiplicadores caracterizam-se por 

ótima razão sinal/ruído e resposta linear em uma ampla faixa de comprimento de onda. Já os 

detectores de estado sólido são dispositivos de dimensão física reduzida, não apresentando uma 

razão sinal/ruído tão favoráveis quanto os fotomultiplicadores e devem ser operados em baixa 

temperatura em uma célula Peltier (Harris, 2003; Aguiar, 2007). 

As análises químicas para determinação de metais foram realizadas nos Laboratórios 

de Análises Ambientais da Central Analítica do Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural 

(NEPGN), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O equipamento utilizado foi o ICP-

OES da THERMO modelo iCAP6300 Duo, e o método de leitura utilizado foi o DOL Sed Axial. 

No Anexo 5 encontram-se os limites de detecção (LD) e os limites de quantificação 

(LQ) do equipamento utilizado para os elementos analisados. 

 

4.3.3 – Quantificação da matéria orgânica 
 

As concentrações de matéria orgânica nas amostras de sedimento de fundo foram 

obtidas por calcinação, como descritas por Garlipp (2006). 

Aproximadamente 1,0 g de cada amostra de sedimento já processado (seco e 

tamizado) foi colocado em um cadinho de porcelana previamente pesado. O Anexo 6 mostra os 

valores de massa individuais para as amostras coletadas. Primeiramente as amostras foram 

deixadas em estufa com circulação e renovação de ar da Marca TECNAL, Modelo TE-394/2, a 

100°C por 16 horas para a obtenção do peso seco. Em seguida, os cadinhos foram levados à 

mufla da Marca EDG Equipamentos, Modelo EDGCOM 3P, a 360°C por 2 horas. Após 

esfriarem em dessecador, os cadinhos contendo as amostras foram novamente pesados, e a 

diferença de peso obtida foi considerada como a quantidade de matéria orgânica calcinada. 

Como exposto por Garlipp (2006), nas metodologias que usam temperaturas 

superiores a 400°C a água contida na rede cristalina dos argilominerais e o carbonato de 

magnésio de granulometria muito fina são eliminados o que pode resultar em uma 

superestimação do conteúdo de matéria orgânica no sedimento. 
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4.3.4 – Análise granulométrica dos sedimentos 
 

A granulometria ou análise granulométrica dos solos é o processo que visa definir, 

para determinadas faixas pré-estabelecidas de grãos, a percentagem em peso que cada fração 

possui em relação à massa total da amostra em análise (Suguio, 2003). Embora as partículas de 

um solo, grosso ou fino, não sejam completamente esféricas, quando se faz referência ao seu 

tamanho utiliza-se sempre a expressão diâmetro equivalente da partícula ou apenas diâmetro 

equivalente. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR 6502/95) – 

Terminologia – Rochas e Solos, define como: 

Pedregulho: solos formados por minerais ou partículas de rocha, com diâmetro 

compreendido entre 2,0 mm e 60,0 mm. Quando arredondados ou semi-arredondados, são 

denominados cascalhos ou seixos. Quanto ao diâmetro divide-se em: pedregulho fino (2 mm a 6 

mm), pedregulho médio (6 mm a 20 mm) e pedregulho grosso (20 mm a 60 mm). 

Areia: solo não coesivo e não plástico formado por minerais ou partículas de rochas 

com diâmetros compreendidos entre 0,06 mm e 2,0 mm. As areias, de acordo com o diâmetro, 

classificam-se em: areia fina (0,06 mm a 0,02 mm), areia média (0,2 mm a 0,6 mm) e areia grossa 

(0,6 mm a 2,0 mm). 

Silte: solo que apresenta baixa ou nenhuma plasticidade e baixa resistência quando 

seco ao ar. O silte é formado por partículas com diâmetros entre 0,002 mm e 0,06 mm. 

Argila: solo de graduação fina constituída por partículas com dimensões menores que 

0,002 mm. Apresentam características marcantes de plasticidade; quando suficientemente úmido, 

molda-se facilmente em diferentes formas, quando secas, apresentam coesão suficiente para 

construir torrões dificilmente desagregáveis por pressão dos dedos. 

A análise do diâmetro das partículas das amostras de sedimento de fundo foi realizada 

em granulômetro a laser marca CILAS modelo 1064, com faixa de leitura de 0,04 a 500 μm, no 

Laboratório de Petróleo (LAPET) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN). 

As amostras, previamente secas e peneiradas de acordo com o descrito no subitem 4.2.1, foram 

misturadas à água utilizando-se de um ultrassom para promover a dispersão das partículas do 

sedimento de fundo. O Anexo 7 apresenta um fluxograma das metodologias utilizadas nas 

análises anteriormente descritas. 
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5. Resultados e discussão 
 

Muito embora este estudo tenha sido realizado num período de extrema anomarlidade 

quanto aos índices pluviométricos em todo o nordeste brasileiro, em especial na região da área do 

Rio Piranhas-Açu, através deste foi possível obter argumentos consistentes a respeito da 

influência da atividade petrolífera como potencial contaminante dos sedimentos do Rio Piranhas-

Açu, em especial na região Baixo Açu. Não obstante que os produtores de camarão e agricultores 

sejam os principais usuários, e poluidores, das águas deste rio, sobretudo na região em questão, 

nesse mesmo local há uma grande concentração de campos petrolíferos em produção. Assim, 

mesmo com a diluição ocasionada pelo excesso de chuvas, os resultados são bem representativos 

da poluição petrolífera sofrida por este ambiente, pois só com alterações bruscas dos parâmetros 

físico-químicos os elementos adsorvidos nos sedimento passariam para a forma solúvel. 

 

5.1 – Avaliação das condições ambientais 
 

Os parâmetros físico-químicos da água nos locais de coleta foram comparados com os 

critérios de qualidade da Resolução do CONAMA n° 357/2005, para águas doces de classe dois – 

que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado, 

à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo 

e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, à proteção das comunidades aquáticas e à 

recreação de contato primário. 

As Figuras 5.1, 5.3 e 5.4 mostram os resultados obtidos das determinações de pH, 

oxigênio dissolvido, temperaturas do ar e da água e a condutividade, os quais aliados aos demais 

parâmetros promoveram uma melhor avaliação das condições ambientais da área em estudo.  
O pH é uma das características físico-químicas da água que pode apresentar variação 

sazonal, e apresenta forte correlação com a temperatura e pluviosidade. 

