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RESUMO 

 

 Embora existam muitos estudos sobre a contaminação de poeiras urbanas por metais 

pesados nos países desenvolvidos, pouca atenção tem sido dada a este tipo de estudo nos 

países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Portanto, uma série de investigações foram 

realizadas para fornecer assinaturas de metais pesados em poeiras urbanas e avaliar as fontes 

potenciais na cidade do Natal – RN-Brasil. A fração estudada destes sedimentos foi a passante 

na peneira de 63 µm. Para o estudo foram analisados dois grupos de amostras, sendo um 

coletado no mês de setembro de 2009 no final da estação chuvosa (9 amostras) e outro 

coletado no mês de janeiro de 2010 no final da estação seca (21 amostras). Portanto ao todo, 

trinta amostras de sedimentos de rua foram coletadas. Em seguida, por Espectrometria de 

Fluorescência de raios X foram determinados os elementos maiores SiO2, Na2O, K2O, Al2O3, 

MgO, P2O5, Fe2O3, MnO, TiO2 e CaO e traços Rb, Cr, Ni, Cu, Zn, Sr e Pb. Pela técnica de 

ICP-OES foram determinados Zn, V, Na, K, Ni, Mn, Mg, P, Fe, Cr, Cu, Pb, Ca, Ba e Al a 

partir de lixiviação a HCl 0,5 mol L
-1

. Os resultados das concentrações dos elementos 

mostram que a maior presença desses ocorre na estação seca, com exceção para o Si que é 

maior na estação chuvosa. As análises por Índice de Geoacumulação (IGeo), Fator de 

Enriquecimento (FE), Fator de Contaminação (FC), análises de correlação e agrupamentos, 

confirmam que Zn, Cu e Pb tem caráter antropogênico. O Zn pode ser proveniente de fontes 

diversas relacionados aos veículos automotores ou às placas de sinalização e grades das ruas. 

Os elementos Na, K, Mg e Ca podem estar relacionados às gotículas de ar que contém em 

suspensão os cátions e ânions presentes na água do mar (maresia), comum em Natal durante 

todo o ano, trazida pelos ventos SE-NW. Os elementos Na, Mg, Ca e K são os mais 

abundantes na água do mar e foram analisados no presente trabalho. Isto indica que a fonte 

adicional destes elementos detectada através da análise do fator de contaminação pode ser a 

própria maresia. Por outro lado, Ni, Fe, Cr e Ba podem ser tanto de origem antropogênica 

como de origem geogênica. A fonte do Ca é diversa, pois este entra na cal e tintas (pintura de 

edificações e guias de ruas), nos materiais de construção civil, mas pode estar também 

presente nos sedimentos nos fragmentos de conchas ou bioclastos carbonáticos comuns na 

área litorânea.  

Palavras-chave: Poeira urbana. Sedimento de rua. Caracterização Geoquímica. Análise 

quimiométrica. 

 



ABSTRACT 

 

 Although there are many studies on urban dust contamination by heavy metals in 

developed countries, little attention has been paid to this type of study in developing 

countries, including Brazil. Therefore, a series of investigations were performed to provide 

signatures of heavy metals in urban dust and assess the potential sources in the city of Natal - 

RN-Brazil. The fraction of these sediments was studied to pass through a sieve of 63 

micrometers. For the study analyzed two groups of samples, one collected in September 2009 

at the end of the rainy season (9 samples) and one collected in January 2010 in the dry season 

(21 samples). So in all, thirty sediment samples were collected from the street. Then, in 

Fluorescence Spectrometry X-rays were determined major elements SiO2, Na2O, K2O, Al2O3, 

MgO, P2O5, Fe2O3, MnO, TiO2 and CaO, and trace Rb, Cr, Ni, Cu, Zn, Sr and Pb by an ICP-

OES was determined Zn, V, Na, K, Ni, Mn, Mg, P, Fe, Cr, Cu, Pb, Ba, Ca and Al from 

leaching HCl 0.5 mol L
-1

 . The results of the concentrations of elements show that the greater 

presence of these occurs in the dry season, except for Si which is higher in the rainy season. 

Analyses by geoaccumulation Index (IGEO) Enrichment Factor (EF), Contamination Factor 

(CF), analysis correlation and Hierarchical Cluster, confirm that Zn, Cu and Pb is 

anthropogenic character. Zinc may be derived from various sources related to motor vehicles 

or the road signs and street grids. The elements Na, K, Mg and Ca may be related to droplets 

suspended in air containing cations and anions present in seawater (salty), common in 

Christmas throughout the year, brought by winds SE-NW. The elements Na, Mg, Ca and K 

are the most abundant in seawater and were analyzed in this study. This indicates that the 

source of these additional elements detected by analyzing the contamination factor may be the 

very sea. Moreover, Ni, Fe, Cr and Ba can be either as a source of anthropogenic geogênica. 

The source of Ca is different, because it comes in lime and paint (painting guides of buildings 

and streets) in construction materials, but may also be present in sediments in the fragments of 

shells or carbonate bioclasts common in the coastal area. 

Keywords: Urban dust. Sediment street. Geochemical characterization. Chemometric 

analysis. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

Atualmente vive-se na era da informação, com avanços tecnológicos consideráveis 

através de pesquisas científicas, realizadas de modo a propiciar o melhoramento das 

condições de vida da sociedade moderna. 

A problemática da poluição ambiental tem aumentado devido à expansão populacional 

e industrial; isto tem levado ao aparecimento de casos de contaminação em regiões 

metropolitanas que cresceram desordenadamente sem planejamento e que hoje apresentam 

populações com sérios problemas de saúde. 

As áreas urbanizadas são afetadas pela liberação antropogênica de hidrocarbonetos, 

combustão de produtos e resíduos descartados no ambiente. Tais processos causam alterações 

nas concentrações de metais pesados nos sedimentos fluviais e marítimos. Essas emissões 

antropogênicas afetam as concentrações de Pb, Zn, Cu e Cd, uma vez que estes aparecem na 

gasolina, lubrificantes, pneumáticos ou matérias plásticas em todo o mundo (LIN et al., 2002; 

LI et al., 2001; MULLER et al., 1983; COBELO-GARCIA e PREGO, 2004; 

BALACHANDRAN et al., 2005; CALLENDER, 2003). 

Pesquisa recente realizada na cidade do Natal, NE-Brasil, constatou que os elementos 

Cr, Ni e V são característicos de intemperismo de minerais em rochas cristalinas expostas na 

bacia hidrográfica do rio Potengi-Jundiaí, e não são significativamente acrescentados de 

fontes antropogênicas. Os elementos Zn, Pb, Cr e Cd apresentam uma assinatura 

antropogênica visível em pontos de amostragem próximos à saída de pontos de descarga 

urbana, podendo ser utilizados como referência para monitorar acumulações de metais 

pesados devidas a fontes antropogênicas (SINDERN et al., 2007). 

Estudos feitos durante a época mais chuvosa do ano em um trecho de floresta 

preservada na Amazônia Central, próximo a Manaus (PRENNI et al., 2009) indicam que a 

poeira do deserto do Saara, transportada por milhares de quilômetros sobre o oceano Atlântico 

tropical até a América do Sul, por ação dos ventos, ajuda a formar as nuvens responsáveis por 

80% da chuva nessa região amazônica, além de ser responsável por boa parte da fertilidade do 

solo. 

Dos três materiais, solos, sedimentos e poeiras, originários principalmente a partir da 

crosta terrestre, a poeira é a mais difundida e importante fator que afeta a saúde e bem-estar 

da população. Dentre os íons metálicos presentes nesses materiais que podem alcançar vários 

níveis de concentrações destacam-se os micro-traços, pois são essenciais para muitas das 

funções vitais do organismo humano, sendo que tanto a sua ausência como o excesso podem 
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causar uma enorme variedade de sintomas e doenças. 

Em importantes estudos realizados são destacados a relevância de alguns metais de 

transição como cobre, ferro, zinco e mercúrio, assim como determinados neurotransmissores 

parecem estar envolvidos nas doenças neurodegenerativas, como Mal de Parkinson, 

Alzheimer, nas doenças de Menkes, Wilson e Pick, além de derrame cerebral e isquemia. 

Nessas doenças, tais íons parecem estar relacionados com o aumento anormal do stress 

oxidativo induzido e sugere-se que estão envolvidos na morte de neurônios (DIDONATO, 

SARKAR, 1997; SAITO, et al., 1999; PROHASKA, BAILEY, 1993; PROHASKA, BAILEY, 

1994; WANG, WALCARIUS, 1996; LEE, et al., 2000; CUAJUNGCO, et al., 1997; 

FREDERICKSON, et al., 1989; KOH, et al., 1996; TUMER, HORN, 1997; deUNGRIA, et 

al., 2000). 

O grande aumento no volume de informações a que se tem acesso atualmente deve-se, 

em sua maior parte, ao aparecimento e uso disseminado dos microcomputadores que 

propiciam melhores condições de trabalho, controle dos equipamentos e um tratamento de 

dados mais eficiente. Esses instrumentos fornecem um grande conjunto de dados, os quais 

precisam ser convertidos em informação útil; para isso destaca-se a utilização de métodos 

matemáticos e estatísticos modernos, que vem dando e recebendo grandes contribuições nos 

últimos anos, como os avanços dos métodos de análise lineares e não lineares, os quais serão 

utilizados no presente trabalho. 

Natal é um município brasileiro, capital do estado do Rio Grande do Norte, localizado 

na Região Nordeste do Brasil, conhecido nacionalmente pelo seu potencial turístico. Essa 

cidade apresenta uma área de 170,298 Km
2
, população 806.203 habitantes e uma densidade 

demográfica de 4.734,07 hab/Km
2
. 

Melo (1995), descrevendo a Geologia/Geomorfologia da porção centro-sul de 

Natal/RN, classificou, com base em critérios de topografia, idade relativa, litologia e 

coloração dois tipos principais de dunas, que foram as dunas mais antigas (retrabalhadas) e as 

dunas mais recentes ou atuais.  

 Dunas Mais Antigas: geralmente situadas nas superfícies de cotas inferiores a 50 m, 

compreendendo as dunas da zona urbanizada de Natal, bem como as dunas situadas 

nos níveis mais baixos, entre elevações ou entre cordões de dunas, do setor Sul da 

cidade. São formadas por areias com percentual de argila, misturadas a colúvios e a 

sedimentos retrabalhados do Grupo Barreiras. Possuem coloração avermelhada, 

correspondendo às “dunas primitivas e aos níveis mais baixos das “dunas mais 

antigas” (COSTA, 1971). 
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 Dunas mais Recentes ou Atuais: situadas em geral nos níveis topográficos da área 

superiores a 50 m. Constituem o “Parque das Dunas”, os campos de dunas elevadas do 

setor Sul (Ponta Negra, Pirangi), Sudoeste (San Vale, Guarapes, Planalto), bem como 

as dunas da planície de deflação situada no extremo Norte da área (Praia dos Artistas), 

sendo encontradas em determinados trechos na sua forma original.  

 

Este estudo teve como objetivo investigar o aporte de elementos maiores e traços em 

poeiras urbanas da cidade do Natal, Rio Grande do Norte, buscando avaliar o efeito de 

descargas antropogênicas no ambiente. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O principal interesse desce capítulo é além da nossa própria atualização sobre 

determinados assuntos relacionados com o trabalho abordado, tentar levar ao leitor o 

conhecimento básico necessário para uma melhor compreensão do texto ao longo da 

dissertação. O conteúdo consta de uma breve revisão que enfoca desde alguns aspectos gerais 

sobre o aerossol atmosférico e seus principais constituintes até as poeiras no ambiente urbano, 

às formações dos sedimentos de rua e sua influência sobre a saúde da população e algumas 

das mais diversas técnicas quimiométricas utilizadas para a análise de dados. 

 

2.1 AEROSSOL ATMOSFÉRICO 

 

O ar atmosférico é composto principalmente por uma mistura de gases como o 

nitrogênio (78,10%), o oxigênio (21,94%), o argônio (0,93%) e o dióxido de carbono 

(0,03%). Outros gases também participam da sua composição, mas em pequenas 

concentrações, tais como hélio, hidrogênio, metano, gases nobres e ozônio, dentre outros que, 

somados, representam menos de 0,03% da composição total da atmosfera. Quando ocorre a 

adição de um constituinte químico nesse ar, resultando na elevação deste acima dos padrões 

normais, o que pode vir a afetar animais e vegetais, tem-se o que é denominado de poluição 

atmosférica (BAIRD, 2002). 

A produção industrial está diretamente relacionada a essas alterações. Como 

enfatizado por Baird (2002), nota-se um processo histórico no qual o crescimento da produção 

industrial primeiro causa uma piora significativa da qualidade do ar e, somente depois de 

atingido um desenvolvimento econômico elevado, inicia-se um controle efetivo das emissões 

com base em leis ambientais. A quantidade de poluentes emitidos para a atmosfera tem 

aumentado globalmente; porém, com o crescimento populacional, diminuir a produção 

industrial tornou-se praticamente inviável. Portanto, não apenas, ações que visem o controle 

das emissões de poluentes fazem-se urgentes, mas também o entendimento dos possíveis 

danos que essas substâncias podem gerar para os ecossistemas e seus organismos. 

Em estudos recentes realizados por Haigh et al., (2010), que destacam a influência das  

variações radioativas espectrais advindas da energia solar sobre o clima do planeta, é 

discutido de acordo com modelos atmosféricos já estabelecidos, que a estrutura térmica e a 

composição da atmosfera são determinadas fundamentalmente pela radiação solar. Também é 

tratado que a radiação ultravioleta dissocia moléculas atmosféricas, iniciando cadeias de 
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reações químicas, especialmente aquelas de ozônio estratosférico, produzindo e fornecendo a 

principal fonte de aquecimento da atmosfera média, enquanto a radiação em comprimentos de 

onda visível e infravermelho próximo atinge e aquece principalmente a atmosfera mais baixa 

e a da superfície da Terra. Os autores concluem que apesar dos dados revelarem que a 

radiação solar total tem diminuído, já que o sol está atualmente em um ponto baixo de seu 

ciclo solar de 11 anos, a quantidade de emissão de luz visível do sol vem aumentando e a 

radiação solar vem relativamente reduzindo sua intensidade; atualmente não há evidências 

observacionais suficientes para validar as variações espectrais, para melhor caracterizar outros 

ciclos solares, mas seus achados levantam a possibilidade que os efeitos da variabilidade solar 

na temperatura em toda a atmosfera podem ser contrários às expectativas atuais, o que dá a 

entender que os próprios seres humanos em grande parte são responsáveis pelo aquecimento 

do planeta. 

Na troposfera (camada atmosférica mais próxima da superfície terrestre, situada de 10 

km a 12 km de altitude), o vapor d’água é especialmente importante devido ao seu papel na 

formação de nuvens e precipitação, e por transportar quantidades significativas de energia na 

forma de calor latente. 

As regiões tropicais têm alta disponibilidade de radiação solar ao longo do ano e 

características climáticas que tornam a atmosfera tropical um ambiente de alta reatividade 

química. Elas também são caracterizadas pela intensa liberação de gases traços biogênicos e 

aerossóis. Devido às altas temperaturas e turbulências geradas durante as queimadas, as 

regiões tropicais apresentam uma intensa atividade convectiva vertical, que resulta num 

transporte de gases biogênicos e aerossóis para grandes altitudes onde eles podem ser 

transportados para longas distâncias das fontes emissoras e causar um impacto na química 

global atmosférica (ALMEIDA FILHO, 2006). 

Essas queimadas constituem uma importante fonte de poluição atmosférica, emitindo 

grande quantidade de gases, tais como CO, CO2, CH4, N2O, NO2 e hidrocarbonetos, dentre 

outros, contribuindo para o efeito estufa global (CRUTZEN et al., 1979; CRUTZEN, 

ANDREAE, 1990; HOUGHTON et al., 1996). 

A Figura 2.1 mostra os focos de incêndios no Brasil que ocorreram durante o ano de 

2009, resultando em um total de 69.717 focos. A sua maior concentração ocorreu na Região 

Nordeste nos estados do Maranhão, Ceará e Paraíba, o que é comum nos meses mais secos do 

ano. Quase todo o estado do Rio Grande do Norte apresentou até cinco focos de queimada 

durante o ano de 2009, com destaque de apenas um ponto vermelho no litoral norte, 

correspondendo a um número maior de focos. A imagem foi gerada em Janeiro de 2010, ela 
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foi o resultado da acumulação dos dados de focos de queima de todo o ano de 2009. Os dados 

foram obtidos pelo satélite NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration), canal 15, 

usando o sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), monitorado pela 

Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais (DSA), Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos (CPTEC) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Figura 2.1 - Monitoramento de queimadas no Brasil obtido pelo satélite NOAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://sigma.cptec.inpe.br/queimadas/queimamensaltotal1.html?id=ma 

 

Nos estudos de Hinds (1982) e Dockery & Pope (1994), é apresentada uma descrição 

mais comumente utilizada para caracterizar as partículas de aerossol com relação ao seu raio 

ou diâmetro aerodinâmico, que podem variar entre 0,002 µm e 100 µm. As partículas grandes 

com diâmetro acima de 100 µm não permanecem por muito tempo em suspensão e tendem a 

se precipitar rapidamente. As partículas de maior importância para os aspectos físico-

químicos da atmosfera e para a saúde humana são as de diâmetro compreendido entre 0,002 a 

10 µm e são classificadas como material particulado inalável. 