Devido às fortes chuvas que assolaram a região nos primeiros meses do ano, esperava-

se que as medidas do pH das águas apresentassem resultados semelhantes, o que foi 

experimentalmente comprovado. 
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Analisando a Figura 5.1, observa-se que as águas da Bacia do Rio Piranhas-Açu logo 

após o período chuvoso apresentaram valores referentes a pH neutro e a uma leve tendência à 

basicidade nos pontos AP09 e AP10, referentes à jusante da cidade de Macau e à montante da 

cidade de Porto do Mangue, respectivamente. Entretanto, como os resultados são muito 

semelhantes – a variação observada entre os pontos de maior e menor pH é de 0,8. Devido ao 

excessivo período de chuvas na região não é possível afirmar que nestes locais o pH tenha forte 

influência sobre a sedimentação de substâncias que se encontram dissolvidas na água. De acordo 

com a norma nº 357/2005 do CONAMA, o pH deve variar entre 6,0 e 9,0. Assim, os resultados 

encontram-se em conformidade com os padrões relativos ao meio ambiente. 
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O teor de oxigênio dissolvido também é outro fator que tem grande influência sobre a 

sedimentação de substâncias, dentre elas os metais. Uma elevada concentração de oxigênio nas 

águas pode promover a precipitação de diversos metais na forma de óxidos. Segundo a norma nº 

357/2005 do CONAMA, o teor de oxigênio dissolvido não deve ser inferior a 6 mg/L de O2. 

Como observado para o pH, os teores de oxigênio dissolvido também sofreram 

pequenas variações. Os pontos AP01, AP02, AP04, AP09 e AP10 apresentaram resultados abaixo 

do limite mínimo especificado pela norma acima citada. Porém somente ao ponto AP04 (≈ 5,0), 

Figura 5.1: Medidas do pH e oxigênio dissolvido (em mg/L) das águas no local das coletas. 
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foi atribuída atividade antrópica devido a utilização do oxigênio dissolvido na degradação da 

matéria orgânica proveniente da presença de lixo doméstico disperso próximo ao local de coleta 

(Figura 5.2a) e, também, com menor intensidade, devido à presença de animais de sangue quente 

(mamíferos e aves), com destaque para bois e cachorros mortos pela enchente, na região do ponto 

de coleta AP05 (referente ao Porto do Carão). No entanto, essa possibilidade é muito relativa uma 

vez que os pontos AP06, AP07 e AP08 apresentaram concentrações de oxigênio dissolvido no 

limite mínimo e, próximo a elas, havia um descarte de efluentes da Cidade de Macau, devido ao 

rompimento das tubulações pelas águas das chuvas (Figura 5.2b). A concentração de oxigênio 

dissolvido levemente superior ao limite da norma no ponto AP03, deverá favorecer a oxidação 

dos metais nesse ponto.  

     
 

 

 

A Figura 5.3 apresenta os resultados das medidas de temperatura do ar e da água para 

cada ponto de coleta. Os resultados mostram que a água do rio apresenta uma temperatura média 

em torno dos 31°C. A temperatura superior a 32°C observada no ponto AP03 deve-se a influência 

do volume de água no local uma vez que, dentre os pontos de amostragem este foi o mais raso. 

Quanto à temperatura do ar, tem-se sua variação em função do dia e horário das coletas e da 

presença de ventos, o que torna a temperatura do ambiente mais amena. As elevadas temperaturas 

observadas nos pontos AP02, AP04, AP06, AP07 e AP08, são atribuídas ao horário da coleta, 

entre 10 h e 15 h, horário de maior intensidade dos raios solares. As amostras foram coletadas em 

dias ensolarados e ligeiramente nublados. 

 

 

Figura 5.2: a) Disposição de lixo doméstico no local da coleta da amostra AP04; b) Lançamento de efluentes 
provenientes da Cidade de Macau no Rio Piranhas-Açu, próximo aos pontos de coleta AP06, AP07 e AP08. 

                                        (a)                                                                                                (b) 



5. Resultados e discussão______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
Luciana Araújo Nascimento, setembro/2008. 

77

 

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

AP01 AP02 AP03 AP04 AP06 AP07 AP08 AP09 AP10

Amostra

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)

Temp. ar Temp. água
 

 

 

 

Os sais dissolvidos presentes na água produzem uma solução eletrolítica capaz de 

conduzir corrente elétrica. Em geral, as amostras revelaram altos valores de condutância 

específica, conforme Figura 5.4; cujos valores podem sofrer forte contribuição da temperatura, o 

que favorece o aumento da solubilidade de diversos sais contidos na água como sulfatos, cloretos 

e, também, de metais. Merece destaque as altas condutâncias dos pontos AP06 e AP07, onde a 

proximidade desses pontos de amostragem com o descarte de efluentes devido ao rompimento 

das tubulações. Realizando-se um comparativo com a concentração de sais na água do mar, o que 

se observa é uma grande aproximação do teor de cloreto de sódio encontrado neste ambiente que 

é de 35 g/L. Os valores das amostras AP06, AP07, AP08, AP09 e AP10 são maiores que as 

demais por se tratar de uma região estuarina. Porém, no momento das medidas, a salinidade 

encontra-se baixa provavelmente pela diluição com as águas das chuvas. 

 

Figura 5.3: Medidas de temperatura do ar e da água nos locais de coleta. 
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Os pontos AP06 e AP07 apresentaram salinidades iguais a 0,3 e 0,8 g/kg, 

respectivamente, o que permite classificar as águas do Rio Piranhas-Açu como doces. Apenas 

nestes dois pontos de coleta foi detectado algum índice de salinidade na água. Tal salinidade 

observada é característica de estuário, sendo uma influência da salinidade da água do mar, uma 

vez que estes pontos se encontram próximo à foz do rio. Nas amostra AP04 e AP10 foram 

observados ainda materiais flutuantes nas proximidades do local de obtenção das amostras, sendo 

a quantidade da primeira bem superior. A presença desses materiais dispostos na amostra AP10 

parece não ter influenciado os resultados devido ao volume de água do local (leito do rio) se 

apresentando maior do que na amostra AP04. Os demais parâmetros ambientais: espumas não 

naturais, odor, corantes provenientes de fontes antrópicas, presença de óleos e graxas, resíduos 

sólidos objetáveis, mortandade de peixes e vegetação aquática flutuante não foram observados 

nos locais de coleta. 

 

5.2 – Análise granulométrica dos sedimentos 
 

As curvas granulométricas dispostas no Anexo 8 mostram os resultados da análise de 

diâmetro das partículas obtidas nas amostras de sedimento de fundo da Bacia Piranhas-Açu, 

Figura 5.4: Medida de condutância específica da água nos locais de coleta. 



5. Resultados e discussão______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
Luciana Araújo Nascimento, setembro/2008. 

79

região Baixo Açu. Os resultados quantitativos, bem como, a classificação dos sedimentos, estão 

apresentados na Tabela 5.1 a seguir. 

Os dados obtidos da análise granulométrica mostram que a maioria dos sedimentos 

analisados são exclusivamente areias (amostras AP01, AP02, AP04, AP08, e AP10) variando, 

predominantemente entre finas e médias.  Apenas uma pequena parcela das amostras (AP03, e 

AP06) constitui, exclusivamente, sedimentos do tipo silte. Nenhuma amostra mostrou-se argilosa 

ou de pedregulhos. Observou-se ainda que as amostras AP07, e AP09, são compostas por dois 

tipos de sedimentos: a silte e a areia fina.  

Os sedimentos de textura mais argilosa são constituídos de matéria mais antiga, 

apresentando, assim, um histórico da poluição nestes ambientes. Já os sedimentos de 

granulometria mais arenosa apresentam informações recentes da poluição destes ambientes uma 

vez que estes sedimentos de fundo são “lavados” pelas águas do rio, pois, no centro do mesmo, a 

correnteza é mais forte do que nas margens. 

Segundo a literatura, quanto mais fina a textura do sedimento, maior a concentração 

de metais nele encontrado. Estudos realizados por diversos autores mostraram que frações com 

diâmetro de até 0,0625 mm têm maior tendência de adsorver metais devido à maior razão área 

superficial/tamanho do grão. De acordo com essa observação, pode-se inferir que as amostras de 

sedimento com potencial para a adsorção de metais são as localizadas nos pontos AP02 (fração 

areia com menor diâmetro de grãos) AP03, AP06, AP07 e AP09.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Resultados e discussão______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
Luciana Araújo Nascimento, setembro/2008. 

80

Tabela 5.1: Resultado da análise granulométrica das amostras e classificação dos sedimentos segundo as 

normas da ABNT/NBR 6502/95. 

Amostra Diâmetro das partículas predominantes Tipo 

AP01 171,14 μm = 0,1711 mm Areia fina 

AP02 96,94 μm = 0,0969 mm Areia fina 

AP03 25,67 μm = 0,0257 mm Silte 

AP04 
89,42 μm = 0,0894 mm Areia fina 

237,57 μm = 0,2376 mm Areia média 

AP06 
10,36 μm = 0,0104 mm Silte 

31,73 μm = 0,0317 mm Silte 

AP07 
45,70 μm = 0,0457 mm Silte 

118,79 μm = 0,1188 mm Areia fina 

AP08 
89,84 μm = 0,0898 mm Areia fina 

219,16 μm = 0,2192 mm Areia média 

AP09 
17,51 μm = 0,0175 mm Silte 

82,53 μm = 0,0825 mm Areia fina 

AP10 
122,84 μm = 0,1228 mm Areia fina 

221,28 μm = 0,2213 mm Areia média 

 
 

5.3 – Teor de matéria orgânica 
 

Segundo Barreto et al. (2007), a matéria orgânica nos sedimentos pode ser originada 

de fontes naturais e antrópicas. As fontes naturais incluem a produção primária autóctone e o 

aporte terrígeno. Contudo, a ação antrópica tem sido responsável por alterações significativas nos 

fluxos de materiais principalmente nas zonas costeiras, devido a quatro principais fatores: queima 

de combustíveis fósseis com conseqüente emissão de C, N e S; mudanças no uso do solo, 

resultando em aumentos no transporte de carbono orgânico, sedimentos e nutrientes para a zona 
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costeira; aplicação de fertilizantes contendo P e N; e descargas de esgotos domésticos (Carreira & 

Wagener, 2003). A sedimentação de metais pesados dissolvidos é favorecida, dentre outros 

parâmetros, da elevada concentração de compostos orgânicos no meio. 

Os dados sobre as massas apresentadas pelas amostras no decorrer da análise de 

matéria orgânica e porcentagem de matéria orgânica nas amostras de sedimento de fundo do Rio 

Piranhas-Açu, região Baixo Açu, encontram-se dispostos no Anexo 09. As concentrações de 

matéria orgânica nos sedimentos analisados apresentaram variação de 0,20 a 18,19 % e média de 

3,87 %.  

Observando a Figura 5.5, do teor de matéria orgânica (em %) nas amostras, observa-

se, à exceção do ponto AP04, que os sedimentos de granulometria mais fina (do tipo silte) 

apresentam, geralmente, maiores porcentagens de matéria orgânica. Valores relativamente 

elevados de matéria orgânica também são encontrados nos locais de amostragem com sedimento 

do tipo areia fina. Enquanto os menores teores estão associados aos sedimentos do tipo areia 

média. A relação dessas medidas com as de diâmetro dos grãos nos permite inferir que, de forma 

geral, que os locais onde há a maior retenção de metais pelos sedimentos são provavelmente os 

pontos AP03, AP06, AP07 e AP09, seguidos daqueles que apresentam partículas gradativamente 

maiores. Segundo Figueiredo (1997), a distribuição de sedimentos com fina granulometria e 

matéria orgânica é de particular importância para a concentração de diversos elementos, 

especialmente alguns metais pesados. 

A elevada concentração de matéria orgânica constatada na amostra AP04 pode ser 

explicada em virtude de três fatores: O primeiro, e que deve apresentar maior contribuição para o 

dado obtido, é a presença de grande quantidade de material orgânico proveniente de lixo 

doméstico disposta na região do ponto de amostragem. Nesse local, a coleta foi realizada em 

perímetro urbano. O segundo, cuja contribuição é secundária, é a presença de animais em 

decomposição, principalmente bois e cachorros, mortos pela enchente ocasionada pelas fortes 

chuvas que assolaram o estado, na região do Porto do Carão (ponto de coleta AP05). O terceiro 

está relacionado com o acúmulo da matéria orgânica carreada pelas águas das chuvas numa ponte 

localizada próximo ao local de coleta. A matéria orgânica degradada e, posteriormente, 

sedimentada pode ter sido carreada pelas águas da correnteza do rio influenciando na 

concentração de matéria orgânica observada nos pontos AP04 e AP03, principalmente. 
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Em comparação aos sedimentos que são pobres em matéria orgânica, aqueles com 

maior teor desse parâmetro apresentam concentrações mais elevadas de fósforo uma vez que este 

elemento é constituinte dos nutrientes presentes nessa. 

 

5.4 – Elementos maiores e traços 
 

Segundo Lacerda & Marius (2006), diversos estudos mostram a relação entre 

aumentos das concentrações de metais e a execução de atividades petrolíferas, principalmente a 

exploração “offshore”. Segundo estes autores, metais como Al, Cu, Ni, Mn e Zn estão associados, 

principalmente à disposição de material descartado de perfurações, e metais como Cr, Cu e Cd, 

apresentam aumento de concentração, porém retornam às suas concentrações naturais após um 

ano do final das atividades. 