As partículas grossas são geralmente constituídas por partículas primárias, produzidas 

http://sigma.cptec.inpe.br/queimadas/queimamensaltotal1.html?id=ma
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a partir de processos mecânicos como ressuspensão de poeira de solo por ventos, erosão, sal 

marinho, cinzas de combustão e emissões biogênicas naturais, com predominância de 

compostos orgânicos como o pólen, esporos, e fragmentos de plantas, insetos, etc. As 

partículas finas são preferencialmente emitidas por processos de combustão, indústrias, 

veículos e partículas secundárias compostas de material carbonáceo, metais, compostos 

orgânicos e íons sulfato, nitrato e amônio (HINDS, 1982; DOCKERY, POPE, 1994). 

 A Figura 2.2 mostra uma extensa cortina de poeira originária do deserto do Saara, no 

norte da África, como uma mancha de tons amarelado-marrom claros sobre o oceano 

Atlântico, se dirigindo para a costa da América do Sul e América Central. A imagem foi 

obtida pelo satélite NOAA, através do sensor MODIS em 25 de Setembro de 2009 às 

18h00min UTC. Com base nestas informações, é possível que parte da poeira encontrada no 

nordeste do Brasil (inclusive no Rio Grande do Norte) seja proveniente do deserto do Saara. 

 

Figura 2.2 - Extensa área de poeira originária do deserto do Saara, levada por ventos da 

 média e alta atmosfera até a América do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte:http://www.osei.noaa.gov/Events/Dust 

  

O tempo de permanência dos aerossóis na atmosfera é, em geral, de dias a semanas. 

De acordo com Charlson e Heintzenberg (1995), os processos de remoção dos aerossóis da 

atmosfera ocorrem basicamente por deposição seca ou úmida. As partículas removidas por 

deposição seca sofrem a ação da gravidade, sendo esta mais eficiente na fração grossa do 

particulado. A deposição úmida ocorre por remoção de partículas dentro e abaixo das nuvens, 
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devido às chuvas (SEINFELD, PANIS, 1998). 

Ambas as imagens mostradas a seguir são da Região Nordeste do Brasil e foram 

obtidas em 20 de Outubro de 2009 às 17h30min, pelo satélite GOES-10, usando o sensor 

MODIS, monitorado pelo DSA/CPTEC/INPE. A Figura 2.3 mostra a sutil bruma formada por 

nuvens de vapor de d'água, indicando que as massas de ar responsáveis pelas precipitações 

das chuvas estavam muito escassas nessa data. Já a Figura 2.4, mostra a imagem no 

infravermelho termal das massas de ar quente chegando ao continente pela ação dos ventos 

sobre o oceano Atlântico. A figura indica que em 20/10/2009 havia massas de ar quente sobre 

o Rio Grande do Norte. Estas massas podem ser formadas pelas emissões gasosas 

provenientes das queimadas e poluentes urbanos que são espalhados pelos ventos sobre os 

estados. 

 

Figura 2.3 - Imagem da formação de nuvens de vapor d'água sobre a Região Nordeste do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes_anteriores.jsp 
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Figura 2.4 - Imagem no infravermelho termal das massas de ar quente sobre a Região Nordeste do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte:http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes_anteriores.jsp 

  

A Figura 2.5 mostra a qualidade do ar pelo material particulado presente na atmosfera 

sobre o Brasil, resultantes das emissões urbano/industriais. Essa Figura mostra as emissões 

poluentes dos estados mais industrializados do país. O Rio Grande do Norte não é uma área 

industrializada, mas a qualidade do ar, inferida pelo material particulado presente na 

atmosfera, especialmente no seu litoral oriental, assemelhava-se, nesta data, à qualidade do ar 

em áreas com emissões urbano/industriais mais significativas do país, como São Paulo e Rio 

de Janeiro. Apesar do Rio Grande do Norte, não possuir um grande número de indústrias, é 

possível que a maior parte do material particulado que está sobre a região litorânea desse 

estado, seja proveniente dos estados vizinhos, sendo levado pela ação dos ventos. A imagem 

foi obtida em 29 de Outubro de 2009 às 18h00min, pelo satélite GOES-12, usando o modelo 

CATT-BRAMS (Coupled Aerosol and Tracer Transport model to the Brazilian developments 

on the Regional Atmospheric Modelling System), monitorado pelo CPTEC/INPE. 
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Figura 2.5 - Emissões urbano/industriais do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://meioambiente.cptec.inpe.br/ 

 

2.2 POEIRA URBANA 

 

 A interação dos elementos vento, chuva, temperatura, umidade e radiação contribui 

para a formação das regiões bioclimatológicas da terra nas quais, historicamente, nasceram e 

interagem todas as formas de vida. Portanto, pode-se dizer que o clima, mais que quaisquer 

outros sistemas naturais, transcende todas as fronteiras das atividades naturais e humanas, 

influindo na água, nas plantas, na fauna e na agricultura. É a atuação desses fatores e 

elementos que determina as condições climáticas dos lugares e é responsável pelas diferenças 

entre as paisagens. O conforto humano e, em alguns casos, a sobrevivência, têm dependido da 

habilidade com que os edifícios e lugares se têm adaptado ao meio ambiente climático 

(HOUNG,1998). 

 De acordo com Mascaró (1996), o clima urbano é compreendido como um sistema que 

abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização. Os elementos climáticos que 

se manifestam com maior importância são a temperatura e umidade do ar, as precipitações e 

os ventos. Esses elementos são dinâmicos, pois são modificados a cada instante, de acordo 

com as diversas combinações entre si. 

http://meioambiente.cptec.inpe.br/#_blank
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 Segundo Patkowska et al., (2005), a dinâmica natural das interações antrópicas com o 

uso do solo como um espaço urbano frequentemente resulta na introdução de uma ampla 

variedade de materiais que apresentam uma grande diversidade nas suas características físico-

químicas, e por isso o ambiente urbano torna-se muito complexo. Parte desses materiais 

introduzidos nas áreas urbanas pode ser caracterizada como poluentes e poderão atingir os 

corpos d'água durante os períodos chuvosos e dependendo do tipo de substância e de suas 

concentrações, dando início a alterações em todo o ecossistema aquático. O gerenciamento 

sustentável do ambiente urbano requer então, a identificação dessas alterações para 

possibilitar a remediação dos danos causados ao ambiente. 

Em estudos realizados por Carvalho (2001), sobre o clima urbano e vegetação do 

parque das dunas em Natal/RN, a autora conclui que o Parque das Dunas atua no clima de 

Natal, porque possui os efeitos de oxigenar, umedecer e purificar o ar, fixar a areia das dunas, 

reduzir e filtrar a radiação solar, diminuir a temperatura do ar no seu interior e num raio de 

3,51 Km
2
, ser um local de captação das precipitações pluviais pelas dunas, gerando um 

microclima de conforto para a população. 

Os problemas ambientais muitas das vezes são frutos da má utilização dos recursos 

naturais disponíveis. Assim, a poluição é uma consequência da má utilização pelo homem dos 

recursos naturais, a partir do momento da sua extração, passando pelo beneficiamento até a 

disponibilização para o uso final. Segundo Reeves (1994), os poluentes são substâncias 

introduzidas no meio ambiente direta ou indiretamente pelo homem, alterando as 

características físico-químicas desse meio. Esse conceito é semelhante ao da United States 

Environmental Protection Agency - EPA (HILL, 1997). 

 No meio urbano devido a enorme concentração de construções e modificações do 

ambiente natural, há preocupações em relação à exposição ao gás radônio, já que esse é 

radioativo e está presente nos solos, águas freáticas, e em inúmeros materiais de construção, 

tais como concreto, pedras e tijolos (SEXTRO, 1987). 

 Em áreas urbanas, um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar é o 

automóvel; isso é demonstrado dramaticamente pela fumaça fotoquímica, resultante da 

interação entre óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e luz solar, para formar produtos de 

oxidação, que causam irritação aos olhos, ao aparelho respiratório e danos às plantas. Como 

os automóveis emitem esses compostos, além de monóxido de carbono, de dióxido de enxofre 

e de compostos aromáticos, eles contribuem diretamente para a fumaça fotoquímica e outras 

formas de poluição (ACRES, 1992). 
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 O tipo e a composição do combustível usado nos automóveis influenciam, de modo 

significativo, nas diferentes formas de contaminação às quais o meio ambiente está sujeito. Os 

carros movidos a álcool, por exemplo, produzem altas emissões de aldeídos (principalmente 

formaldeído e acetaldeído) em relação àqueles movidos à gasolina. Os veículos movidos por 

misturas 20% etanol-gasolina (v/v) emitem mais aldeídos totais e óxidos de nitrogênio do que 

a gasolina. São também elevadas as emissões de álcool não-carburado, principalmente com a 

ignição a frio (MIGUEL et al.1989). E os combustíveis sintéticos contendo nitrogênio são 

particularmente atrativos, mas podem gerar quantidade elevadas de óxidos de nitrogênio, 

sobre catalisadores à base de metais nobres (PRASAD et al., 1984). 

 O chumbo é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (1999), como um dos 

elementos químicos mais perigosos para a saúde humana. Após a proibição parcial ou total da 

adição do chumbo tetraetil na gasolina de alguns países, a concentração do chumbo 

particulado no ar das zonas urbanas diminuiu, mas não determinou o desaparecimento do 

problema da poluição por esse metal. Outras fontes são responsáveis pela poluição 

atmosférica por chumbo particulado nas zonas industriais e urbanas, colocando em risco a 

saúde das populações. Em muitos países, o chumbo é o único metal cuja presença no ar é 

controlada por legislação (STERN, 1977). 

 Vanz et al., (2003), ao realizarem uma avaliação da poluição por chumbo particulado 

na atmosfera, na região urbana e industrial da cidade do Rio Grande/RS, mostram que a 

presença de altas concentrações em zonas afastadas dos principais assentamentos urbanos, 

portuários e industriais indica que o chumbo apresenta, na região estuarina da lagoa dos Patos, 

uma fonte com característica difusa e não tradicional. Também é destacado pelos autores a 

impossibilidade de identificar as fontes de chumbo atmosférico no trabalho; contudo, são 

levantadas hipóteses de que o chumbo está ligado à atividade das populações relacionada à 

pesca, devido a fusão de chumbo para confecção de utensílios de pesca, ou que a outra fonte 

adicional de chumbo para a atmosfera poderia estar relacionada à tinta, contendo óxido de 

chumbo, das construções mais antigas. Além disso, os autores ressaltam a observação sobre o 

chumbo particulado depositado na superfície do solo poder ser a causa de doenças específicas, 

graças ao hábito da geofagia comum entre as crianças (SAET, 1990). 

 Freitas et al., (2009), ao realizarem estudos sobre a concentração do material 

particulado inalável em ambiente urbano e rural em Londrina, constatam que cerca de 70% 

em massa do material particulado nas amostragens urbana e rural foi constituída de partículas 

finas indicando que esta fração representa uma parcela significativa do particulado inalável 
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coerente com resultados obtidos em outros centros urbanos. Os autores mostram também que 

no ambiente urbano, cloreto e nitrato aparecem em maior concentração na fração grossa do 

material particulado, enquanto a mesma distribuição do cloreto foi observada também no 

ambiente rural decorrente da ressuspensão de solos e como produto de reações secundárias 

atmosféricas. O nitrato no ambiente rural foi predominante na fração fina do material 

particulado e pode ser caracterizado como decorrente de emissões do solo e da queima de 

biomassa que frequentemente ocorrem no meio rural. A maior contribuição em massa ocorreu 

com o sulfato nos dois ambientes, no modo de partículas finas, característico dos processos de 

conversão gás-partícula. Mas, no ambiente rural ocorreu uma diminuição significativa do 

sulfato, resultado esperado devido a pouca influência da queima de combustíveis fósseis e 

consequente reações secundárias na região. 

A contaminação por metais traços é uma grande preocupação, devido a sua toxicidade 

e ameaça à vida humana e ao ambiente. Esses metais podem acumular-se pela deposição 

atmosférica, sedimentação, impactação e intercepção (LI et al., 2001). Acumulações de metais 

pesados incluem Pb, Zn e Cu em superfície urbana devido às emissões gasosas dos veículos, 

descargas industriais, óleo lubrificantes, peças de automóveis, corrosão de materiais de 

edifícios e da deposição atmosférica (ADRIANO, 2001; LI et al., 2004). Assim, esses metais 

são bons indicadores de contaminação ambiental, especialmente em áreas urbanas. A 

toxicidade de metais pesados, particularmente está entre as mais significativas ameaças para a 

saúde humana no mundo. No entanto, enquanto a poluição ambiental por Pb devido às 

emissões de gases de veículos está diminuindo na maioria dos países desenvolvidos; nos 

países em desenvolvimento, esse tipo de poluição aumenta rapidamente e torna-se questão 

importante (FAKAYODE e OLU-OWOLABI, 2003). 

 Segundo Ahmed (2007), as concentrações de metais traço (Pb, Zn, Cu, Ni e Cr) e os 

principais óxidos (P2O5 e CaO) na poeiras do ambiente na estrada em Dhaka (Bangladesh) são 

altamente elevados. Dos setores estudados, a área comercial apresenta elevada abundância de 

Zn e que é provavelmente originário de tráfego; esta área também tem maior média da 

concentração de Pb do que os dos setores industrial e zonas residenciais; a média de valores 

de Zn, Cu, Ni, Cr e de Fe2O3 e P2O5 são maiores no setor industrial, sendo que os níveis de Cu 

e Cr excedem o limite máximo admissível comum para solos. 

 Sabe-se atualmente que as principais fontes de contaminação, em áreas urbanas, estão 

ligadas a várias atividades, tais como: construção ou demolição de edificações, manutenção 

de construções, lixos depositados nas ruas, restos de animais e vegetais, esgotos domésticos, 

exaustão dos escapamentos de veículos, indústrias, defensivos agrícolas e outros. Esses 
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materiais vão se acumulando nas bordas das ruas pavimentadas, por deposição atmosférica 

seca ou úmida, formando o sedimento de rua. E o escoamento superficial desse, durantes as 

chuvas, constitui o principal mecanismo de adição de substâncias tóxicas e metais pesados nas 

águas dos rios, lagos, mares e lençóis freáticos (LI et al., 2001; ADRIANO, 2001; LI et al., 

2004). 

Atualmente, as preocupações com essas questões ambientais do meio urbano, que 

influenciam diretamente a vida da população, não são privilégios apenas das grandes cidades 

como São Paulo, mas também de pequenos centros que estão iniciando ou em meio a seus 

processos de industrialização e expansão das áreas de moradia. A cidade do Natal – RN, a 

exemplo disso, vem sendo caracterizada por um tráfego pesado, devido a uma frota de 

veículos superior a sua capacidade de tráfego, que aumentou 66,37% em apenas nove anos, 

passando de 163.180 em 2000 para 271.484 unidades no inicio de 2009 (DETRAN-RN, 

2009). Adicionalmente, cita-se o surgimento de novas fábricas, poluentes atmosféricos 

provenientes de queimadas de outras regiões do país, incineração de lixões, descartes 

inadequados de esgotos domésticos nas praias, entre outros. 

 

2.3 SEDIMENTO DE RUA 

 

 Para um entendimento geral, sedimento de rua seria toda substância, orgânica ou 

inorgânica, que possa acumular-se na superfície das ruas depositando-se ao diminuir a 

dinâmica do fluido (ar ou água) ou ação antrópica que o transporta, dando origem aos 

depósitos. 

 A produção de sedimentos em áreas urbanas ocorre por diversas formas em que as 

principais fontes geradoras dessa carga difusa são: deposição atmosférica, desgaste da 

pavimentação e veículos, construções, resíduos orgânicos, poeira, derramamentos de esgotos 

e erosão (ADRIANO, 2001; LI et al., 2004). 

 Os efeitos da produção de sedimentos ocasionam vários problemas ao meio ambiente, 

tais como: obstrução nos sistemas de drenagem, má qualidade da água fluvial, obstrução de 

bueiros, etc. Além disso, a poluição gerada em áreas urbanas através de abrasão, desgaste das 

ruas pelos veículos, resíduos orgânicos e domésticos, construção civil, entre outros, são 

transportados pelo escoamento superficial, o qual carrega o material solto ou solúvel que é 

encontrado sobre áreas permeáveis e impermeáveis até os corpos receptores (DELETIC et al., 

2000). 
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 Os sedimentos não são somente um dos maiores poluentes da água, mas também 

servem como catalisadores carreados e como agentes fixadores para outros agentes 

poluidores. O sedimento, sozinho, degrada a qualidade da água para consumo humano, para 

recreação, para o consumo industrial, infra-estrutura hidroelétricas e vida aquática. Produtos 

químicos e resíduos sólidos são assimilados sobre e dentro das partículas de sedimento e 

trocas iônicas podem ocorrer entre o soluto e o sedimento. Dessa forma, as partículas de 

sedimento agem como um potencializador dos problemas causados por pesticidas, agentes 

químicos decorrentes dos resíduos sólidos, resíduos tóxicos, nutrientes, organismos 

patogênicos e etc (CARVALHO et al., 2000). 