Nesse trabalho, as concentrações de metais obtidas não consideraram a contribuição 

natural fornecida pela estrutura geológica. As concentrações de alguns metais foram comparadas 

com critérios de qualidade de sedimentos, definidos por diferentes concentrações de metais que 

podem afetar ou não a manutenção da vida aquática (Anexo 10) descritas em Almeida (2007). Já, 

a contribuição de atividades antropogênicas, nas quais se inclui a produção petrolífera, foi 

Figura 5.5: Teor de matéria orgânica (em %) nas amostras. 
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analisada a partir da comparação com os valores para folhelho padrão baseados nos estudos de 

Turekian e Wedepohl no ano de 1961, em sedimentos de granulometria < 0,0620 mm, e citado 

por Paredes et al. (1995), Guedes (2003) e Souza et al. (2003). Outro parâmetro que foi utilizado 

envolve a lista de valores orientadores para solo e água subterrânea no estado de São Paulo 

(Decisão de diretoria nº 195-2005-E, de 23 de novembro de 2005), freqüentemente utilizada por 

outras agências de proteção ambiental e também na pesquisa acadêmica devido à quantificação 

das substâncias levarem em consideração a tipologia do solo brasileiro.  

A concentração dos elementos em mg/Kg (ppm) nas amostras sólidas é obtida através 

da equação: 

D
w
vxKgmgElemento ⋅⋅=)/(  

 

Onde:  

x: leitura da concentração obtida da amostra em solução, na curva de calibração, em 

mg/L; 

v: volume final de solução da amostra em mL (25 mL); 

w: massa da amostra, em grama; 

D: fator de diluição (já incluso na leitura do equipamento). 

 

A concentração de cada elemento em cada ponto de amostragem está apresentada na 

Tabela 5.2 a seguir. 

De forma geral, os resultados são semelhantes quanto à dispersão dos elementos em 

função da granulometria dos sedimentos e do teor de matéria orgânica nos mesmos.  
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5.4.1 – Alumínio e Ferro 
 

Devido à sua elevada concentração, por não sofrer alterações em virtude de atividades 

antropogênicas e por fazer parte da estrutura dos minerais argilosos, o alumínio é freqüentemente 

usado como fator de normalização para as concentrações de elementos-traço em sedimentos. 

A Figura 5.6 apresenta as concentrações em percentagem de Al encontradas nas 

amostras de sedimento do Rio Piranhas-Açu. Os teores desse elemento variaram entre 0,17% a 

2,7%. Essas concentrações são, cerca de, três vezes menor que a concentração de alumínio em 

folhelho padrão, que é de 8,0 %. Este dado descaracteriza o petróleo e os produtos da produção 

petrolífera como agentes de contaminação de Al no meio ambiente. 
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O alto valor de alumínio observado na amostra AP06 é ocasionado pela granulometria 

do sedimento na região desse ponto. Por se tratar de partículas com menor diâmetro (material 

mais argiloso), o alumínio tende a sedimentar em maior quantidade, pois as argilas são 

aluminossilicatos. Contudo, este elemento pode ser encontrado em concentrações relativamente 

altas nas águas e nos sedimentos (< 200 ppm) sem causar prejuízos à saúde humana. Além disso, 

Figura 5.6: Concentrações em percentagem de Al e Fe nas amostras de sedimento de fundo do Rio Piranhas-Açu, 
região Baixo Açu. 
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mesmo o mais alto teor de Al obtido neste estudo, ainda é menor do que o observado em estudos 

realizados em regiões próximas do Baixo Açu (Anexo 11). 

Em águas não poluídas, a concentração de ferro varia em função da litologia da região 

e da quantidade de chuvas que pode provocar o carreamento de solos com teores de ferro 

elevados.  

Avaliando os resultados dispostos na Figura 5.6 e os dados fornecidos por Almeida 

(2007), observa-se que há três pontos que encontram concentrações de ferro capazes de provocar 

prejuízos ao meio aquático e á biota. O ponto AP06 é considerado moderadamente poluído. Já os 

pontos AP02 e AP03 podem ser considerados como altamente poluídos. Altas concentrações de 

ferro nestas amostras já eram previstas devido à forte coloração vermelho-amarronzada 

apresentada pelas mesmas. 

Em folhelho padrão, a concentração de ferro é 4,72 %. Este valor é maior do que os 

encontrados nesse estudo, descaracterizando uma possível contaminação proveniente dos 

depósitos de petróleo. Além disso, mesmo o mais alto teor de Fe obtido neste estudo, ainda é 

menor do que o observado em estudos realizados em regiões próximas do Baixo Açu (Anexo 11). 

Segundo Figueiredo (1997), o ferro que se acumula no sedimento estuarino é oriundo 

de esgoto doméstico. Esta informação é capaz de justificar os elevados valores obtidos nas áreas 

em questão. As mesmas já descritas no item 5.4.2. um outro fator que pode contribuir para o 

acúmulo deste metal, é a disposição, no meio ambiente, de instrumentos que têm ferro em sua 

composição principalmente proveniente da construção civil. 

 

5.4.2 – Cádmio, Cromo, Níquel, Chumbo e Vanádio 
 

O Cd, Cr, Ni, Pb e V constituem um grupo de metais que estão intimamente 

relacionados com a atividade de exploração e produção de petróleo. 

O cádmio é um elemento que é encontrado principalmente em sedimentos de fundo e 

em partículas em suspensão. Nessas formas, ele pode retornar à fase aquosa pelo aumento da 

acidez.  

As concentrações de Cd obtidas variaram entre 0,06 ppm e 2,37 ppm (Figura 5.7). De 

acordo com Almeida (2007), as concentrações observadas não caracterizam sedimentos poluídos. 

Considerando que a concentração de cádmio em folhelhos é de, aproximadamente, 0,3 ppm, 
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pode-se inferir que com exceção do ponto AP01, todo o leito do Rio Piranhas-Açu encontra-se 

contaminado por cádmio possivelmente proveniente das atividades petrolíferas, do petróleo e dos 

rejeitos da produção petrolífera na região. Dados da CETESB (2005) informam que em solos de 

utilização agrícola, a concentração de intervenções para o cádmio é de 3 ppm, não sendo 

necessária, de acordo com este estudo, tal ação nas áreas avaliadas. Contudo, o monitoramento da 

região se constitui numa importante atividade já que, a concentração de cádmio em um dos 

pontos encontra-se muito próximo do limite estabelecido pela CETESB (2005).  
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Devido o ponto AP01 apresentar uma concentração muito baixa de cádmio, é possível 

a sua utilização como referência para este estudo assumindo, para este caso, que nesta região não 

exista influência antrópica, ou, se houver, esta ocorre em pequena escala pela agricultura 

desenvolvida na região. À exceção das amostras AP02 e AP03, a concentração de cádmio nos 

sedimentos de fundo do Rio Piranhas-Açu na região Baixo Açu mostraram-se concordantes com 

o diâmetro das partículas encontradas nos locais de amostragem. Porém, as elevadas 

concentrações do metal encontradas principalmente nos pontos AP02 e AP03, pode ser influência 

Figura 5.7: Concentrações de Cd, Cr, Ni, Pb e V nas amostras de sedimento de fundo do Rio Piranhas-Açu, 
região Baixo Açu. 
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da produção petrolífera uma vez que há um elevado número de poços em atividade de exploração 

entre as cidades de Ipanguaçu e Alto do Rodrigues. Um segundo fator que deve contribuir para 

esses elevados valores é a utilização de fertilizantes nas atividades agrícolas na região. As 

concentrações do metal encontradas nesses pontos (acima de 1,3 ppm) sugerem, segundo a 

CETESB (2005), a realização, na região, de ações de prevenção da qualidade do solo. Além 

disso, as concentrações obtidas nesses pontos podem ter sido incrementadas devido à disposição, 

no rio, de esgotos domésticos. O primeiro proveniente de uma comunidade bem próxima ao local 

de coleta, a qual não conta com condições mínimas de saneamento básico, o segundo ponto por 

se tratar de um perímetro urbano cujas condições de saneamento não são adequadas.  

Porém, como o metal encontra-se em elevada quantidade em, praticamente, todas as 

amostras, é possível que seja um constituinte dos minerais da região, ou seja, tenha origem 

natural. Contudo, mesmo o mais alto teor de Cd obtido neste estudo, ainda é menor do que o 

observado em estudos realizados em regiões próximas do Baixo Açu (Anexo 11). 

A presença de espécies redutoras como substâncias orgânicas, sulfetos de hidrogênio, 

enxofre, amônio e nitrito no meio aquático convertem o Cr hexavalente (mais abundante nesse 

meio) a Cr trivalente. Este, predominante em solos, normalmente é associado com produto de 

alguma atividade antropogênica. 

Observando a Figura 5.7, o teor de cromo encontrado nas amostras de sedimento de 

fundo do Rio Piranhas-Açu, observa-se que algumas áreas, de acordo com a classificação de 

Almeida (2007) são consideradas moderadamente poluídas (pontos AP02, AP03, AP06 e AP09) 

embora que, segundo Garlipp (2006), a concentração de cromo em sedimentos não contaminados 

varie entre 50 e 100 ppm. Neste caso, é possível que a produção de petróleo venha contribuir para 

o aumento da concentração de cromo. Apesar de que das concentrações obtidas nesse estudo são 

menores do que as do folhelho padrão (90 ppm) existe a necessidade de monitoramento desse 

ponto. Contudo, há três justificativas para os elevados teores do metal nestes pontos: 

primeiramente, observa-se que os maiores teores ocorreram nas frações de sedimento mais finas. 

Segundo, os teores de matéria orgânica relativamente da mesma ordem para estes pontos, 

favorece a sedimentação de Cr. E, por último, e mais focado às regiões dos pontos AP02 e AP03. 

Contudo, não há necessidade de intervenções para proteção do solo nesses ambientes, pois, de 

acordo com a CETESB (2005), tal ação só é necessária em concentrações de cromo acima de 150 

ppm. 
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Embora a concentração de referência de qualidade adotada pela CETESB (2005) seja 

de 40 ppm de Cr, as concentrações acima desse valor observadas nos pontos AP02, AP03 e AP06 

não são indicativos de contaminação, uma vez que as ações de prevenção devem ser adotadas 

quando a concentração de cromo encontrar-se acima de 75 ppm. Além disso, mesmo o mais alto 

teor de Cr obtido neste estudo, ainda é menor do que o observado em estudos realizados em 

regiões próximas do Baixo Açu (Anexo 11). 

As concentrações de níquel nas amostras de sedimento variaram entre 1,09 ppm e 

29,72 ppm. De acordo com os dados fornecidos por Almeida (2007), com exceção do ponto 

AP06, os sedimentos são considerados como não poluídos. A concentração de Ni obtida na 

amostra AP06 permite caracterizar a região como moderadamente poluída. 

Segundo Garlipp (2006), a concentração de níquel em sedimentos é fortemente 

relacionada com a quantidade de argila do sedimento. Embora a análise granulométrica não tenha 

identificado fração de argila em quaisquer dos sedimentos amostrados, o ponto AP06 é o que 

apresenta granulação mais fina, sendo esta uma possível justificativa para a alta concentração de 

níquel no sedimento desta região. Contudo, Almeida (2007) afirma que concentrações entre 20,9 

ppm e 51,6 ppm de níquel em sedimentos estão ocasionalmente associados a efeitos biológicos 

adversos. 

 Além disso, as concentrações são cerca de duas vezes menor que a concentração de 

níquel em folhelho padrão e em solos onde há a necessidade de intervenção, que é de 68 ppm e 

70 ppm, respectivamente. Este dado descaracteriza o petróleo e os produtos da produção 

petrolífera como agentes de contaminação de Ni no meio ambiente. Embora ainda seja 

desnecessária a intervenção nas regiões avaliadas, deve-se ter atenção com a região da amostra 

AP06 que se encontra no limiar da concentração de níquel, acima da qual podem ocorrer 

alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água subterrânea (30 ppm). Avaliando os 

resultados dispostos na Figura 5.7 e os dados fornecidos por Almeida (2007), verifica-se que 

todas as amostras caracterizam sedimentos não contaminados. Embora o manganês seja um dos 

constituintes dos fertilizantes, diferentemente do cádmio, a incidência do metal, neste caso, não 

pode ser associado à utilização de tal composto uma vez que sua distribuição foi, com exceção 

dos pontos AP06 e AP10, ligeiramente semelhantes. As concentrações desse metal variaram entre 

24,8 ppm e 192,1 ppm. Essas concentrações são bem menores do que a do folhelho padrão (670 

ppm), inferindo uma não influência do petróleo como fonte de contaminação por manganês. É 
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importante acrescentar que, mesmo o mais alto teor de Ni obtido neste estudo, ainda é menor do 

que o observado em estudos realizados em regiões próximas do Baixo Açu (Anexo 11). 