 Sendo assim, a qualidade da água fluvial e dos aquíferos depende de vários fatores 

como limpeza urbana, da densidade de ocupação da área, do movimento de pedestres e 

veículos, da intensidade de chuvas e sua distribuição temporal e espacial e principalmente da 

educação da população.  

 Os fatores como tamanho da partícula e grau de cristalinidade dos argilominerais 

influenciam a sorção e a retenção de contaminantes na superfície das partículas. A tendência 

observada é que, quando o grão diminui, as concentrações de nutrientes e contaminantes 

aumentam no sedimento de fundo. A necessidade de se conhecer a fração quimicamente ativa 

tem levado vários pesquisadores a utilizarem frações finas (< 63μm) para amostragem e 

análises. Essa fração corresponde ao material mais fino do sedimento de fundo, silte e argila, 

apresentando maior quantidade de metais que em outras frações granulométricas maiores, 

mostrando grande interação na superfície do mesmo (WETZEL, 1983; GATTI, 1997; 

ESTEVES, 1988). 

 De modo geral, os sedimentos têm uma alta capacidade de reter espécies químicas 

orgânicas e inorgânicas e menos de 1% das substâncias que atingem um sistema aquático são 

dissolvidas em água; consequentemente, mais de 99% são estocadas no compartimento 

sedimentar (FÖRSTNER, 1995). 

Os sedimentos agem como carregadores e possíveis fontes de poluição, pois os metais 

não são permanentemente fixados por eles e podem ser redispostos na água, em decorrência 

de mudança nas condições ambientais tais como: pH; potencial redox ou presença de 

quelantes orgânicos. As propriedades de acúmulo e de redisposição de metais nos sedimentos 

as qualificam como de extrema importância em estudos de impacto ambiental, pois registram 

em caráter mais permanente os efeitos de contaminação (FÖRSTNER et al., 1983; MOZETO, 

1996). 
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 Fertilizantes fosfatados contêm metais pesados da rocha que os originou ou dos 

ingredientes usados na industrialização do fertilizante. Metais pesados podem persistir no 

solo, por causa da sua baixa mobilidade, ou serem absorvidos pelas plantas e ingressarem na 

cadeia alimentar (ABDEL-HALEEM et al., 2001). E segundo Mortvedt (1987), as rochas 

fosfatadas usadas na produção dos fertilizantes são as maiores fontes de contaminação com 

Cd em solos agrícolas. 

 Os metais pesados constituem a maior fonte poluidora inorgânica de solos e águas, 

sendo introduzidos no ambiente, principalmente através de fertilizantes, pesticidas, combustão 

de carvão e óleo, emissões veiculares, mineração, fundição, refinamento e incineração de 

resíduos urbanos e industriais (TAVARES et al., 1992). 

 Os processos pelos quais os metais pesados são disponibilizados do sedimento para a 

coluna d’água, para o animal ou para as plantas, são produtos de várias transformações, tais 

como: mudanças químicas na água, processos bioquímicos, lixiviação de metais por bactérias, 

ação microbiológica no ciclo do mercúrio, e metilação por bactérias do arsênio, chumbo e 

selênio (FÖRSTNER et al., 1981). 

 Metais traços em sedimentos podem existir em diferentes formas químicas. Quando 

estes compartimentos não sofrem ação antrópica, os metais traço estão principalmente ligados 

aos silicatos e aos minerais primários e, portanto, com baixo grau de mobilidade. Já aqueles 

elementos químicos incorporados a partir de atividades antrópicas apresentam maior 

mobilidade e estão ligados a outras fases do sedimento, como carbonatos, óxidos, hidróxidos 

e sulfetos. Diferentes variáveis como a gênese dos sedimentos e os processos que controlam o 

transporte e a redistribuição dos elementos, como adsorção, dessorção, precipitação, 

solubilização e floculação, determinam o comportamento desses ambientes (SAHUQUILLO, 

2002).  

 Atualmente a cidade do Natal/RN, que recebeu o nome turístico de capital do sol, 

devido ao potencial turístico, vive dias de atenção devido ao alerta do IDEMA, sobre as más 

condições de algumas praias que estão contaminadas pelo lançamento de esgotos. Devido ao 

rápido crescimento urbano de forma desordenada da cidade, o rio Potengi também vem 

sofrendo com o surgimento de bairros populosos e sem infra-estrutura de saneamento básico, 

juntamente com a instalação de atividades industriais nas margens do mesmo que intensificou 

a carga de poluentes lançados diretamente no rio, muitas vezes in natura, contribuindo para 

um agravamento no quadro de degradação e poluição ambiental. 

 Santos et al., (2007), ao realizar o estudo sobre metais pesados em sedimentos 

superficiais do estuário do rio Potengi-RN, realizadas por Espectrometria de Absorção 
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Atômica (E.A.A.), constatou que dentre os elementos pesquisados Cd, Cr, Fe, Pb, Zn e Cu nas 

amostras de sedimento, apenas o Fe e Zn estavam presentes em maiores concentrações. O 

autor também atribui a presença do Zn, considerado um metal pesado e bastante tóxico tanto 

para a fauna como para a flora, aos poluentes que são lançados diariamente no estuário do rio 

Potengi.  

 Segundo Queiroz (2010), ao realizar um estudo sobre os hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA) em sedimentos de fundo do estuário do rio Potengi, detectou HPA em 

todas as 36 estações de amostragem, com concentração total em cada uma variando de 174 a 

109.407 ng/g, indicando que esses valores são comparáveis aos de várias regiões estuarinas 

mundiais com grande influência antrópica, o que sugere o registro de contaminações difusas 

instaladas no estuário. O autor destaca que o perfil de HPA foi similar para a maioria das 

estações, em que 32 das 36 estações predominaram HPA de baixo peso molecular (com 2 e 3 

anéis: naftaleno, fenantreno e seus homólogos alquilados), que variaram de 54% a 100% em 

relação ao total de HPA, indicando que vazamentos, derramamentos e queima de 

combustíveis são a fonte dominante de poluição por HPA no estuário. O autor também revela 

que a concentração urbana da Grande Natal e as atividades industriais diversas a ela 

associadas podem ser responsabilizadas como fontes potenciais dos HPA nos sedimentos de 

fundo do estuário estudado e que os dados apresentados evidenciam a necessidade de se 

controlar as causas da poluição existente no estuário. 

Sindern et al., (2007), ao realizarem pesquisas com os sedimentos do rio Potengi-

Jundiaí, constataram que os mesmos não são severamente poluídos, mas há em alguns pontos 

com assinaturas geoquímicas antropogênicas de metais pesados características, especialmente 

de Zn, Pb, Cu, Cd, Sn e Hg. 

Oskierski et al., (2007), ao realizar estudos sobre assinaturas antropogênicas e 

geogênicas de isótopos de chumbo no ambiente urbano de Natal, destaca que devido as 

características sócio-econômicas e rápido crescimento urbano, a cidade do Natal se enquadra 

como sendo um lugar característico para o estudo de impacto ambiental.  O autor revela que 

existem múltiplas fontes antropogênicas de chumbo, sem predomínio de uma emissora local 

específica, mas que não se sabe ao certo quais as fontes responsáveis por tal excesso desse 

metal pesado na área de Natal. 

Alguns metais são considerados essenciais ao desenvolvimento de plantas ou animais,  

porém, os limites de tolerância a estes microelementos, de maneira geral, são muito baixos. 

Dentre eles destacamos o ferro (Fe), elemento vital para a maioria dos organismos vivos, 

participando de uma série de processos metabólicos; o cobalto (Co), necessário para a 
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formação da vitamina B12; o cobre (Cu), componente essencial de enzimas como a tirosinase, 

citocromo oxidase e superóxido dismutase; o manganês (Mn), presente em metaloproteínas 

como a piruvato descarboxilase; o cromo (Cr), elemento necessário para o metabolismo do 

colesterol, gordura e glicose; e o níquel (Ni), que participa da regulação de lipídeos e síntese 

de fosfolipídeos (KLASSEN; WATKINS, 2001). 

Outros são considerados exclusivamente tóxicos, como o chumbo (Pb), conhecido por 

induzir várias disfunções em animais de laboratório e humanos, alterando a atividade 

antioxidante por inibição do grupo funcional SH em muitas enzimas. No entanto, todos os 

elementos em altas concentrações podem trazer danos ao organismo, por interagirem 

diretamente com o DNA (MAIGA et al., 2005). 

Atteia et al., (1994), investigaram a distribuição espacial dos metais pesados cádmio 

(Cd), cobalto (Co), cobre (Cu), níquel (Ni) e Pb na área do Jura, na Suíça, por meio de 

técnicas geoestatísticas. Os mapas de Co e Ni obtidos apresentaram um padrão de distribuição 

indicativo de material resultante de ações geológicas, sugerindo que ambos os metais seriam 

derivados de rochas matrizes. O Cu e Pb teriam padrões de distribuição que provavelmente 

estariam associados ao uso de fertilizantes ou adubos utilizados por atividades agrícolas. O Cd 

poderia estar associado tanto a atividades humanas, tal como fundição, ou aplicação de 

fertilizantes, quanto a depósitos geológicos específicos, como morainas, formados pela ação 

de transporte glacial. 

 Atualmente tem-se o conhecimento que há um grande interesse de estudo nas ciências 

química (principalmente eletroquímica) e biológica, sobre as catecolaminas, em particular a 

dopamina (D), já que isso se deve ao fato de muitos desses compostos estarem envolvidos 

diretamente em processos de neurotransmissão e, consequentemente, relacionados com 

doenças neurodegenerativas. 

 A dopamina é um neurotransmissor sintetizado por células dopaminérgicas que atua 

em receptores específicos presentes no cérebro, agindo no sistema nervoso central, nos vasos 

mesentéricos, renais e nas coronárias, promovendo, entre outros efeitos, a sensação de prazer 

e a motivação. A dopamina produzida é armazenada dentro de vesículas e liberada nas fendas 

sinápticas. A diminuição da quantidade de dopamina resulta no aparecimento de doenças 

neurodegenerativas. O tratamento com L-dopa (L) normaliza os níveis de dopamina, devido a 

transformação de L-dopa em dopamina, suprindo a falta de dopamina e melhorando o 

desempenho motor. A oxidação destes neurotransmissores pode gerar composto tipo catecóis, 

semiquinonas ou quinonas que são ligantes dioxolenos altamente reativos, já que elas 



R e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a                                              | 31 

João Batista de Azevedo Filho – PPGQ/UFRN 

apresentam interessantes propriedades redox, magnéticas e por se ligarem a íons metálicos 

(ARRIGADA et al., 2004; BARRETO et al., 1999). 

O Cu(II) é um elemento traço envolvido em muitos processos biológicos importantes e 

mudanças nos seus níveis de concentração levam a uma variedade de patologias clínicas. Em 

particular, podem ser destacadas as mutações que resultam na Síndrome de Menkes 

(deficiência de Cu(II)), e doença de Wilson (toxicidade por Cu(II)) (DIDONATO et al., 1997; 

SAITO et al., 1999). Nesta última doença o acúmulo de Cu(II) leva a patologia hepática e 

sintomas neurológicos como os sinais de Parkinsonismo e distonia. 

 

2.4 ANÁLISE QUIMIOMÉTRICA DE DADOS 

 

 Nos últimos anos, com o desenvolvimento de inúmeros métodos analíticos 

instrumentais, tem sido muito usadas às técnicas estatísticas como ferramenta para solucionar 

problemas cada vez mais complexos. São extraídas informações a fim de identificar e 

quantificar as espécies químicas presentes em uma grande variedade de amostras, auxiliando 

na interpretação da grande quantidade de dados obtidos pelos métodos instrumentais.  

 A estatística, por ser multidisciplinar, está inserida em várias áreas do conhecimento; 

por isso faz-se necessário a sua aplicação, o seu entendimento e sua interpretação como 

ferramenta de pesquisa.  

 Os métodos estatísticos para analisar variáveis, estão dispostos em dois grupos: um 

que trata as variáveis de maneira isolada (a estatística univariada) e outro que trata as 

variáveis de forma conjunta (a estatística multivariada).  

 Em decorrência das infinitas possibilidades de aplicação da estatística, surgiu assim a 

Quimiometria. Graças aos professores Benício de Barros Neto, Roy Edward Bruns, Ronei 

Jesus Poppi, Márcia Miguel Castro Ferreira e outros, veem difundindo a quimiometria 

tornando-a cada vez mais conhecida e utilizada no Brasil. 

 São vários os conceitos apresentados pelos doutrinadores da Quimiometria, 

especialmente porque há autores que adotam critérios distintos para a demarcação do campo 

de atuação desse novo ramo da química. 

 Os professores Swede S. Wold e Bruce R. Kowalski, considerados pais da 

Quimiometria, aduzem um conceito sintético definindo-o como “o uso da estatística 

multivariada no estudo dos fenômenos químicos ou farmacêuticos”. 

 Já para a professora Márcia Miguel Castro Ferreira, a Quimiometria seria “Um ramo 

da química que emprega métodos matemáticos e estatísticos para planejar ou selecionar 
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procedimentos experimentais de forma otimizada, para fornecer o máximo de informação 

química relevante com a análise dos dados obtidos e para obter conhecimentos sobre sistemas 

químicos”. 

 A análise multivariada de dados é uma investigação científica em que os fenômenos 

são estudados e analisados buscando-se soluções para problemas relevantes para a sociedade.  

Essa técnica procura contemplar todas as variáveis de uma forma integrada, onde as 

interrelações são exploradas em sua máxima profundidade e as soluções para os problemas 

são mais consistentes e úteis.  

 Ao se utilizar as técnicas de análise multivariada de dados, deve-se ter cautela, pois a 

escolha da técnica deve estar nas opções mais apropriadas para detectar os padrões esperados 

nos dados de interesse e por isso antes de tudo se deve conhecer o sistema de estudo. A 

análise multivariada é uma análise exploratória de dados prestando-se a gerar hipóteses; no 

final caberá ao químico ou analista dar o seu entendimento subjetivo sobre o sistema 

estudado. 

 Yetimoglu et al., (2008), ao realizar estudos sobre a poluição ambiental de metais na 

poeira urbana de Istambul, fez a aplicação de análises estatísticas multivariadas  de 

componente principal e análise de “clusters”, na matriz de dados para determinar os 

resultados analíticos e identificar a possível origem dos metais na poeira. Os resultados 

indicaram que Pb, Zn, Cd, Ni e Cu originam-se principalmente a partir de fontes 

antropogênicas.  

O Índice de Geoacumulação (IGeo), proposto por Müller em 1979, pode ser 

empregado para avaliar a intensidade da contaminação dos sedimentos e possibilitar 

comparações com resultados de outros estudos. 

 Wei e Yang (2010), ao realizarem um estudo de revisão das publicações dos últimos 

dez anos sobre a contaminação de metais pesados em solos urbanos, poeiras de vias urbanas e 

solos agrícolas da China, constataram com base nas concentrações dos metais analisados, que 

quase todos apresentam concentrações mais elevadas do que os seus valores de background. 

Os valores do Índice de Geoacumulação (IGeo), sugerem que a contaminação de Cr, Ni, Cu, 

Pb, Zn e Cd é generalizada em solos urbanos e poeiras de vias urbanas nas cidades. Solos 

agrícolas também são significativamente influenciados por metais pesados derivados de 

atividades antrópicas. As principais fontes de poluição de metais em solos urbanos, poeiras de 

vias urbanas e solos agrícolas são diferentes. As fontes de metais pesados em solos urbanos e 

poeiras de vias urbanas são principalmente devidos ao tráfego de veículos e fontes industriais. 

No entanto, as fontes de metais pesados em solos agrícolas são influenciados principalmente 
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por materiais de origem mineral,adubação, aplicação de pesticidas e assim por diante. De 

acordo com o Índice Integrado da Poluição (IPI), aproximadamente 65% de todas as cidades 

têm alta ou extremamente elevados níveis de contaminação de metais pesados em solos 

urbanos e poeiras de vias urbanas da China. Isso indica que os solos urbanos e poeiras de vias 

urbanas nas cidades estudadas, foram significativamente impactados por metais pesados 

provenientes de atividades antrópicas. Além disso, foi constatado que a contaminação por 

metais em poeiras de vias urbanas são mais elevadas do que em solos urbanos. 

 Ferreira-Baptista et al., (2005), ao realizarem uma avaliação sobre os riscos da poeira 

de rua em Luanda (Angola), descobriram uma heterogeneidade espacial e concentração de 

elementos traço na poeira de rua de Luanda, que são geralmente mais baixos do que em 

cidades mais industrializadas do hemisfério norte. Estas observações revelam uma 

predominância de origem natural para a poeira de rua em Luanda, que também se manifesta 

na medida em que alguns processos geoquímicos que ocorrem em solos naturais são 

preservadas. A única impressão digital antrópica na composição da poeira de rua de Luanda é 

a associação de Pb-Cd-Cu-Sb (e em menor medida, Ba-Cr-Zn). O uso de estratégias de 

avaliação de risco revelou-se útil na identificação das rotas de exposição à poeira de rua e os 

oligoelementos nele mais preocupantes em termos de possíveis efeitos adversos à saúde. Em 

Luanda, os níveis mais altos de risco parecem estar associados com a presença de As e Pb na 

poeira de rua e com a via de ingestão de partículas de poeira, para todos os elementos 

incluídos no estudo, exceto Hg, pois a inalação de vapores apresenta um maior risco de 

ingestão. No entanto, os autores destacam que estes resultados devem ser considerados 

preliminares e mais pesquisas devem ser realizadas antes que qualquer conclusão definitiva 

sobre os efeitos potenciais sobre a saúde sejam definidos, já que existem incertezas associadas 

às estimativas de valores de toxicidade e fatores de exposição. 