O chumbo é um metal que, em sua maior parte encontra-se associado às partículas 

mais finas do sedimento. Tal fato pode ser observado na Figura 5.7 que apresenta as maiores 

concentrações de Pb nos pontos onde as frações de sedimentos são as mais finas (AP02, AP03, 

AP06, AP07 e AP09), apresentando, assim, uma distribuição semelhante ao do Cd. 

Os teores de Pb nos sedimentos analisados variaram entre 3,84 ppm e 30,20 ppm – 

valores bem abaixo da concentração deste metal para áreas poluídas conforme Almeida (2007). 

Normalmente, em locais não contaminados, o chumbo que faz parte da matriz mineral de 

partículas do sedimento (o chumbo residual) está associado com aluminossilicatos, minerais de 

sulfetos e barita.  

Quando são comparados os dados obtidos com a média do folhelho padrão para o 

chumbo, que é de 20 ppm, observa-se que as amostras AP02, AP03 e AP06 encontram-se acima 

desse valor, caracterizando, uma possível contaminação por produtos da produção petrolífera tão 

abundante na região, havendo um favorecimento da sedimentação do metal na amostra AP06 

devido este apresentar granulometria mais fina quando comparado com os pontos AP02 e AP03. 

Além disso, os teores de Pb obtido neste estudo são, de forma geral, da mesma ordem que a 

concentração deste metal observada em trabalhos realizados no Rio Apodi-Mossoró (Anexo 11). 

Contudo, como previamente discutido, esses valores de Pb encontrados no sedimento não 

caracterizam uma área poluída e dispensam ações de intervenção na área como proteção do solo 

uma vez que a maior concentração encontrada é, aproximadamente, seis vezes menor que o limite 

estabelecido pela CETESB (2005) para tal ação (180 ppm), mesmo assim é muito preocupante 

para os órgãos ambientais que necessitam monitorar esse metal. 

Ainda de acordo com a CETESB (2005), concentrações de chumbo em torno de 17 

ppm no sedimento são referências de sua qualidade permitindo classificar este solo como não-

contaminado. Nesse aspecto encontram-se as amostras analisadas, cuja média de concentração de 

Pb é de 14,38 ppm. 

Uma das grandes fontes de contaminação do meio ambiente por vanádio é a indústria 

petrolífera onde os compostos desse elemento são normalmente usados como catalisadores. 

No entanto, esta fonte não pode ser considerada como contaminante da área em estudo 

uma vez que a concentrações de V nas amostras de sedimento de fundo coletadas variaram entre 
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2,82 ppm e 65,38 ppm – valores abaixo do encontrados no folhelho padrão, que é de 130 ppm. 

Contudo, segundo a CETESB (2005), concentrações de vanádio de 275 ppm ainda classifica o 

solo como “limpo”, não poluído muito embora teor de V obtido neste estudo, seja maior do que o 

observado em estudos realizados em regiões próximas do Baixo Açu (Anexo 11). 

Contudo, é facilmente observável que, no sedimento de fundo do Rio Piranhas-Açu na 

região Baixo Açu, o vanádio apresenta distribuição semelhante à do ferro. Esta observação 

permite inferir que, tal como ocorre com o ferro, os teores de vanádio nos pontos AP02 e AP03 

têm origem antrópica. Isto acontece porque, na natureza, o vanádio acompanha o ferro em 

diversos minérios, chegando até a formar, após tratamento industrial adequado, ligas metálicas de 

alta resistência (ligas ferro-vanádio). 

Já a concentração elevada deste metal na amostra AP06 deve-se à granulometria mais 

fina do sedimento na região deste ponto de coleta. O fato do sedimento de fundo do Rio Piranhas-

Açu, na região do ponto em questão, ter característica mais argilosa favorece a sedimentação do 

vanádio.  

 

5.4.3 – Cobre, Manganês e Zinco 

 
Em sedimentos, o cobre é rapidamente adsorvido dependendo de diversas condições 

como: tipo de sedimento, pH, dos cátions presentes, da presença de ligantes e dos óxidos de 

manganês e ferro. A quantidade de matéria orgânica é outro fator que apresenta grande influência 

na forma como o cobre se encontra no sedimento. Quando este teor é baixo, a maior parte do 

cobre que ele contém se encontra na fração residual associada à rede silicática das argilas. 

Quando esta concentração é alta, o cobre normalmente se associa aos sulfetos e à matéria 

orgânica. 

As concentrações de cobre dos sedimentos analisados apresentaram variação entre 

1,16 ppm e 18,99 ppm (Figura 5.8). De acordo com o exposto em Almeida (2007), os sedimentos 

caracterizam-se como não contaminados e os valores obtidos foram, em geral, bem abaixo do 

padrão para tal estabelecido. As concentrações encontradas também foram menores do que a 

concentração desse elemento no folhelho padrão (45 ppm), descaracterizando uma deposição de 

Cu no sedimento, onde o elemento seja proveniente do petróleo. Os valores também foram bem 
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abaixo do valor para intervenção da CETESB (2005), que é de 200 ppm para áreas agrícolas, 

encontrando-se dentro do valor de referência de qualidade do solo, que é de 35 ppm de Cu. 
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Um dos fatores que possivelmente justifica as altas concentrações observadas nos 

pontos AP06 e AP09 é a granulometria mais fina dos sedimentos das regiões em questão. Garlipp 

(2006) relata em seu trabalho que concentrações de cobre abaixo de 34 μg/g em sedimentos não 

causam efeitos adversos na biota aquática. Além disso, mesmo o mais alto teor de Cu obtido 

neste estudo, ainda é menor do que o observado em estudos realizados em regiões próximas do 

Baixo Açu (Anexo 11). 

Em águas naturais o manganês normalmente ocorre em pequenas concentrações 

devido à lixiviação de minerais e solos, e raramente são encontrados em concentrações superiores 

a 1 mg/L. Eficientes aprisionadores de metais-traço, pequenas partículas de óxido de manganês 

ou camadas deste em outras partículas encontram-se vastamente distribuídas em rios e solos.  

Avaliando os resultados dispostos na Figura 5.8 e os dados fornecidos por Almeida 

(2007), verifica-se que todas as amostras caracterizam sedimentos não contaminados. Embora o 

manganês seja um dos constituintes dos fertilizantes, diferentemente do cádmio, a incidência do 

Figura 5.8: Concentrações de Cu, Mn e Zn nas amostras de sedimento de fundo do Rio Piranhas-Açu, região 
Baixo Açu. 
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metal, neste caso, não pode ser associado à utilização de tal composto uma vez que sua 

distribuição foi, com exceção dos pontos AP06 e AP10, ligeiramente semelhantes. As 

concentrações desse metal variaram entre 24,8 ppm e 192,1 ppm. Essas concentrações são bem 

menores do que a do folhelho padrão (670 ppm), inferindo uma não influência do petróleo como 

fonte de contaminação por manganês. Além disso, mesmo o mais alto teor de Mn obtido neste 

estudo, ainda é menor do que o observado em estudos realizados em regiões próximas do Baixo 

Açu (Anexo 11). 