 Os autores Shah e Shaheen (2007), em um estudo feito em Islamabad (Paquistão), 

revelam uma clara diferença entre os níveis de metais traço na atmosfera urbana local. Os 

metais mais dominantes na atmosfera local são Fe, Zn, K e Pb. Das frações remanescentes 

Mn, Cr, Co, Cd e Ni emergem como contribuintes de menor importância. Os maiores níveis 

de metais traço selecionado em Islamabad são indicativos do fato de que a atmosfera local 

está passando por algumas notáveis translocações antropogênicas. Metais industriais, como 

Fe, Zn, Mn e K mostraram correlações viáveis, enquanto que o Pb e o Cd  são  

correlacionados e apresentam uma origem comum. A maioria dos metais são 

significativamente correlacionados com as frações mais finas de partículas enquanto exibem 

relação negativa com as frações grosseiras. As análises de componentes principais e cluster 
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identificaram cinco fontes de metais traços em frações na atmosfera local; atividades 

industriais, emissão de automóveis, operações metalúrgicas, a incineração de lixo e poeira 

derivada do solo. Por fim, os autores alertam sobre a situação alarmante de aerotransporte de 

metais traços, sugerindo a criação de estratégias para reduzir a poluição do ar e informar as 

pessoas sobre os perigosos efeitos decorrentes dos elevados níveis de metais traços.  

 Em uma pesquisa realizada por Banerjee (2003), sobre os níveis de metais pesados em 

poeira de rua de Nova Deli (Índia), o autor relata que a análise de componentes principais e de 

correlação indicam uma fonte comum para o cromo, cobre e níquel, presentes na poeira de 

rua, que é originária da área industrial, pois as amostras coletadas nessa área mostram uma 

concentração alarmante desses metais. 

 Scarponi et al., (1998), realizaram estudos quimiométricos na lagoa de Veneza (Itália), 

em amostras de água e sedimentos coletadas, a fim de avaliar a qualidade desses 

componentes. Os autores aplicaram a estatística multivariada de análise por componentes 

principais para os dados ambientais coletados na lagoa. Estes dados se revelaram úteis para a 

síntese das informações disponíveis em todas as variáveis observadas, fornecendo uma 

ligação entre as diferentes classes de substâncias químicas detectadas na água e as entradas de 

diferentes poluentes (industriais, agrícolas, urbanos) que a lagoa de Veneza está sujeita e a 

composição química (especialmente de elementos traço) dos sedimentos e sua toxicidade. Os 

autores também destacam que a utilização das componentes principais de fato parece bem 

adequada para uso no desenvolvimento de um índice de qualidade global de matrizes 

ambientais. 

 Poleto et al., (2009), descrevem em seu estudo sobre a granulometria dos sedimentos e 

poluentes urbanos no Sul do Brasil, que não apenas os sedimentos são problemáticos, mas 

também a sua composição granulométrica, que apresenta uma grande influência sobre sua 

capacidade de absorver e de transportar poluentes. Os autores apresentam as distribuições de 

tamanho de partículas e as concentrações de cinco metais (Cr, Cu, Ni, Pb e Zn) de sedimentos 

urbanos recolhidos em ruas pavimentadas e sarjetas das cidades estudadas. Também é 

relatado que essas cidades têm características diferentes e, portanto, fontes de metais 

associados a geologias diferentes, tipos de solo e tipo de urbanização. 
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3 METODOLOGIA 

 

O conteúdo deste capítulo consta de uma descrição do planejamento para a coleta das 

amostras, assim como suas localizações e procedimentos realizados. Além disso, também é 

claramente descrito nos trabalhos laboratoriais os procedimentos utilizados na secagem, 

peneiramento, bem como a preparação de amostras para as análises nas técnicas analíticas 

utilizadas na caracterização das amostras e os métodos empregados na analise e interpretação 

dos dados.  

 

3.1 AMOSTRAGEM 

 

A amostragem foi planejada com base em malha regular, distribuída de forma 

homogênea na cidade do Natal. Para tal, foram definidos 21 pontos de amostragem ao longo 

da cidade, os quais foram identificados por aparelho GPS e são mostrados na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Localização dos pontos de amostragem. 

 

 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

As amostras de sedimento superficial (2 cm) de rua foram coletadas em nove pontos 

em época de período chuvoso (12 de Setembro de 2009) e em doze pontos no período seco 

(01 e 02 de Janeiro de 2010), além dos mesmos estabelecidos na época chuvosa, resultando 

assim em um total de 30 amostras coletadas nos 21 pontos estabelecidos. 
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Em um mesmo local alíquotas obtidas em diversos pontos de coleta foram misturadas 

para compor uma amostra final. Estes pontos de coleta localizavam-se ao longo das ruas, 

equidistantes, próximos às sarjetas e canteiro central.  

O procedimento de amostragem consistiu em marcar os pontos de coleta com aparelho 

GPS. A coleta foi realizada utilizando-se pás plásticas para fazer a coleta do sedimento e 

sacos plásticos para armazená-lo, após a coleta de cada amostra a pá foi lavada com água 

destilada e seca com papel toalha. O procedimento de coleta durou aproximadamente 30 

minutos para cada amostra em períodos diferentes ao longo do dia.  

 

 

Tabela 3.1 - Localização dos pontos de amostragem e a altitude em relação ao nível do mar. 

Amostra Nome das Avenidas ou ruas/bairros 
Coordenadas 

(GPS) 

Altimetria 

(m) 

  X Y  

1 Av. Nascimento de Castro com a Av. Prudente de Morais/Lagoa 

Nova 
254988 9356658 45 

2 Av. Rio Branco com a Rua Henrique Castriciano/Ribeira 255938 9360584 22 

3 Av. Duque de Caxias com a Av. Hildebrando Góis/Rocas 255991 9361710 11 

4 Rua Sílvio Pélico/Alecrim 254577 9359124 24 

5 Final da Av. Bernardo Vieira com a Av. Dr. Mário Negócio/ 

Quintas 
252265 9358562 27 

6 Av. Dr. Napoleão Laureano com a Av. Capitão Mor 

Gouveia/Bom Pastor 
250986 9356680 33 

7 Av. Rio Grande do Sul com a Rua Luiz Gomes/Cidade da 

Esperança 
251916 9355776 51 

8 Av. Prudente de Morais com a Rua Presidente 

Pamplona/Candelária 
254098 9354000 57 

9 Av. Senador Salgado Filho com a Av. Av. Capitão Mor 

Gouveia/Lagoa Nova 
255168 9355130 51 

10 Av. Hermes da Fonseca com a Av. Alm. Alexandrino de 

Alencar/Tirol 
256032 9357652 38 

11 Rua Baraúnas com a Av. Bernardo Vieira/Dix-sept Rosado 253764 9357802 37 

12 Av. Eng. Roberto Freire com a Rua Francisco Pignataro/Ponta 

negra 
256512 9352240 45 

13 Av. Praia de Pirangi com a Av. Praia dos Búzios/Ponta Negra 258745 9349594 22 

14 Av. Gastão Mariz de Faria com a Rua Ipê Caboclo/Parque dos 

Eucaliptos 
257235 9348378 45 

15 Av. dos Xavantes com a Rua do Marmeleiro/Pitimbu 250690 9351974 43 

16 Cruzamento da Rua Monte Rei com a Rua Maranata/Planalto 249324 9363396 46 

17 Av. Guadalupe com a Av. das Fronteiras/Potengi 248860 9361720 46 

18 Av. Bel. Tomaz Landim com a Rua Presidente Médici/Igapó 252446 9366462 45 

19 Av. Moema Tinoco com a estrada de Genipabu/Pajuçara 250740 9367750 17 
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20 Estrada de Pajuçara, comunidade gramorezinho/ Pajuçara 252099 9363476 14 

21 Av. Dr. João Medeiros Filho com a rua Dr. Augusto Cesino/ 

Potengi 
254988 9356658 50 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE 

 

No laboratório de Geoquímica da UFRN, as amostras de sedimento foram distribuídas 

em refratários de vidro; em seguida foram removidos os materiais indesejados, como 

fragmentos de vegetais, pedregulhos, entre outros. Posteriormente, foram secas a 40 °C em 

estufa com circulação de ar da marca Tecnal. Em seguida, as amostras foram desagregadas 

com pás plásticas, quarteadas e separadas. Uma parte das amostras foi para o peneiramento e 

a outra foi reservada para ser usada como contra-prova com a finalidade de se obter dados de 

referência. O peneiramento foi realizado em agitador de peneiras elétrico da marca Produtest 

(Figura 3.2), utilizando-se peneiras de aço inoxidável de 28 # mesh tyler (600 µm), 48 # mesh 

tyler (300 µm) e 250 # mesh tyler (63 µm). O material passante nessa última peneira (< 63 

µm) foi utilizado para todas as análises realizadas nesse trabalho, pois esta apresenta várias 

vantagens, dentre as quais o fato de os metais pesados estarem principalmente ligados às 

frações silte e argila (LIANG et al., 1995; MARQUES, 2001). 

 

Figura 3.2 - Agitador de peneiras e pá, utilizados no peneiramento das amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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3.3 TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA 

 

 O procedimento para determinação do teor de matéria orgânica foi pesar em cadinho 

de porcelana 2,00 g de amostra previamente seca e em seguida levá-lo a mufla e aquecê-lo a 

600 °C por 6 h. Em seguida, após os cadinhos terem parcialmente resfriados, foram colocados 

em dessecadores até atingirem a temperatura ambiente; e posteriormente foram pesados e 

calculadas as suas diferenças de massas. 

 

3.4 ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓTICA POR PLASMA INDUTIVAMENTE 

ACOPLADO (ICP-OES) 

  

A determinação dos íons dos elementos de interesse presente nas amostras do 

sedimento foi feita por lixiviação com ácido fraco, o que libera os íons potencialmente 

adsorvidos na superfície das partículas do silte e argila, o que lhes atribui a característica de 

fácil movimentação provocada pelo intemperismo e desse modo esses íons ou elementos são 

denominados biodisponíveis. Os elementos estudados foram (Zn, V, Na, K, Ni, Mn, Mg, P, 

Fe, Cr, Cu, Pb, Ca, Ba e Al) a partir das amostras devidamente preparadas. As análises foram 

feitas por Espectroscopia de Emissão Ótica por Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), 

utilizando-se um equipamento da marca Thermo Scientific, modelo iCAP 600 SERIES, no 

Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural (NEPGN/UFRN). 

 A abertura química das amostras foi realizada pelo processo do ataque ácido fraco, no 

qual o procedimento constou da utilização de 0,5000 g da amostra na granulometria fina (< 63 

μm) em béquer de 50 mL; foram adicionados 5 mL de HCl 0,5 mol L
-1

, agitando-se a mistura 

por 150 minutos. Após esperar decantar foi transferida a parte sobrenadante para provetas de 

10 mL, utilizando-se para tal funil e papel de filtro. Durante o processo de filtragem da parte 

sobrenadante, completou-se o volume com HCl 0,5 mol L
-1 

até atingir o volume de 10 mL da 

proveta, sendo posteriormente transferidos para frascos de polietileno de 100 mL e mantidas 

sob refrigeração até o momento da análise. Ao todo foram feitos 30 ataques ácidos, mais 3 

duplicatas das amostras 3 (período chuvoso), 5 e 18 (período seco); com o intuito de testar a 

precisão dos procedimentos analíticos. 
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3.5 ESPECTRÔMETRO DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (EFRX) 

 

 O Espectrômetro de Fluorescência de Raios X (EFRX) é equipado com sistema 

dispersivo de comprimento de onda (WDS), marca PHILIPS, modelo PW-2400, multicanal 

(sequencial), equipado com um ânodo de Ródio (Rh) de 3000W; um conjunto de 6 (seis) 

cristais analisadores (LIF 200, LIF 220, PE 002, Ge 111, PX1 e PX4); colimadores de 150, 

550 e 700 μm e detectores de fluxo e cintilação. Localizado no laboratório de Geoquímica do 

Departamento de Geologia da UFRN. 

 

3.6 CONFECÇÃO DE PASTILHAS DE PÓ PRENSADO  

 

 Para a preparação das pastilhas de pó prensado, as amostras foram colocadas em estufa 

para desumidificação por 24 h a 40 °C. Em seguida foram levadas ao dessecador até esfriarem 

a temperatura ambiente. O procedimento de preparação dessas pastilhas constou de pesagem 

de 10,0000 g de amostra e 2,0000 g de um compactante orgânico (cera da marca HOESCHT e 

fórmula C6H8O3N). A mistura, preparada a partir da adição da amostra à cera foi 

homogeneizada e compactada a 20 toneladas por 1 minuto. A máquina utilizada na 

compactação das misturas foi uma prensa hidráulica de marca HERZOG modelo HTP-40, 

ilustrada na Figura 3.3.  

A Figura 3.4, mostra a pastilha de pó prensado e o porta amostra usado para análise de 

amostras prensadas.  

 

Figura 3.3 - Prensa hidráulica marca HERZOG – modelo HTP. 

 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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Figura 3.4 - Porta amostra (a) e pastilha de pó prensado (b). 

 

 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

3.7 CONFECÇÃO DE PÉROLAS DE VIDRO 

 

 Para a confecção das pérolas de vidro, pesou-se em becker a quantidade de 0,8000 g 

da amostra resultante da perda ao fogo. Em seguida pesou-se 7,2305 g do fundente tetraborato 

de lítio (Li2B4O7) em outro becker e depois misturou-se os dois. Após a homogeneização da 

amostra, a mesma foi colocada em cadinho de platina do equipamento de fusão 

ClaisseFluxy
TM

 (Figura 3.5) e adicionou-se a quantidade de 3 gotas do antiaderente brometo 

de lítio (LiBr). Após os cadinhos terem sido postos no equipamento, iniciou-se o processo de 

fusão que durou cerca de 15 minutos; as pérolas de vidro foram retiradas do equipamento, 

etiquetadas e armazenadas em dessecador até o momento da análise. 

 

Figura 3.5 - Equipamento de fusão ClaisseFluxy
TM

. 

 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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A Figura 3.6, mostra da direita para a esquerda o porta amostra usado para as análises 

de amostras fundidas, a pérola de vidro, o molde e o cadinho de platina.  

 

Figura 3.6 - Porta amostra (a), pérola de vidro (b), molde (c) e cadinho de platina (d). 

 

 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

3.8 ANÁLISE DE DADOS 

 

3.8.1 Cálculo dos índices 

 

 A avaliação do grau de aporte antropogênico dos elementos químicos analisados foi 

realizada de diversas maneiras:  

 

a) Relação entre a concentração obtida nas análises e o nível de referência (background) 

estabelecido no trabalho, que recebeu o nome de Valor de Referencia Local (VRL). 

b) A determinação do Índice de Geoacumulação - IGeo, utilizado por Förstner; Wittman 

(1981). 













5,1
log 2

Bn

Cn
IGeo  

Onde: 

Cn - concentração de determinado elemento no local de interesse; 

Bn - concentração natural, valor de referência local geoquímico ou valor de referência do 

elemento na área em estudo; 1,5 - fator usado para minimizar possíveis variações de Valor de 

Referencia Local (VRL), causadas por diferenças litológicas. 
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c) O Fator de Enriquecimento – FE (ou EF) (Yongming et al., 2006) pode ser utilizado para a 

diferenciação entre os metais originários de atividades humanas e os provenientes de processo 

natural, para avaliar o grau de influência antrópica no ambiente. 

 

 
  










VRLBBm

AmostraCCm
EF

VRL

VRL  

Onde: 

Cm - concentração de determinado elemento no local de interesse; 

CVRL - concentração do elemento de referência; 

Bm - valor de referência local do elemento em estudo; 

BVRL - valor de referência local do elemento de referência. 

 

d) O Fator de Contaminação (FC) (Laybauer, 1995), se caracteriza como sendo a relação entre 

a concentração do ataque ácido forte nas amostras de sedimento e o valor de referência. 

Cn

Cm
FC   

Onde: 

Cm = concentração de determinado elemento no local de interesse; 

Cn = concentração natural valor de referência local geoquímico ou valor de referência do 

elemento na área em estudo. 

 

3.8.2 Análise quimiométrica 

 

 Para se identificar grupos de elementos com comportamento similar e o 

comportamento geral dos dados, foi utilizado a Análise de agrupamento e o cálculo das 

matrizes de correlação, usando o softwar open source PSPP, versão Linux. Esse foftwar é 

uma versão livre baseada no softwar SPSS da IBM para análise estatística de dados. 

Com o objetivo de verificar a maior ou menor aproximação de uns elementos ou 

grupos de elementos em relação a outros, procedeu-se a um estudo por classificação 

hierárquica, pelo método da Árvore Hierárquica (Tree Clustering). Foram usados os método 

de Ward como regra de agrupamento e person (r) como medida da distância, combinando 

assim esses dois métodos, para contornar possíveis erros de classificação devido à existência 

de valores extremos e a ocorrência de duas ou mais sub-populações, já que não é possível 

trabalhar com variáveis categóricas e variáveis em dimensões diferentes por esse método, 

foram feitas as padronizações dos valores das variáveis em estudo. 
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A análise de agrupamento, também conhecida como Cluster Analysis (CA), tem como 

objetivo dividir um conjunto de observações (elementos, indivíduos, tratamentos, genótipos, 

etc.) em grupos homogêneos ou compactos, segundo algum critério conveniente de 

similaridade. Assim, os elementos pertencentes a um mesmo grupo serão homogêneos 

(similares) entre si com respeito a certas características medidas, enquanto que os 

pertencentes a grupos diferentes deverão ser heterogêneos entre si em relação às mesmas 

características. O processo de agrupamento pode ser sintetizado em cinco etapas. A primeira é 

a escolha da medida de similaridade ou dissimilaridade (parecença), a seguinte é a escolha do 

método de agrupamento (hierárquico ou não-hierárquico). O terceiro passo é a escolha do tipo 

de agrupamento para o método escolhido seguido pela decisão sobre o número de grupos, e 

finalmente a interpretação do resultado do agrupamento (MINGOTI, 2005; SHARMA, 1996). 

As matrizes de correlações foram geradas de acordo com o coeficiente de correlação 

de Pearson (r), com o objetivo de se analisar quais os elementos químicos em estudo estão 

correlacionados. 

O método de Ward também chamado de mínima variância foi proposto por Ward em 

1963. Esse método faz uma análise de correlação linear dos dados para a formação dos 

agrupamentos, que é fundamentado na mudança de variação entre os grupos e dentro dos 

grupos que estão sendo formados em cada passo do agrupamento. Mais precisamente, esse 

método tem por objetivo verificar se cada parâmetro estimado é significativamente diferente 

de zero. Esse método é apropriado apenas para variáveis quantitativas, já que têm como base a 

comparação das médias de vetores e tende a produzir grupos com aproximadamente o mesmo 

número de elementos e tem como base principal os princípios de análise de variância. 

A partição desejada é aquela que produz grupos os mais heterogêneos possíveis e de 

forma que os elementos dentro de cada grupo sejam homogêneos. 

A qualidade da partição decresce, uma vez que o nível de fusão aumenta e logo, o 

nível de similaridade decresce. Isso significa que a variância entre grupos diminui e a 

variância dentro dos grupos aumenta. 

A formação dos grupos se dá pela maximização da homogeneidade dentro dos grupos.  

Esse método minimiza o quadrado da distância euclidiana às médias dos grupos. Um grupo 

será reunido a outro se essa reunião proporcionar o menor aumento da variância intergrupo. 

Este método de variância calcula as médias de todas as variáveis para cada grupo, escolhendo 

a que proporciona a menor variância. Calcula-se então, para cada objeto, o quadrado da 

distância euclidiana, as médias do agrupamento. Somam-se essas distâncias para todos os 

objetos. Em cada estágio, combinam-se os dois grupos que apresentar menor aumento na 
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soma global de quadrados dentro dos agrupamentos. Este método é altamente eficiente na 

formação de grupos (MALHOTRA, 2001).  

Para uma melhor compreensão do funcionamento desse método, observe a Equação a baixo e 

suas grandezas: 

 

 

 

 

Onde: 

 

 

 

 

 

Em termos estatísticos duas variáveis se associam quando elas guardam semelhanças 

na distribuição dos seus escores. Mais precisamente, elas podem se associar a partir da 

distribuição das frequências ou pelo compartilhamento de variância.  Por outro lado, o modelo 

linear supõe que o aumento ou diminuição de uma variável X gera o mesmo impacto na 

variável Y. 

As matrizes de correlações foram geradas com o objetivo de se analisar quais os 

elementos químicos em estudo estão correlacionados.   

Em um conjunto de amostras para as quais foram determinadas as concentrações de 

vários elementos químicos, pode-se calcular um valor de coeficiente de correlação crítico 

(rcrit), a partir de um (tcrit), e então rapidamente comparar este valor com todos os coeficientes 

obtidos na matriz de correlação (EINAX et al., 1997).   

 

1) Cálculo do tcrit para a distribuição normal:   

tcrit = t(n-2; α/2), onde,  

tcrit = t tabelado no teste  

α = nível de significância  

n = número de amostras da estação chuvosa = 9  

n-2 = grau de liberdade = 7 

n = número de amostras da estação seca = 21 

n-2 = grau de liberdade = 19  
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2) Cálculo do rcrit (efetuado utilizando o valor de tcrit calculado em 1):   

rcrit = tcrit / (f + t
2

crit)
1/2

, onde  

tcrit = t tabelado no teste   

n = número de amostras da estação chuvosa = 9  

f = n-2 = grau de liberdade = 7 

n = número de amostras da estação seca = 21 

f = n-2 = grau de liberdade = 19  

 

Os resultados das matrizes de correlação que apresentaram no nível de95% de 

confiança, são os valores de rcrit compreendidos entre 0,6664 e 1 (correlação alta positiva) e 

entre -0,6664 e -1 (correlação alta negativa), para  a estação chuvosa. E de rcrit compreendido 

entre 0,4392 e 1 (correlação alta positiva) e entre -0,4392 e -1 (correlação alta negativa),para a 

estação seca. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados que vão desde a caracterização visual 

das amostras, às concentrações dos elementos químicos analisados pelas técnicas analíticas 

empregadas, assim como a análise dos dados realizados através de técnicas de classificação 

quimiométrica e índices Geoquimicos, além das discussões baseadas na interpretação desses 

resultados. 

Geologicamente, a região que engloba a área estudada situa-se na faixa sedimentar 

costeira do Estado do Rio Grande do Norte. Na cidade do Natal ocorrem campos de dunas 

quartzosas (paleodunas e dunas móveis) e conglomerados do Grupo Barreiras, depósitos 

sedimentares dos tipos colúvio-eluviais, e depósitos de mangues.  

Os sedimentos de rua da cidade são constituídos essencialmente por areias quartzosas 

provenientes das dunas e paleodunas. A fração estudada destes sedimentos foi a passante na 

peneira de 63 µm. Foram analisados dois grupos de amostras. Um coletado no mês de 

setembro de 2009, no final da estação chuvosa, e outro coletado no mês de janeiro de 2010, 

no final da estação seca.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO VISUAL DAS AMOSTRAS 

 

 A Figura 4.1 mostra os tipos de materiais encontrados nas amostras durante a etapa de 

peneiramento. Os materiais mais comuns encontrados em mais de 95 % das amostras na 

fração > 600 µm foram: matéria orgânica (folhas, cascas e galhos de árvores, papel e outros), 

parafuso, cimento, fragmentos de cerâmica branca e vermelha, quartzo (com tonalidades 

branco e alaranjado), fragmentos de rochas (com formas arredondadas e outras com formas 

mais lineares) e plástico. 
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Figura 4.1 - Tipos de materiais encontrados nas amostras: a) matéria orgânica (cascas de árvores), b) fragmentos 

de cerâmica vermelha (restos de construção), c) quartzo (com tonalidades branco e alaranjado), d) resíduos de 

demolição (restos de construção), e) fragmentos de rochas (com formas arredondadas), f) fragmentos de rochas 

usadas na pavimentação de ruas e construção civil (com formas mais lineares) g) fragmentos de vidro (cores 

diversas) e h) plástico (fragmentos de fios e lanternas de veículos). 

 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

4.2 ANÁLISE QUÍMICA POR EFRX 

 

A seguir são apresentadas nas Tabelas 4.1 e 4.2 os valores das concentrações dos 

elementos na forma de óxido das amostras coletadas durante a estação chuvosa e na estação 

seca, respectivamente, analisados pelo método da pérola de vidro para elementos maiores e o 

teor de matéria orgânica referente a cada amostra. Nas Tabelas 4.3 e 4.4 encontram-se os 

valores das concentrações dos elementos traços das amostras coletadas durante a estação 

chuvosa e na estação seca, respectivamente, analisados pelo método do pó prensado. Nas 

Tabelas também podem ser observados os Valores de Referência Local (VRL), valores 

máximos, mínimos, médios, desvios padrão, variâncias e amostras analisadas em duplicatas 

(D*) e releituras (R*). Para os Valores de Referencia Local (VRL), foram utilizados os 

valores dos elementos da amostra coletada no ponto 16, por haver indicação de mínimos 

interferentes antrópicos no local. 
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Tabela 4.1 - Concentração dos elementos maiores analisados por EFRX na forma de óxidos e teor de matéria 

orgânica presente nas amostras coletadas durante a estação chuvosa. 

Amostra SiO2 Al2O3 MgO Na2O P2O5 Fe2O3 MnO TiO2 CaO K2O MO 

  (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 68,22 11,06 1,13 2,60 0,15 4,04 0,08 1,05 4,96 2,58 4,99 

1 D* 68,28 11,12 1,12 2,84 0,16 4,1 0,07 1,04 5,05 2,61 4,99 

2 65,04 11,75 1,49 2,59 0,18 3,68 0,05 0,83 6,66 2,44 4,56 

2 R* 65,32 11,71 1,48 2,59 0,19 3,69 0,06 0,83 6,65 2,44 4,56 

3 68,92 11,28 0,80 3,08 0,25 4,58 0,07 0,83 3,13 2,75 6,17 

4 67,90 11,35 0,83 2,11 0,20 5,77 0,11 1,65 2,52 2,51 4,81 

5 63,32 12,24 1,18 2,38 0,25 6,11 0,09 1,73 4,99 2,22 4,88 

6 75,38 8,61 0,57 2,06 0,12 4,11 0,09 1,90 1,86 1,70 5,16 

6 D* 75,89 8,67 0,58 1,35 0,12 4,10 0,09 1,86 1,91 1,69 516 

7 69,65 10,31 0,64 2,20 0,13 3,04 0,06 0,79 2,23 2,48 5,20 

8 68,06 12,05 1,18 2,83 0,21 4,63 0,07 1,00 3,15 2,76 4,65 

9 71,07 11,45 0,89 1,58 0,21 3,56 0,06 1,11 3,18 2,12 5,15 

VRL 69,33 11,14 0,74 1,83 0,21 3,54 0,06 1,12 3,17 2,22 4,99 

Valor máximo 75,38 12,24 1,49 3,08 0,25 6,11 0,11 1,90 6,66 2,76 6,17 

Valor mínimo 63,32 8,61 0,57 1,58 0,12 3,04 0,05 0,79 1,86 1,70 4,56 

Média 68,09 11,23 0,98 2,37 0,19 4,42 0,08 1,23 3,75 2,37 5,12 

Desvio padrão 2,33 0,57 0,28 0,43 0,05 0,95 0,02 0,41 1,48 0,32 0,45 

Variância 5,41 0,32 0,08 0,18 0,00 0,91 0,00 0,17 2,20 0,10 0,20 

VRL – Valor de Referencia Local 

R* Releitura            

D* Duplicata            

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Tabela 4.2 - Concentração dos elementos maiores analisados por EFRX na forma de óxidos e teor de matéria 

orgânica presente nas amostras coletadas durante a estação seca. 

Amostra SiO2 Al2O3 MgO Na2O P2O5 Fe2O3 MnO TiO2 CaO K2O MO 

  (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 66,19 10,73 1,46 2,64 0,17 4,44 0,07 1,28 5,46 2,41 4,87 

1 D* 66,01 10,61 1,45 2,05 0,17 4,40 0,08 1,27 5,40 2,40 4,87 

2 59,11 12,66 1,76 2,63 0,29 4,90 0,09 1,20 7,96 2,16 4,47 

3 70,24 11,15 0,82 2,57 0,37 3,54 0,06 0,89 3,36 2,62 6,21 

4 65,81 12,20 1,15 2,22 0,22 5,37 0,09 1,39 4,16 2,57 4,61 

5 60,11 12,47 1,61 2,31 0,38 5,83 0,10 1,19 7,52 2,51 4,52 

5 R* 60,02 12,45 1,62 2,35 0,32 5,78 0,11 1,19 7,51 2,51 4,52 

6 67,48 12,14 1,03 2,46 0,24 4,58 0,06 1,18 3,89 2,22 4,74 

7 63,29 12,46 1,38 4,10 0,36 4,56 0,08 1,23 5,88 2,31 4,72 

8 60,50 13,74 1,33 2,30 0,27 4,94 0,07 0,93 4,43 2,73 4,27 

9 64,59 15,73 0,78 1,07 0,32 4,65 0,05 1,21 2,35 1,59 4,89 

10 62,72 14,34 0,86 2,16 0,24 5,19 0,11 1,45 3,08 3,02 4,46 

11 60,43 13,18 1,28 2,39 0,31 5,91 0,09 1,03 5,42 2,34 5,32 

11 D* 61,01 13,22 1,25 2,40 0,31 5,92 0,10 1,03 5,41 2,34 5,32 

12 69,83 11,04 0,62 1,79 0,16 4,19 0,09 1,90 3,02 2,23 4,97 

13 66,15 15,22 0,80 1,36 0,20 3,85 0,05 1,13 3,48 1,65 5,09 

14 69,53 10,75 0,60 2,09 0,15 4,11 0,10 1,84 2,95 2,18 5,08 

15 63,05 12,26 1,14 1,55 0,19 6,88 0,11 1,99 4,17 2,03 4,78 

16 69,33 11,14 0,74 1,83 0,21 3,54 0,06 1,12 3,17 2,22 4,99 

16 R* 69,32 11,15 0,75 1,82 0,21 3,55 0,05 1,12 3,16 2,21 4,99 
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17 76.14 10,05 0,53 1,53 0,13 2,86 0,04 0,79 1,64 1,59 5,73 

18 63,08 10,61 0,96 2,22 0,28 4,10 0,07 1,03 4,37 2,23 4,89 

19 73,51 11,45 0,68 1,51 0,22 3,59 0,06 0,86 2,04 2,23 2,49 

19 D* 72,05 11,30 0,69 1,54 0,23 3,55 0,05 0,86 2,03 2,21 2,49 

20 73,68 10,58 0,56 1,35 0,16 4,43 0,05 0,96 1,94 2,01 5,15 

21 66,58 11,74 1,16 2,21 0,19 4,96 0,09 1,44 4,38 2,46 4,78 

VRL 69,33 11,14 0,74 1,83 0,21 3,54 0,06 1,12 3,17 2,22 4,99 

Valor máximo 76.14 15,73 1,76 4,10 0,38 6,88 0,11 1,99 7,96 3,02 6,21 

Valor mínimo 59,11 10,05 0,53 1,07 0,13 2,86 0,04 0,79 1,64 1,59 2,49 

Média 65,71 12,17 1,01 2,11 0,24 4,59 0,08 1,24 4,03 2,25 4,81 

Desvio padrão 4,28 1,52 0,35 0,63 0,07 0,91 0,02 0,33 1,65 0,35 0,67 

Variância 18,30 2,30 0,12 0,40 0,01 0,82 0,00 0,11 2,71 0,12 0,45 

VRL – Valor de Referencia Local 

R* Releitura            

D* Duplicata            

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Os óxidos que apresentam as maiores médias nas estações chuvosa e seca são SiO2, 

Al2O3, Fe2O3 e CaO (Tabelas 4.1 e 4.2). A média de matéria orgânica é maior na estação 

chuvosa, o que é coerente com o maior aporte de detritos vegetais (flores, folhas, galhos e 

outros) em época de maior precipitação. Analisando os valores máximos para todos os óxidos 

maiores nas estações chuvosa e seca, verifica-se que estes são mais elevados na estação seca, 

exceto para o MnO, que tem o mesmo valor (0,11 %).  

 

Tabela 4.3 - Concentração dos elementos traços analisados por EFRX  

presente nas amostras coletadas durante a estação chuvosa. 

Amostra Rb Cr Ni Cu Zn Sr Pb 

  (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

1 53,00 228,00 20,00 64,00 346,00 515,00 88,00 

2 53,00 129,00 28,00 102,00 469,00 364,00 89,00 

2 R* 54,00 130,00 21,00 100,00 476,00 376,00 91,00 

3 56,00 111,00 27,00 78,00 532,00 435,00 80,00 

4 55,00 131,00 29,00 169,00 495,00 420,00 99,00 

5 51,00 226,00 36,00 120,00 416,00 409,00 81,00 

6 44,00 69,00 14,00 36,00 150,00 265,00 48,00 

7 47,00 59,00 11,00 33,00 266,00 452,00 82,00 

8 58,00 126,00 26,00 75,00 472,00 433,00 76,00 

8 R* 56,00 120,00 27,00 76,00 453,00 433,00 77,00 

9 48,00 125,00 18,00 46,00 283,00 291,00 64,00 

VRL 51,00 61,00 23,00 34,00 134,00 335,00 38,00 

Valor máximo 58,00 228,00 36,00 169,00 532,00 515,00 99,00 

Valor mínimo 44,00 59,00 11,00 33,00 150,00 265,00 64,00 

Média 51,67 133,78 23,22 80,33 381,00 398,22 78,56 

Desvio padrão 4,32 55,64 7,55 41,62 120,40 74,61 14,10 

Variância 18,67 3095,28 57,06 1732,22 14495,78 5566,40 198,69 

      VRL – Valor de Referencia Local 

R* Releitura        

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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Tabela 4.4 - Concentração dos elementos traços analisados por EFRX  

presente nas amostras coletadas durante a estação seca. 