Na natureza, há uma relação direta entre as concentrações de manganês e ferro. 

Comparando os dois gráficos, é possível observar uma semelhança na dispersão desses metais 

nos sedimentos analisados a partir da amostra AP04. De posse dessa informação é possível inferir 

a origem antrópica dos elevados teores de ferro encontrados nas amostras AP02 e AP03, mais 

especificamente. 

As amostras de sedimento de fundo do Rio Piranhas-Açu apontaram concentrações de 

zinco variando entre 5,84 ppm e 45,68 ppm, valores bem abaixo do limite de classificação dos 

sedimentos como não poluídos e, também, da concentração máxima deste metal observada em 

estudos realizados em regiões próximas do Baixo Açu (Anexo 11). 

Segundo a literatura, sedimentos arenosos de granulação grossa podem conter 

quantidades muito pequenas de zinco, chegando a 1,2 μg/g. Já sedimentos argilosos podem 

conter mais de 100 μg/g de zinco. Os dados obtidos das amostras de sedimento são extremamente 

concordantes com esta observação já que a amostra de textura mais grossa (areia média) e a de 

textura mais fina (silte) detectadas nesse trabalho apresentaram, respectivamente, a menor e 

maior concentração do metal, dentro do valor anteriormente mencionado. 

As concentrações de zinco também foram detectadas abaixo das concentrações do 

folhelhos e de intervenção, 95 ppm e 450 ppm, respectivamente, o que descaracteriza o petróleo 

como fonte de contaminação do meio ambiente por compostos de zinco. 

 

5.4.4 – Fósforo 
 

A análise do teor de fósforo na água e nos sedimentos se constitui de grande 

importância, pois, o excesso deste elemento, principalmente na água, causa restrições quanto ao 

seu uso para irrigação (Campos, 1998). Esses valores são menores do que os encontrados em 
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sedimentos com mais baixa influência de atividades antrópicas, que é de 1.067 ppm de acordo 

com Pellegrini (2005). 
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As concentrações de fósforo nas amostras de sedimento de fundo do Rio Piranhas-

Açu variaram entre 79,97 ppm e 403,69 ppm como mostra a Figura 5.9. Comparativamente aos 

resultados dos outros elementos analisados, o ponto AP04 apresentou um teor de fósforo 

diferente do padrão observado nos demais resultados. Este valor é explicado pela presença de 

fósforo na matéria orgânica, como um dos principais nutrientes constituintes desse item. Como já 

anteriormente discutido, a elevada concentração de matéria orgânica provavelmente tem origem 

antropogênica devido a dois fatores principais: o primeiro, a disposição de lixo doméstico 

próximo ao local de coleta, e, o segundo, a decomposição de animais de sangue quente, como 

bois e cachorros, no ponto de amostragem AP05, cuja matéria orgânica pode ter sido carreada até 

o local em análise pela correnteza das águas. 

Segundo Paim et al. (2005), altas concentrações de fósforo na forma do ânion di-

hidrogenofosfato (HPO4
-) diminuem a disponibilidade de zinco, cobre, chumbo e cádmio no 

Figura 5.9: Concentrações de P nas amostras de sedimento de fundo do Rio Piranhas-Açu, região Baixo Açu. 
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sedimento devido à baixa solubilidade dos fosfatos formados com estes metais pesados, sendo 

mais eficiente na redução da concentração dos dois primeiros. 
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6. Conclusões 

 

Os valores de pH encontrados parecem não contribuir para a sedimentação dos metais 

uma vez que foram praticamente neutros. Em oposição, quando este fator é associado às elevadas 

temperaturas observadas e características do clima da região, a solubilização dos metais é 

favorecida. Além disso, as altas temperaturas, em torno de 33°C para o ar e de 31°C para a água, 

são possivelmente causas da elevada condutância específica. 

Os solos/sedimentos não apresentaram grande variedade de diâmetro ao longo do rio. 

As frações detectadas pela análise granulométrica foram de silte – excelente adsorvedora de 

metais, areia fina e areia média. De forma geral, os pontos AP06 e AP10 foram os que 

apresentaram, respectivamente, as maiores e menores concentrações de todos os materiais 

analisados. Essa é uma conseqüência da textura desses sedimentos, sendo, respectivamente, a 

mais fina e a mais grossa. 

Observa-se que o teor de matéria orgânica no sedimento acompanha, de forma geral, o 

diâmetro das partículas, o que contribui na maneira semelhante que os metais se distribuem no 

ambiente. Além disso, devido a matéria orgânica apresentar correlação direta com a concentração 

de fósforo no sedimento, o que justifica a elevada concentração de P na amostra AP04, a qual 

provavelmente sofreu influência da decomposição de material orgânico de origem animal, 

proveniente de uma localidade próxima.  

Quanto à análise dos metais, os resultados obtidos apresentam a mesma tendência, 

com as concentrações características dos metais no ambiente em concordância com as análises 

granulométricas e de matéria orgânica. Apenas às exceções é possível se atribuir alguma 

influência antrópica. As concentrações dos elementos cádmio, chumbo, cobre, manganês e zinco, 

analisados caracterizaram os sedimentos como não poluídos quanto à estes metais Porém, a 

condição de sedimento moderadamente poluído foi atribuída aos pontos AP02, AP03, AP06 e 

AP09 referentes à análise de cromo; aos pontos AP02 e AP03, referentes à análise de ferro; e à 

região da amostra AP06 quanto à análise de zinco. O ponto AP06 foi ainda considerado 

altamente poluído no que diz respeito ao teor de ferro nessa amostra. Para este fato observam-se 

duas possíveis justificativas: a primeira relativa à textura dos sedimentos: como a granulometria 

da amostra AP06 é a mais fina, ela tem uma tendência natural a adsorver uma maior quantidade 
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de metais, e a segunda se baseia na contribuição antropogênica pela possível disposição de 

esgotos domésticos nas regiões da coleta. 