Amostra Rb Cr Ni Cu Zn Sr Pb 

  (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

1 43,00 84,00 31,00 86,00 500,00 495,00 69,00 

1 R* 47,00 83,00 32,00 86,00 488,00 507,00 63,00 

2 51,00 95,00 40,00 326,00 604,00 350,00 232,00 

3 56,00 62,00 23,00 73,00 481,00 361,00 82,00 

4 55,00 127,00 27,00 129,00 687,00 394,00 103,00 

5 54,00 132,00 31,00 262,00 777,00 410,00 99,00 

6 46,00 75,00 16,00 62,00 423,00 308,00 63,00 

7 49,00 86,00 25,00 94,00 435,00 353,00 82,00 

7 R* 49,00 83,00 25,00 96,00 427,00 349,00 78,00 

8 59,00 154,00 33,00 103,00 614,00 341,00 73,00 

9 38,00 169,00 29,00 56,00 266,00 209,00 280,00 

10 63,00 117,00 23,00 114,00 447,00 422,00 79,00 

11 49,00 147,00 60,00 121,00 840,00 369,00 151,00 

12 49,00 90,00 21,00 79,00 332,00 380,00 48,00 

13 32,00 123,00 24,00 148,00 345,00 286,00 51,00 

13 R* 34,00 119,00 23,00 142,00 341,00 277,00 54,00 

14 38,00 306,00 20,00 36,00 166,00 252,00 47,00 

16 51,00 61,00 23,00 34,00 134,00 335,00 38,00 

17 38,00 58,00 18,00 33,00 151,00 301,00 52,00 

18 52,00 208,00 28,00 69,00 395,00 437,00 56,00 

19 50,00 142,00 19,00 55,00 177,00 270,00 45,00 

20 42,00 116,00 12,00 26,00 105,00 262,00 32,00 

20 R* 43,00 104,00 19,00 25,00 103,00 259,00 34,00 

21 55,00 159,00 33,00 74,00 311,00 400,00 68,00 

VRL 51,00 61,00 23,00 34,00 134,00 335,00 38,00 

Valor máximo 63,00 306,00 60,00 326,00 840,00 495,00 280,00 

Valor mínimo 32,00 58,00 12,00 26,00 105,00 209,00 32,00 

Média 48,50 125,55 26,80 99,00 409,50 346,75 87,50 

Desvio padrão 7,75 56,98 10,01 73,47 210,01 68,99 62,50 

Variância 60,05 3246,65 100,16 5397,60 44102,35 4759,49 3906,45 

   VRL – Valor de Referencia Local 

R* Releitura        

  P.S.: Não foi possível realizar a análise da amostra 15 devido à sua insuficiência  

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Os elementos traços que apresentam as maiores médias tanto na estação chuvosa 

quanto na seca são Cr, Zn e Sr (Tabelas 4.3 e 4.4). Os valores máximos para todos os 

elementos traços são mais elevados na estação seca, exceto para o Rb, Cr, e Sr. As maiores 

médias dos elementos na estação chuvosa leva a crer que estes resultados estão relacionados à 

própria característica geogênica dos sedimentos. Os sedimentos finos são constantemente 

carreados para as galerias pluviais pela água das chuvas, enquanto que novas partículas 

minerais finas são trazidas pelo vento. A fração fina dos sedimentos de rua coletada no final 

da estação chuvosa representa a mineralogia mais provável das dunas, com pouco aporte de 
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elementos traços de fonte antropogênica, devido ao pequeno tempo de residência da fração 

fina destes sedimentos nas ruas. 

 

4.2.1 Concentração dos elementos maiores entre as estações de coleta 

 

Com o objetivo de proporcionar um maior entendimento sobre a distribuição dos 

elementos químicos nas amostras sob as determinadas estações de coleta, as figuras a seguir 

mostram a distribuição espacial da concentração dos elementos maiores analisados pela 

técnica de EFRX e matéria orgânica, para nove amostras coletadas nas estações chuvosa e 

seca.  

Ao observar as figuras nota-se claramente uma tendência comum nas concentrações 

dos elementos das estações chuvosa e seca, sendo que essa última apresenta concentrações 

mais elevadas em seus elementos químicos na maioria das amostras, exceto para o elemento 

silício que devido à predominância de quartzo em detrimento dos outros minerais, pois na 

estação chuvosa ocorre uma limpeza nas ruas em que a maior parte do material sedimentado é 

levado pela água para a rede de esgotos e com isso o material restante em maior proporção 

são as areias que por sua vez são constituídas por quartzo(SiO2). 

No caso da Figura 5.16, a concentração da matéria orgânica ser maior na estação 

chuvosa, deve-se ao fato de que a força da água e dos ventos causam a queda de folhas, flores, 

frutos e galhos das árvores das ruas, ocorre também o plantio e movimentação das plantas dos 

jardins e podas de árvores. 
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Figura 4.2 - Concentração do Si entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.3 - Concentração do Al entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.4 - Concentração do Mg entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.5 - Concentração do Na entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.6 - Concentração do P entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.7 - Concentração do Fe entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.8 - Concentração do Mn entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.9 - Concentração do Ti entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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Figura 4.10 - Concentração do Ca entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.11 - Concentração do K entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.12 - Concentração da MO entre as 

estações chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.13 - Concentração do Rb entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.14 - Concentração do Cr entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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4.2.2 Concentração dos elementos traços entre as estações de coleta 

 

Dentro do mesmo contexto que o anterior, o objetivo das figuras a seguir é 

proporcionar um maior entendimento sobre a distribuição dos elementos químicos nas 

amostras sob as determinadas estações de coleta. Nesse caso, é mostrada a distribuição 

espacial da concentração dos elementos traços analisada pela técnica de EFRX, para nove 

amostras coletadas nas estações chuvosa e seca.  

Para as concentrações para os elementos traços, observa-se também uma tendência 

comum nas concentrações dos elementos das estações chuvosa e seca, exceto para o elemento 

Cromo que apresenta na estação chuvosa na maioria das amostras, elevadíssimas 

concentrações que podem ser provenientes do tráfego de veículos associado a uma área de 

baixa altitude. 
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Figura 4.15 - Concentração do Ni entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.16 - Concentração do Cu entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.17 - Concentração do Zn entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.18 - Concentração do Sr entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Figura 4.19 - Concentração do Pb entre as estações 

chuvosa e seca. 

 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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4.3 ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓTICA POR PLASMA INDUTIVAMENTE 

ACOPLADO (ICP-OES) 

 

Nas Tabelas 4.5 e 4.6 podem ser observados os valores das concentrações dos 

elementos biodisponíveis das amostras coletadas durante a estação chuvosa e na estação seca, 

respectivamente, analisados por ICP-OES pelo método do ataque ácido fraco. Nas referidas 

Tabelas também podem ser observados os valores máximos, mínimos, médios, desvios 

padrão, variâncias e amostras feitas em duplicatas (D*) e releituras (R*).  
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Tabela 4.5 - Concentração dos elementos biodisponíveis analisados por ICP-OES, presente nas amostras coletadas durante a estação chuvosa. 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

 

 

 

 

Amostra 

 

 Zn  

(mg/L)  

 V  

(mg/L)  

 Ni  

(mg/L)  

 Mn  

(mg/L)  

 P  

(mg/L) 

 Cr  

(mg/L) 

 Cu 

 (mg/L) 

 Pb  

(mg/L) 

 Ba 

 (mg/L) 

 Na  

(mg/L)  

 K  

(mg/L)  

 Mg  

(mg/L)   

 Fe 

 (mg/L) 

 Ca  

(mg/L) 

 Al 

(mg/L) 

1 9,29 0,23 0,15 3,47 15,86 0,20 1,48 1,40 1,66 9,47 10,77 76,49 67,99 712,80 79,52 

2 10,74 0,24 0,22 3,26 18,02 0,24 2,38 1,63 3,86 9,13 15,56 133,70 106,20 1084,00 95,42 

3 17,05 0,18 0,26 4,50 32,72 0,29 2,62 1,84 3,87 9,01 15,62 53,16 111,60 429,80 57,65 

3 D* 15,56 0,16 0,27 4,17 29,57 0,26 2,31 1,79 3,25 NA 13,27 47,46 95,86 390,80 52,24 

4 10,35 0,13 0,19 4,10 16,65 0,25 3,46 1,99 4,93 6,24 11,62 57,30 102,60 298,90 41,84 

5 8,96 0,23 0,24 3,28 23,80 0,26 2,99 1,71 2,54 10,28 14,87 104,00 99,47 823,30 78,57 

6 2,44 < LD < LD 1,17 9,25 < LD 0,41 0,74 0,96 5,98 11,29 27,24 34,24 250,20 33,86 

7 5,96 < LD 0,14 2,68 16,27 0,27 0,66 1,58 1,50 6,82 12,25 40,64 51,35 257,30 39,67 

8 9,69 0,18 0,16 3,01 18,27 0,19 1,60 1,39 2,19 9,43 10,37 107,00 99,98 415,90 51,54 

9 6,12 0,18  NA 2,72 19,39 0,18 0,78 1,27 2,01 10,55 13,11 71,22 82,25 482,70 79,38 

VRL 2,99 0,16 0,13 2,25 27,74 0,10 0,74 0,51 1,62 12,73 13,65 32,88 48,30 383,60 55,38 

Valor máximo 17,05 0,24 0,27 4,50 32,72 0,29 3,46 1,99 4,93 10,55 15,62 133,70 111,60 1084,00 95,42 

Valor mínimo 2,44 0,13 0,14 1,17 9,25 0,18 0,41 0,74 0,96 5,98 10,37 27,24 34,24 250,20 33,86 

Média 9,62 0,19 0,20 3,24 19,98 0,24 1,87 1,53 2,68 8,55 12,87 71,82 85,15 514,57 60,97 

Desvio padrão 4,12 0,04 0,05 0,90 6,58 0,04 0,99 0,34 1,19 1,64 1,85 31,99 24,54 259,75 19,77 

Variância 17,00 0,00 0,00 0,82 43,30 0,00 0,98 0,11 1,43 2,68 3,41 1023,65 602,40 67470,92 391,04 

 VRL – Valor de Referencia Local 

 D* Duplicata                

 < LD Abaixo do limite de calibração 
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Tabela 4.6 - Concentração dos elementos biodisponíveis analisados por ICP-OES, presentes nas amostras coletadas durante a estação seca. 

 

Amostra 

 

 Zn  

(mg/L)  

 V  

(mg/L)  

 Ni  

(mg/L)  

 Mn  

(mg/L)  

 P  

(mg/L) 

 Cr  

(mg/L) 

 Cu 

 (mg/L) 

 Pb  

(mg/L) 

 Ba 

 (mg/L) 

 Na  

(mg/L)  

 K  

(mg/L)  

 Mg  

(mg/L)   

 Fe 

 (mg/L) 

 Ca  

(mg/L) 

 Al 

(mg/L) 

1 11,29 0,23 0,16 2,37 16,42 0,23 1,37 1,24 1,69 11,66 15,79 159,40 84,74 902,50 52,76 

2 12,73 0,31 0,27 4,01 26,22 0,24 8,07 6,82 3,67 20,74 22,50 151,60 114,50  NA 99,70 

3 11,63 0,15 0,14 2,20 45,23 0,14 1,30 1,35 2,39 15,32 19,05 53,14 62,89 470,40 49,31 

4 14,82 0,19 0,22 4,17 19,91 0,27 2,54 2,21 4,00 11,53 15,75 91,29 109,10 607,50 64,77 

5 18,20 0,28 0,29 5,75 33,89 0,41 6,34 2,17 4,23 39,28 33,08 144,50 148,30 1149,00 102,40 

5 D* 18,76 0,30 0,32 NA 35,36 0,42 6,48 2,42 4,57 39,46 32,92 146,50 153,70 1159,00 106,30 

6 9,04 0,18 0,14 2,24 22,29 0,17 1,19 1,25 2,13 23,18 25,15 93,63 87,51 634,70 61,24 

7 10,21 0,28 0,21 3,38 32,10 0,22 1,84 1,56 2,69 19,28 32,34 111,30 105,90 896,80 88,32 

8 3,37 0,11 NA 1,59 19,40 < LD 1,00 0,59 1,34 13,46 11,55 27,60 45,87 230,90 64,57 

9 4,80 0,15 0,16 2,95 24,02 0,16 0,85 7,76 2,35 17,99 25,80 64,61 79,59 370,80 85,66 

10 11,08 0,21 0,17 9,46 15,38 0,18 2,90 2,16 4,18 28,60 18,80 64,34 61,42 415,00 68,08 

11 NA 0,30 0,75 6,66 29,72 0,56 2,69 4,25 5,45 16,35 23,51 95,51 149,60 767,00 102,30 

12 7,57 0,24 0,12 6,11 11,43 0,20 2,15 0,99 2,67 8,42 13,12 39,05 61,86 432,00 69,06 

13 9,03 0,23 0,22 3,24 15,26 0,20 5,37 1,13 1,82 NA 12,92 67,48 81,88 535,80 111,40 

14  3,73 0,14 0,07 1,76 11,25 0,09 0,65 0,55 1,89 NA 15,55 24,55 34,28 247,60 52,26 

15  NA 0,22 0,26 6,72 17,97 0,27 1,68 1,29 NA 10,89 11,10 84,09 76,31 600,80 120,90 

16  2,99 0,16 0,13 2,25 27,74 0,10 0,74 0,51 1,62 12,73 13,65 32,88 48,30 383,60 55,38 

17  3,23 NA 0,10 2,61 12,38 0,10 0,71 0,94 2,17 9,28 10,50 19,82 40,09 195,00 56,69 

18  9,84 0,29 0,26 2,81 37,96 0,26 1,65 1,30 2,62 22,21 19,13 73,43 79,19 646,00 74,60 

18 D* 8,91 0,25 0,19 2,43 38,40 0,21 1,43 1,37 1,86 19,46 18,31 77,60 76,38 697,50 70,09 

19  3,93 0,14 0,11 1,93 21,16 0,13 1,21 0,70 1,60 10,49 9,91 24,71 43,23 207,00 71,51 

20  2,05 0,11 0,06 1,68 14,64 0,06 0,49 0,41 1,32 11,07 12,17 28,61 31,51 239,30 55,62 

21  8,35 0,24 0,25 3,37 20,28 0,20 2,22 1,71 2,59 13,49 18,40 7,04 87,45 61,90 69,00 

VRL 2,99 0,16 0,13 2,25 27,74 0,10 0,74 0,51 1,62 12,73 13,65 32,88 48,30 383,60 55,38 
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 Zn  

(mg/L)  

 V  

(mg/L)  

 Ni  

(mg/L)  

 Mn  

(mg/L)  

 P  

(mg/L) 

 Cr  

(mg/L) 

 Cu 

 (mg/L) 

 Pb  

(mg/L) 

 Ba 

 (mg/L) 

 Na  

(mg/L)  

 K  

(mg/L)  

 Mg  

(mg/L)   

 Fe 

 (mg/L) 

 Ca  

(mg/L) 

 Al 

(mg/L) 

Valor máximo 18,76 0,31 0,75 9,46 45,23 0,56 8,07 7,76 5,45 39,46 33,08 159,40 153,70 1159,00 120,90 

Valor mínimo 2,05 0,11 0,06 1,59 11,25 0,06 0,49 0,41 1,32 8,42 9,91 7,04 31,51 61,90 49,31 

Média 8,84 0,21 0,21 3,62 23,84 0,22 2,39 1,94 2,67 17,85 18,74 73,16 81,03 538,64 76,17 

Desvio padrão 4,72 0,06 0,14 2,02 9,43 0,12 2,06 1,84 1,14 8,63 7,04 44,85 35,09 296,40 20,96 

Variância 22,32 0,00 0,02 4,07 89,00 0,01 4,25 3,40 1,29 74,51 49,49 2011,19 1231,00 87850,05 439,26 

    VRL – Valor de Referencia Local 

    D* Duplicata 

    < LD Abaixo do limite de calibração 

    NA Não Analisado 
Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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As maiores médias nas estações chuvosa e seca foram para os grupos Zn-Cr-Fe e V- 

Ni-Mn-P-Cu-Pb-K-Mg-Ca-Al, respectivamente. Os valores máximos para todos os elementos 

(maiores, menores e traços) são mais elevados na estação seca. Este é um resultado esperado, 

por tratar-se de um período de baixa precipitação, no qual as espécies químicas adsorvidas nas 

superfícies das partículas minerais (ou qualquer outro tipo de partículas) têm um tempo de 

residência maior no ambiente.  

 

4.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.4.1 Índice de Geoacumulação (IGeo) 

 

A Tabela 4.7, mostra as classificações do Índice de Geoacumulação (IGeo) utilizados 

para atribuir valores as concentrações dos elementos analisados no ambiente de estudo. 

 

Tabela 4.7 - Classificação do Índice de Geoacumulação (IGeo).  

Classes IGeo Intensidade da Poluição Acúmulo no Sedimento 

0 Não poluído < 0 

1 Não poluído a moderadamente poluído > 0 - 1 

2 Moderadamente poluído > 1 - 2 

3 Moderadamente a fortemente poluído > 2 - 3 

4 Fortemente poluído > 3 - 4 

5 Fortemente a exageradamente poluído > 4 - 5 

6 Exageradamente poluído > 5 

Fonte: Förstner e Wittman 1981. 