 Quando comparados os valores dos metais obtidos na análise por ICP-OES com a 

concentração dos mesmos em folhelhos padrão, observa-se uma situação crítica no que diz 

respeito à concentração de cádmio nos sedimentos. À exceção do ponto AP01, todo o leito do Rio 

Piranhas-Açu encontra-se contaminado por este metal – esses pontos apresentaram concentração 

de Cd superior a 0,3 ppm. Além disso, as regiões dos pontos AP02, AP03 e AP06, que 

apresentaram concentração de Pb acima de 20 ppm (concentração do metal em folhelho padrão), 

também se encontram contaminados. Quando a concentração de um determinado metal no 

sedimento é superior ao valor do mesmo no folhelho padrão, é possível inferir uma contaminação 

proveniente de substâncias contidas no petróleo ou nos rejeitos da produção petrolífera como os 

fluidos de perfuração – substâncias que facilitam a perfuração e que são ricas, principalmente, em 

metais pesados. Estando o Rio Piranhas-Açu numa região de produção petrolífera, apresentando 

maior incidência de produção entre as Cidades de Alto do Rodrigues e Carnaubais, acredita-se 

que a poluição desses sedimentos seja ocasionada por esta fonte antropogênica. 
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ANEXO 1: Fluxograma do procedimento amostragem. 
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ANEXO 2: Fluxograma do procedimento de preparo das amostras. 
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                  ANEXO 3: Massas das amostras de sedimento de fundo pesadas para realização da 

digestão. 

 

Amostra Massa (g) 

AP01 0,5006 

AP02 0,5017 

AP03 0,5002 

AP04 0,5032 

AP06 0,5010 

AP07 0,5006 

AP08 0,5020 

AP09 0,5041 

AP10 0,5037 
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ANEXO 4: Programação do digestor a que as amostras de sedimento de fundo foram 

submetidas. 

 

Step Tempo (min.) Potência (W) 

1 06 300 

2 07 800 

3 07 000 

4 05 800 

5 10 000 
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ANEXO 5: Limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) do ICP-OES para os 

elementos analisados. 

 

Elemento LD (ppb) LQ (ppb) 

Al 0,85 2,86 

Cd 0,20 0,82 

Cr 0,30 1,03 

Cu 0,35 1,19 

Fe 2,25 7,52 

Mn 1,05 3,51 

Ni 0,27 0,90 

P 1,41 4,72 

Pb 0,30 1,00 

V 0,05 0,18 

Zn 0,40 1,36 
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ANEXO 6: Massas das amostras de sedimento de fundo pesadas para procedimento 

de avaliação do teor de matéria orgânica. 

 

Amostra Massa (g) 

AP01 1,0012 

AP02 1,0005 

AP03 1,0013 

AP04 1,0038 

AP06 1,0054 

AP07 1,0090 

AP08 1,0020 

AP09 1,0007 

AP10 1,0102 
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ANEXO 7: Fluxograma da metodologia utilizada nos procedimentos de determinação 

dos elementos traços, análise granulométrica e teor de matéria orgânica. 
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ANEXO 8: Curvas granulométricas das amostras 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Amostra AP01. 

 Amostra AP02. 
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ANEXO 8 (Cont.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Amostra AP03. 

 Amostra AP04. 
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ANEXO 8 (Cont.) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Amostra AP06. 

 Amostra AP07. 
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ANEXO 8 (Cont.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Amostra AP08. 

 Amostra AP09. 
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ANEXO 8 (Cont.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amostra AP10. 
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ANEXO 09: Dados sobre as massas apresentadas pelas amostras no decorrer da 

análise de matéria orgânica e porcentagem de matéria orgânica nas amostras de sedimento de 

fundo do Rio Piranhas-Açu, região do Baixo Açu. 

 
 

Amostra 
Peso seco 

(g) 

Peso após calcinação 

(g) 

Matéria orgânica 

(g) 

Matéria orgânica 

(%) 

AP01 14,6623 14,6603 0,0020 0,20 

AP02 39,0706 39,0389 0,0317 3,17 

AP03 35,3742 35,3464 0,0278 2,78 

AP04 38,3437 38,1611 0,1826 18,19 

AP06 22,8832 22,8445 0,0387 3,85 

AP07 28,3029 28,2949 0,0080 0,80 

AP08 35,9781 35,9583 0,0198 1,98 

AP09 35,7845 35,7569 0,0276 2,76 

AP10 31,3975 31,3858 0,0117 1,16 
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ANEXO 10: Parâmetros para o grau de poluição dos sedimentos, segundo a 

concentração de metais totais em mg Kg-1. Fonte: Almeida, 2007. 

 
 

Metal Não poluído Moderadamente poluído Altamente poluído 

Cd – – >6 

Cr < 25 25 – 70 >70 

Cu < 25 25 – 50 >50 

Fe < 1,7 % 1,7 – 2,5 % > 2,5 % 

Mn < 300 300 – 500 >500 

Ni < 20 20 – 50 >50 

Pb 90 90 – 200 >200 

Zn 90 90 – 200 >200 
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ANEXO 11: Comparação da concentração de elementos maiores e traços em 
sedimentos de fundo de diversos estuários. 
. 

R
io Piranhas-A

çu, 

região do Baixo 

A
çu (R

N
), B

rasil (6) 

R
io A

podi-

M
ossoró (R

N
), 

B
rasil (5) 

R
io C

urim
ataú 

(R
N

), B
rasil (4) 

R
io Jundiaí  (R

N
), 

B
rasil (3) 

Estuário Potengi 

(R
N

), B
rasil (2) 

Folhelho Padrão
(1)  

E
stuário 

2,69 

8,00 

8,76 

2,00 

 

8,00 

A
l  

(%
) 

2,37 

744 

 

 

 

0,30 

C
d 

(ppm
) 

53,52 

228,9 

82,37 

28,50 

36,60 

90,00 

C
r 

(ppm
) 

18,99 

236,90 

25,30 

10,00 

17,50 

45,00 

C
u 

(ppm
) 

3,66 

7,80 

5,82 

 

1,97 

4,72 

F
e 

 (%
) 

192,1 

1041 

815,0 

  

670,0 

M
n 

 (ppm
) 

29,72 

42,99 

36,12 

15,50 

 

68,00 

N
i 

(ppm
) 

403,69

     P 

(ppm
) 

30,20 

23,90 

23,72 

14,00 

23,20 

20,00 

Pb 

(ppm
) 

65,38 

45,20 

   

130,0 

V
 

(ppm
) 

45,68 

192,90

112,92

26,00 

25,50 

95,00 

Zn 

(ppm
) 

(1) Turekian &
 W

edepohl (1961) citado por Paredes et al. (1995), G
uedes (2003) e Souza et al. (2003). 

(2) Figueiredo, 1997. 
(3) G

uedes, 2003 
(4) G

arlipp, 2006. 
(5) A

lm
eida, 2007. 

(6) Este trabalho. 
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