 

Na Tabela 4.8, podem ser observados os resultados do IGeo referentes as 

concentrações dos elementos maiores analisados pela técnica de EFRX, presentes nos 

sedimentos coletados durante a estação chuvosa. Poucas amostras se enquadram na 

classificação de não poluído a moderadamente poluído e as demais na classificação de não 

poluído.  
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Tabela 4.8 - Índice de Geoacumulação (IGeo), para as concentrações dos elementos maiores analisados pela 

técnica de EFRX, das amostras coletadas durante a estação chuvosa. 

Amostras Intensidade da Poluição Elementos 

1 e 2 Não poluído a moderadamente poluído MgO e CaO 

3 Não poluído a moderadamente poluído Na2O 

4 Não poluído a moderadamente poluído MnO e Fe2O3  

5 Não poluído a moderadamente poluído MgO, Fe2O3, TiO2 e CaO 

6 Não poluído a moderadamente poluído TiO2 

8 Não poluído a moderadamente poluído MgO e Na2O 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Os resultados do IGeo descritos na Tabela 4.9, são referente as concentrações dos 

elementos maiores analisados pela técnica de EFRX, presentes nos sedimentos coletados 

durante a estação seca. A maioria das amostras se enquadra na classificação de não poluído a 

moderadamente poluído e as demais na classificação de não poluído.  

 

Tabela 4.9 - Índice de Geoacumulação (IGeo), para as concentrações dos elementos maiores analisados pela 
técnica de EFRX, das amostras coletadas durante a estação seca. 

Amostras Intensidade da Poluição Elementos 

1 e 2 Não poluído a moderadamente poluído MgO e CaO 

3 Não poluído a moderadamente poluído P2O5 

4 Não poluído a moderadamente poluído MgO e Fe2O3 

5 Não poluído a moderadamente poluído MgO, P2O5, Fe2O3 MnO e CaO 

7 Não poluído a moderadamente poluído MgO, Na2O, P2O5 e CaO 

8 Não poluído a moderadamente poluído MgO 

9 Não poluído a moderadamente poluído P2O5 

10 Não poluído a moderadamente poluído MnO 

11 Não poluído a moderadamente poluído MgO Fe2O3 e CaO 

12 Não poluído a moderadamente poluído TiO2 

14 Não poluído a moderadamente poluído MnO e TiO2 

15 Não poluído a moderadamente poluído MgO, Fe2O3, MnO e TiO2 

21 Não poluído a moderadamente poluído MgO 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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Os resultados do IGeo descritos na Tabela 4.10, são referentes às concentrações dos 

elementos traços analisados pela técnica de EFRX, presentes nos sedimentos coletados 

durante a estação chuvosa.  

 

Tabela 4.10 - Índice de Geoacumulação (IGeo), para as concentrações dos elementos traços analisados pela 

técnica de EFRX, das amostras coletadas durante a estação chuvosa. 

Amostras Intensidade da Poluição Elementos 

1 Não poluído Rb e Ni 

2, 3 e 4 Não poluído Rb, Ni e Sr 

5 Não poluído Rb e Sr 

6 Não poluído Rb, Cr, Ni, Cu, Zn, Sr e Pb 

7 Não poluído Rb, Cr, Ni, Cu, Sr e Pb 

8 Não poluído Rb, Ni e Sr 

9 Não poluído Rb, Ni, Cu e Sr 

1 Não poluído a moderadamente poluído Cu, Zn, Sr e Pb 

2 e 3 Não poluído a moderadamente poluído Cr, Cu e Pb 

4 Não poluído a moderadamente poluído Cr e Pb 

5 Não poluído a moderadamente poluído Ni e Pb 

7 Não poluído a moderadamente poluído Zn e Pb 

8 Não poluído a moderadamente poluído Cr, Cu e Pb 

9 Não poluído a moderadamente poluído Cr, Zn e Pb 

1 Moderadamente poluído Cr 

2, 3 e 8 Moderadamente poluído Zn 

4 Moderadamente poluído Cu e Zn 

5 Moderadamente poluído Cr, Cu e Zn 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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Os resultados do IGeo descritos na Tabela 4.11, são referentes às concentrações dos 

elementos traços analisados pela técnica de EFRX, presentes nos sedimentos coletados 

durante a estação seca.  

 

Tabela 4.11 - Índice de Geoacumulação (IGeo), para as concentrações dos elementos traços analisados pela 

técnica de EFRX, das amostras coletadas durante a estação seca. 

Amostras Intensidade da Poluição Elementos 

1 Não poluído Rb, Cr, Ni, e Sr 

2 e 11 Não poluído Rb e Sr 

3 Não poluído Rb, Ni, Cu e Sr 

4, 5 e 21 Não poluído Rb, Ni e Sr 

6 e 7 Não poluído Rb, Cr, Ni e Sr 

8, 9 e 10 Não poluído Rb, Ni e Sr 

12 Não poluído Rb, Cr, Ni, Sr e Pb 

13 e 18 Não poluído Rb, Ni, Sr e Pb 

14 e 20 Não poluído Rb, Cu, Ni, Zn, Sr e Pb 

16 e 17 Não poluído Rb, Cr, Ni, Cu, Zn, Sr e Pb 

19 Não poluído Rb, Ni, Zn, Sr e Pb 

1, 3 e 7 Não poluído a moderadamente poluído Cu e Pb 

2 e 11 Não poluído a moderadamente poluído Cr e Ni 

4, 5, 8 e 10 Não poluído a moderadamente poluído Cr e Pb 

9 Não poluído a moderadamente poluído Cr, Cu e Zn 

12 e 18 Não poluído a moderadamente poluído Cu e Zn 

13 Não poluído a moderadamente poluído Cr e Zn 

19 Não poluído a moderadamente poluído Cr e Cu 

20 Não poluído a moderadamente poluído Cr 

21 Não poluído a moderadamente poluído Cr, Cu, Zn e Pb 

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Moderadamente poluído Zn 

4, 8 e 10 Moderadamente poluído Cu e Zn 

11 Moderadamente poluído Cu e Pb 

13 Moderadamente poluído Cu 

14 e 18 Moderadamente poluído Cr 

2 Moderadamente a fortemente poluído Cu e Pb 

5 Moderadamente a fortemente poluído Cu 

9 Moderadamente a fortemente poluído Pb 

11 Moderadamente a fortemente poluído Zn 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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Os resultados do IGeo descritos na Tabela 4.12, são referentes às concentrações dos 

elementos biodisponiveis analisados pela técnica de ICP-OES, presentes nos sedimentos 

coletados durante a estação chuvosa.  

 

Tabela 4.12 - Índice de Geoacumulação (IGeo), para as concentrações dos elementos biodisponíveis analisados 

pela técnica de ICP-OES, das amostras coletadas durante a estação chuvosa. 

Amostras Intensidade da Poluição Elementos 

1 Não poluído V, Na, K, Ni, P, Fe, Ba e Al 

2 Não poluído V, Na, K, Mn e P 

3 Não poluído V, Na, K e P 

4 Não poluído V, Na, K, Ni, P e Ca 

5 Não poluído V, Na, K, Mn, P e Al 

6 Não poluído 
Zn, V, Na, K, Ni, Mn, Mg, P, 

Fe, Cr, Cu, Pb, Ca, Ba e Al 

7 Não poluído 
V, Na, K, Ni, Mn, Mg, P, Fe, 

Cu, Ca, Ba e Al 

8 Não poluído 
V, Na, K, Ni, Mn, P, Ca, Ba e 

Al 

9 Não poluído 
V, Na, K, Ni, Mn, P, Cu, Ca, 

Ba e Al 

1 Não poluído a moderadamente poluído Mn, Mg, Cr, Cu, Pb, Ca 

2 Não poluído a moderadamente poluído Ni, Fe, Cr, Ca, Ba, Al 

3 Não poluído a moderadamente poluído Ni, Mn, Mg, Fe, Cr, Ba 

4 Não poluído a moderadamente poluído Mn, Mg, Fe, Cr 

5 Não poluído a moderadamente poluído Zn, Ni, Fe, Cr, Ca e Ba 

7 Não poluído a moderadamente poluído Cr e Zn 

8 Não poluído a moderadamente poluído Fe, Cr, Cu e Pb 

9 Não poluído a moderadamente poluído Zn, Mg, Fe, Cr e Pb 

1 Moderadamente poluído Zn 

2 Moderadamente poluído Zn, Mg, Cu e Pb 

3 Moderadamente poluído Zn, Cu e Pb 

4 Moderadamente poluído Zn, Cu, Pb e Ba 

5 Moderadamente poluído Mg, Cu e Pb 

7 Moderadamente poluído Pb 

8 Moderadamente poluído Zn e Mg 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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Os resultados do IGeo descritos na Tabela 4.13, são referentes às concentrações dos 

elementos biodisponiveis presentes nos sedimentos coletados durante a estação seca.  

 

Tabela 4.13 - Índice de Geoacumulação (IGeo), para as concentrações dos  elementos biodisponíveis analisados 

pela técnica de ICP-OES, das amostras coletadas durante a estação seca. 

Amostras Intensidade da Poluição Elementos 

1 Não poluído V, Na, K, Ni, Mn, P, Ba e Al 

2 Não poluído P e Al 

3 Não poluído 
V, Na, K, Ni, Mn, Fe, Cr, Ca, 

Ba e Al 

4 Não poluído V, Na, K, P e Al 

5 e 7 Não poluído P 

6 Não poluído V, Ni, Mn, P, Ba e Al 

8, 14, 16 e 20 Não poluído 
Zn, V, Na, K, Ni, Mn, Mg, P, 

Fe, Cr, Cu, Pb, Ca, Ba e Al 

9 Não poluído V, Na, Ni, Mn, P, Cu, Ca e Ba 

10 Não poluído V, Na, K, Ni, P, Fe, Ca e Al 

12 Não poluído 
V, Na, K, Ni, Mg, P, Fe, Ca e 

Al 

13 Não poluído V, Na, K, Mn, P, Ca e Ba 

15 Não poluído Zn, V, Na, K, P e Ba 

17 Não poluído 
Zn, V, Na, K, Ni, Mn, Mg, P, 

Fe, Cr, Cu, Ca, Ba e Al 

18 Não poluído K, Mn, P e Al 

19 Não poluído 
Zn, V, Na, K, Ni, Mn, Mg, P, 

Fe, Cr, Pb, Ca, Ba e Al 

21 Não poluído 
Zn, V, Na, K, Ni, Mn, Mg, P, 

Fe, Cr, Pb, Ca, Ba e Al 

 Não poluído V, Na, K, Mn, Mg, P, Ca e Al 

1 Não poluído a moderadamente poluído Fe, Cr, Cu, Pb e Ca 

2 Não poluído a moderadamente poluído 
V, Na, K, Ni, Mn, Fe, Cr, Ba 

e Al 

3 Não poluído a moderadamente poluído Mg, P, Cu e Pb 

4 Não poluído a moderadamente poluído Ni, Mn, Mg, Fe, Cr, Ca e Ba 

5 Não poluído a moderadamente poluído V, K, Ni, Mn, Ca, Ba e Al 

6 Não poluído a moderadamente poluído Na, K, Mg, Fe, Cr, Cu, Pb, Ca 

7 Não poluído a moderadamente poluído 
V, Na, K, Ni, Mn, Fe, Cr, Cu, 

Ca, Ba e Al 

9 Não poluído a moderadamente poluído Zn, K, Mg, Fe, Cr, Ca e Ba 

10 Não poluído a moderadamente poluído Na, Mg, Cr e Ba 
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11 Não poluído a moderadamente poluído V, K, Mn, Mg, Ca e Al 

12 Não poluído a moderadamente poluído Zn, Mn, Cr, Cu, Pb e Ba 

13 Não poluído a moderadamente poluído Ni, Mg, Fe, Cr, Pb e Al 

15 Não poluído a moderadamente poluído 
Ni, Mn, Mg, Fe, Cr, Cu, Pb, 

Ca e Al 

17 Não poluído a moderadamente poluído Pb 

18 Não poluído a moderadamente poluído 
V, Na, Ni, Mg, Fe, Cr, Cu, 

Pb, Ca e Ba 

19 Não poluído a moderadamente poluído Cu 

21 Não poluído a moderadamente poluído Zn, Ni, Fe, Cr e Ba 

1 e 2 Moderadamente poluído Zn e Mg 

3, 6,13 e 18 Moderadamente poluído Zn 

4 Moderadamente poluído Zn, Cu e Pb 

5 Moderadamente poluído Na, Mg, Cr e Pb 

7 Moderadamente poluído Zn, Mg e Pb 

10 Moderadamente poluído Zn, Mn, Cu e Pb 

11 Moderadamente poluído Ni, Fe, Cr, Cu, Ba 

21 Moderadamente poluído Cu e Pb 

2 e 13 Moderadamente a fortemente poluído Cu 

5 Moderadamente a fortemente poluído Zn e Cu 

11 Moderadamente a fortemente poluído Pb 

2 e 9 Fortemente poluído Pb 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

4.4.2 Fator de Enriquecimento (FE) 

No cálculo do Fator de Enriquecimento (FE), para a escolha do elemento de referência 

foi levada em consideração a sua mobilidade iônica natural no meio ambiente, já que ele deve 

ser um elemento conservativo nas rochas. O Ti foi escolhido como elemento de referência, 

por representar um dos elementos de baixa mobilidade no meio ambiente. Outros elementos 

de baixa mobilidade são Fe, Mn, Sc e Al (Isakson et al., 1997; Mishra et al., 2004). 

No meio ambiente é comum ocorrer uma variabilidade natural ocasionada pelos 

microorganismos e outros processos biológicos que fazem parte do mesmo; para tanto, 

considera-se que o valor do FE ≤ 2 é devido à contribuição natural, enquanto que FE > 2 

demonstra o aporte ser de fonte antrópica ou de algum processo natural.  

De acordo com as classificações do Fator de Enriquecimento (FE) mostrados na 

Tabela 4.14, foram obtidos os valores do FE e com isso foram confeccionadas as tabelas 

abaixo para os respectivos valores.  
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A Tabela 4.15, é referente às concentrações dos elementos maiores analisados pela 

técnica de EFRX, presentes nos sedimentos coletados durante a estação chuvosa. Esses 

apontam um enriquecimento moderado apenas para a amostra 2 por MgO e CaO e para a 

amostra 3 por Na2O, aos demais se enquadram na classificação de deficiência de 

enriquecimento. 

 

Tabela 4.14 - Classificação de contaminação do fator de enriquecimento (FE). 

FE < 2 Deficiência de enriquecimento 

FE = 2 – 5 Enriquecimento moderado 

FE = 5 – 20 Enriquecimento significativo 

FE = 20 – 40 Enriquecimento muito alto 

FE > 40 Enriquecimento extremamente alto 

Fonte: Yongming et al., 2006. 

 

Tabela 4.15 - FE para elementos maiores analisados pela técnica de EFRX, 

 presente nas amostras da estação chuvosa. 

Amostra SiO2 Al2O3 MgO Na2O P2O5 Fe2O3 MnO TiO2 CaO K2O 

1 1,0496 1,0590 1,6288 1,5155 0,7619 1,2173 1,4222 1,0000 1,6690 1,2396 

2 1,2659 1,4233 2,7170 1,9098 1,1566 1,4028 1,1245 1,0000 2,8350 1,4831 

3 1,3414 1,3664 1,4588 2,2711 1,6064 1,7458 1,5743 1,0000 1,3324 1,6716 

4 0,6648 0,6916 0,7613 0,7826 0,6465 1,1064 1,2444 1,0000 0,5396 0,7675 

5 0,5913 0,7113 1,0323 0,8420 0,7707 1,1174 0,9711 1,0000 1,0191 0,6474 

6 0,6409 0,4556 0,4541 0,6636 0,3368 0,6844 0,8842 1,0000 0,3459 0,4514 

7 1,4243 1,3121 1,2261 1,7044 0,8776 1,2175 1,4177 1,0000 0,9973 1,5838 

8 1,0995 1,2115 1,7859 1,7320 1,1200 1,4649 1,3067 1,0000 1,1129 1,3924 

9 1,0343 1,0371 1,2135 0,8712 1,0090 1,0147 1,0090 1,0000 1,0122 0,9636 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

 

Os resultados obtidos de FE disponíveis na Tabela 4.16, são referentes às 

concentrações dos elementos maiores analisados pela técnica de EFRX, presentes nos 

sedimentos coletados durante a estação seca. Esses apontam um enriquecimento moderado 

para a amostra 2 e 5 por MgO e CaO; a amostra 3 por P2O5; a amostra 7 por Na2O e a amostra 

8 por MgO. 
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Tabela 4.16 - FE para elementos maiores analisados pela técnica de EFRX,  

presente nas amostras da estação seca. 

Amostra SiO2 Al2O3 MgO Na2O P2O5 Fe2O3 MnO TiO2 CaO K2O 

1 0,8354 0,8428 1,7264 1,2623 0,7083 1,0975 1,0208 1,0000 1,5071 0,9499 

2 0,7957 1,0607 2,2198 1,3413 1,2889 1,2919 1,4000 1,0000 2,3436 0,9081 

3 1,2749 1,2596 1,3945 1,7673 2,2172 1,2584 1,2584 1,0000 1,3339 1,4852 

4 0,7648 0,8824 1,2522 0,9775 0,8441 1,2223 1,2086 1,0000 1,0574 0,9328 

5 0,8024 1,0535 2,0477 1,1880 1,7031 1,5500 1,5686 1,0000 2,2327 1,0641 

6 0,9238 1,0344 1,3211 1,2759 1,0847 1,2280 0,9492 1,0000 1,1647 0,9492 

7 0,8312 1,0185 1,6981 2,0401 1,5610 1,1729 1,2141 1,0000 1,6890 0,9475 

8 1,0509 1,4854 2,1645 1,5136 1,5484 1,6806 1,4050 1,0000 1,6830 1,4810 

9 0,8623 1,3070 0,9757 0,5412 1,4105 1,2159 0,7713 1,0000 0,6862 0,6629 

10 0,6988 0,9943 0,8977 0,9117 0,8828 1,1324 1,4161 1,0000 0,7505 1,0508 

11 0,9478 1,2865 1,8809 1,4201 1,6052 1,8154 1,6311 1,0000 1,8592 1,1462 

12 0,5937 0,5842 0,4939 0,5766 0,4491 0,6977 0,8842 1,0000 0,5616 0,5921 

13 0,9457 1,3542 1,0715 0,7366 0,9440 1,0779 0,8260 1,0000 1,0881 0,7367 

14 0,6105 0,5874 0,4935 0,6952 0,4348 0,7067 1,0145 1,0000 0,5665 0,5977 

15 0,5118 0,6194 0,8670 0,4767 0,5092 1,0938 1,0318 1,0000 0,7404 0,5146 

16 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

17 1,5570 1,2790 1,0154 1,1853 0,8776 1,1454 0,9451 1,0000 0,7335 1,0154 

18 0,9894 1,0356 1,4107 1,3191 1,4498 1,2594 1,2686 1,0000 1,4990 1,0923 

19 1,3808 1,3386 1,1967 1,0746 1,3643 1,3207 1,3023 1,0000 0,8381 1,3082 

20 1,2399 1,1080 0,8829 0,8607 0,8889 1,4600 0,9722 1,0000 0,7140 1,0563 

21 0,7469 0,8197 1,2192 0,9393 0,7037 1,0898 1,1667 1,0000 1,0747 0,8619 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Para o cálculo do Fator de Enriquecimento (FE), das concentrações dos elementos 

traços presentes nos sedimentos coletados tanto na estação chuvosa quanto na seca, foi usado 

o elemento Rb como referência. 

Os resultados obtidos de FE disponíveis na Tabela 4.17, são referentes às 

concentrações dos elementos traços analisados pela técnica de EFRX, presentes nos 

sedimentos coletados durante a estação chuvosa. Esses apontam um enriquecimento 

moderado para a amostra 1 por Cr, Zn e Pb; a amostra 2 por Cr, Cu, Zn, e Pb; a amostra 3 por 

Cu e Zn; a 4 amostra  por Cu, Zn e Pb; a amostra 5 por Cr, Cu, Zn e Pb; a amostra 7 por Zn e 

Pb; a 8 amostra  por  Zn; a amostra 9 por Cr e Zn. 
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Tabela 4.17 - FE para elementos traços analisados pela técnica de EFRX, 

 presente nas amostras da estação chuvosa. 

Amostra Rb Cr Ni Cu Zn Sr Pb 

1 1,0000 3,5967 0,8368 1,8113 2,4847 1,4793 2,2284 

2 1,0000 2,0350 1,1715 2,8868 3,3679 1,0456 2,2537 

3 1,0000 1,6572 1,0691 2,0893 3,6157 1,1826 1,9173 

4 1,0000 1,9914 1,1692 4,6091 3,4254 1,1626 2,4158 

5 1,0000 3,7049 1,5652 3,5294 3,1045 1,2209 2,1316 

6 1,0000 1,3111 0,7055 1,2273 1,2975 0,9169 1,4641 

7 1,0000 1,0495 0,5190 1,0532 2,1540 1,4641 2,3415 

8 1,0000 1,8163 0,9940 1,9397 3,0973 1,1365 1,7586 

9 1,0000 2,1773 0,8315 1,4375 2,2439 0,9229 1,7895 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Tabela 4.18 - FE para elementos traços analisados pela técnica de EFRX,  presente nas amostras da estação seca. 

Amostra Rb Cr Ni Cu Zn Sr Pb 

1 1,0000 1,6332 1,5986 3,0000 4,4255 1,7525 2,1536 

2 1,0000 1,5574 1,7391 9,5882 4,5075 1,0448 6,1053 

3 1,0000 0,9256 0,9107 1,9554 3,2691 0,9814 1,9652 

4 1,0000 1,9306 1,0885 3,5182 4,7540 1,0906 2,5134 

5 1,0000 2,0437 1,2729 7,2778 5,4764 1,1559 2,4605 

6 1,0000 1,3632 0,7713 2,0217 3,4998 1,0193 1,8381 

7 1,0000 1,4674 1,1313 2,8776 3,3788 1,0967 2,2460 

8 1,0000 2,1823 1,2402 2,6186 3,9608 0,8799 1,6606 

9 1,0000 3,7183 1,6922 2,2105 2,6642 0,8373 9,8892 

10 1,0000 1,5527 0,8095 2,7143 2,7004 1,0198 1,6830 

11 1,0000 2,5082 2,7152 3,7041 6,5245 1,1465 4,1359 

12 1,0000 1,5356 0,9503 2,4184 2,5787 1,1806 1,3147 

13 1,0000 3,2136 1,6630 6,9375 4,1033 1,3606 2,1390 

14 1,0000 6,7325 1,1670 1,4211 1,6626 1,0096 1,6600 

16 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

17 1,0000 1,2761 1,0503 1,3026 1,5124 1,2059 1,8366 

18 1,0000 3,3443 1,1940 1,9904 2,8911 1,2794 1,4453 

19 1,0000 2,3744 0,8426 1,6500 1,3473 0,8221 1,2079 

20 1,0000 2,3091 0,6335 0,9286 0,9515 0,9497 1,0226 

21 1,0000 2,4170 1,3304 2,0182 2,1521 1,1072 1,6593 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Os resultados obtidos de FE disponíveis na Tabela 4.18, são referentes às 

concentrações dos elementos traços analisados pela técnica de EFRX, presentes nos 

sedimentos coletados durante a estação seca. Esses apontam um enriquecimento moderado 

para a amostra 1 por Cu, Zn e Pb; a amostra 2 e 3 por Zn; a 4 e 7 amostra  por Cu, Zn e Pb; a 

amostra 5 por Cr e Pb; a amostra 6 por Cu e Zn; a amostra 8, 9 e 21 por Cr, Cu e Zn; a 

amostra 10 e 12 por Cu e Zn; a amostra 11 por Cr, Ni, Cu e Pb; a amostra 13 por Cr, Zn e Pb; 

a amostra 18 por Cr e Zn; as amostras 19 e 20 por Cr. As amostras que apresentam um 
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enriquecimento significativo são as amostras a amostra 2 por Cu e Pb; a amostra 5 por Cu e 

Zn; a amostra 9 por Pb; a amostra 11 por Zn; a amostra 13 por Cu; a amostra 14 por Cr. 

Para o cálculo do Fator de Enriquecimento (FE), das concentrações dos elementos 

biodisponíveis analisados pela técnica de ICP-OES, presentes nos sedimentos coletados tanto 

na estação chuvosa quanto na seca, foi uado o elemento Mn como referencia. 

Os resultados obtidos de FE disponíveis na Tabela 4.19, são referentes às 

concentrações dos elementos biodisponíveis analisados pela técnica de ICP-OES, presentes 

nos sedimentos coletados durante a estação chuvosa. Esses apontam um enriquecimento 

moderado para a amostra 1 e 3 por Zn; a amostra 2 e 5 por Zn, Mg, Cu e Pb; a amostra 4 por 

Cu e Pb; a amostra 6 e 9 por Pb; a amostra 7 por Cr e Pb; a amostra 8 por Zn, Mg e Pb. 

 

 

Tabela 4.19: FE para elementos biodisponíveis analisados pela técnica de ICP-OES, 

 presente nas amostras da estação chuvosa. 

Amostra Zn V Na K  Ni Mn Mg P Fe Cr Cu Pb Ca Ba Al 

1 2,02 0,90 0,48 0,51 0,76 1,00 1,51 0,37 0,91 1,31 1,30 1,78 1,21 0,67 0,93 

2 2,47 1,03 0,49 0,79 1,18 1,00 2,80 0,45 1,52 1,67 2,23 2,21 1,95 1,65 1,19 

3 2,85 0,54 0,35 0,57 1,00 1,00 0,81 0,59 1,16 1,42 1,78 1,81 0,56 1,20 0,52 

4 1,90 0,43 0,27 0,47 0,78 1,00 0,96 0,33 1,17 1,38 2,58 2,14 0,43 1,67 0,41 

5 2,05 0,98 0,55 0,75 1,24 1,00 2,17 0,59 1,41 1,80 2,79 2,30 1,47 1,08 0,97 

6 1,56 0,01 0,90 1,59 NA 1,00 1,59 0,64 1,36 NA 1,08 2,77 1,25 1,14 1,17 

7 1,67 0,01 0,45 0,75 0,92 1,00 1,04 0,49 0,89 2,30 0,75 2,60 0,56 0,78 0,60 

8 2,42 0,80 0,55 0,57 0,92 1,00 2,43 0,49 1,55 1,42 1,63 2,04 0,81 1,01 0,70 

9 1,69 0,92 0,69 0,79 NA 1,00 1,79 0,58 1,41 1,52 0,88 2,07 1,04 1,03 1,19 

NA - Não Analisado 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

 

Os resultados obtidos de FE disponíveis na Tabela 4.20, são referentes às 

concentrações dos elementos biodisponíveis analisados pela técnica de ICP-OES, presentes 

nos sedimentos coletados durante a estação seca. Esses apontam um enriquecimento 

moderado para a amostra 1 por Zn, Mg, Cr, Pb e Ca; a amostra 2 por Zn e Mg; a amostra 3 e 4 

por Zn e Pb; a amostra 5 por Zn e Cu; a amostra 6 e 7 por Zn, Mg e Pb; a amostra 11 por Pb; 

a amostra 13 por Zn; a amostra 18 por Zn, Cr e Pb; a amostra 21 por Cu e Pb. As amostras 

que apresentam um enriquecimento significativo são a amostra 2 por Cu e Pb e a amostra 9 

por Pb e a amostra 13 por Cu. 
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Tabela 4.20: FE para elementos biodisponíveis analisados pela técnica de ICP-OES,  

presente nas amostras da estação seca. 

Amostra Zn V Na K  Ni Mn Mg P Fe Cr Cu Pb Ca Ba Al 

1 3,59 1,32 0,87 1,10 1,14 1,00 4,61 0,56 1,67 2,20 1,78 2,31 2,24 1,00 0,91 

2 2,39 1,05 0,91 0,92 1,16 1,00 2,59 0,53 1,33 1,36 6,15 7,50 NA 1,28 1,01 

3 3,98 0,92 1,23 1,43 1,10 1,00 1,66 1,67 1,33 1,44 1,81 2,71 1,26 1,52 0,91 

4 2,67 0,63 0,49 0,62 0,89 1,00 1,50 0,39 1,22 1,44 1,86 2,33 0,85 1,34 0,63 

5 2,38 0,67 1,21 0,95 0,87 1,00 1,72 0,48 1,20 1,62 3,37 1,66 1,17 1,03 0,72 

6 3,03 1,11 1,83 1,85 1,05 1,00 2,86 0,81 1,82 1,72 1,62 2,45 1,66 1,32 1,11 

7 2,27 1,13 1,01 1,58 1,09 1,00 2,25 0,77 1,46 1,47 1,67 2,04 1,56 1,11 1,06 

8 1,60 0,97 1,50 1,20 NA 1,00 1,19 0,99 1,35 NA 1,93 1,63 0,85 1,18 1,65 

9 1,22 0,71 1,08 1,44 0,94 1,00 1,50 0,66 1,26 1,18 0,88 11,62 0,74 1,11 1,18 

10 0,88 0,30 0,53 0,33 0,30 1,00 0,47 0,13 0,30 0,43 0,94 1,01 0,26 0,62 0,29 

11 NA 0,62 0,43 0,58 1,96 1,00 0,98 0,36 1,05 1,88 1,23 2,82 0,68 1,14 0,62 

12 0,93 0,53 0,24 0,35 0,35 1,00 0,44 0,15 0,47 0,75 1,08 0,72 0,42 0,61 0,46 

13 2,09 0,97 NA 0,66 1,15 1,00 1,43 0,38 1,18 1,42 5,07 1,54 0,97 0,78 1,40 

14 1,59 1,09 NA 1,46 0,66 1,00 0,95 0,52 0,91 1,11 1,12 1,38 0,82 1,49 1,21 

15 NA 0,45 0,29 0,27 0,66 1,00 0,86 0,22 0,53 0,90 0,76 0,85 0,52 NA 0,73 

16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

17 0,93 NA 0,63 0,66 0,68 1,00 0,52 0,38 0,72 0,83 0,84 1,60 0,44 1,16 0,88 

18 2,64 1,43 1,40 1,12 1,62 1,00 1,79 1,10 1,31 2,09 1,79 2,04 1,35 1,30 1,08 

19 1,54 0,97 0,96 0,85 1,01 1,00 0,88 0,89 1,05 1,47 1,92 1,61 0,63 1,16 1,51 

20 0,92 0,93 1,17 1,20 0,58 1,00 1,17 0,71 0,88 0,83 0,89 1,07 0,84 1,09 1,35 

21 1,87 0,99 0,71 0,90 1,31 1,00 0,14 0,49 1,21 1,31 2,01 2,24 0,11 1,07 0,83 

NA - Não Analisado 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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4.4.3 Fator de Contaminação (FC) 

 

A Tabela 4.21, mostra as classificações do Fator de Contaminação (FC) utilizadas para 

atribuir valores as concentrações dos elementos analisados no ambiente de estudo. 

Na Tabela 4.22, é apresentado o Fator de Contaminação (FC), referentes às 

concentrações dos elementos maiores analisados pela técnica de EFRX, presentes nos 

sedimentos coletados durante a estação chuvosa. As amostras que apresentaram teores mais 

elevados foi amostra 2 por MgO e CaO. 

 

Tabela 4.21 - Classificação do Fator de Contaminação. 

X < 1 A fonte local pode ter sido diluída por algum tipo de material como carbonatos 

X = 1 A principal fonte do metal é considerada como sendo a crosta da Terra 

X > 1 Existem fontes adicionais, além da entrada natural 

Fonte: Laybauer, 1995. 

 

Tabela 4.22 - Cálculo do FC para elementos maiores analisados pela técnica de EFRX, 

 presente nas amostras da estação chuvosa. 

Amostra SiO2 Al2O3 MgO Na2O P2O5 Fe2O3 MnO TiO2 CaO K2O 

1 0,9840 0,9928 1,5270 1,4208 0,7143 1,1412 1,3333 0,9375 1,5647 1,1622 

2 0,9381 1,0548 2,0135 1,4153 0,8571 1,0395 0,8333 0,7411 2,1009 1,0991 

3 0,9941 1,0126 1,0811 1,6831 1,1905 1,2938 1,1667 0,7411 0,9874 1,2387 

4 0,9794 1,0189 1,1216 1,1530 0,9524 1,6299 1,8333 1,4732 0,7950 1,1306 

5 0,9133 1,0987 1,5946 1,3005 1,1905 1,7260 1,5000 1,5446 1,5741 1,0000 

6 1,0873 0,7729 0,7703 1,1257 0,5714 1,1610 1,5000 1,6964 0,5868 0,7658 

7 1,0046 0,9255 0,8649 1,2022 0,6190 0,8588 1,0000 0,7054 0,7035 1,1171 

8 0,9817 1,0817 1,5946 1,5464 1,0000 1,3079 1,1667 0,8929 0,9937 1,2432 

9 1,0251 1,0278 1,2027 0,8634 1,0000 1,0056 1,0000 0,9911 1,0032 0,9550 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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A Tabela 4.23 apresenta os resultados do FC das concentrações dos elementos maiores 

presentes nos sedimentos coletados durante a estação seca. As amostras que apresentaram 

teores mais elevados foi a amostra 2 e 5 por MgO e CaO e a amostra 7 por Na2O. 

 

Tabela 4.23 - Cálculo do FC para elementos maiores analisados pela técnica de EFRX,  

presente nas amostras da estação seca. 

Amostra SiO2 Al2O3 MgO Na2O P2O5 Fe2O3 MnO TiO2 CaO K2O 

1 0,9547 0,9632 1,9730 1,4426 0,8095 1,2542 1,1667 1,1429 1,7224 1,0856 

2 0,8526 1,1364 2,3784 1,4372 1,3810 1,3842 1,5000 1,0714 2,5110 0,9730 

3 1,0131 1,0009 1,1081 1,4044 1,7619 1,0000 1,0000 0,7946 1,0599 1,1802 

4 0,9492 1,0952 1,5541 1,2131 1,0476 1,5169 1,5000 1,2411 1,3123 1,1577 

5 0,8526 1,1194 2,1757 1,2623 1,8095 1,6469 1,6667 1,0625 2,3722 1,1306 

6 0,9733 1,0898 1,3919 1,3443 1,1429 1,2938 1,0000 1,0536 1,2271 1,0000 

7 0,9129 1,1185 1,8649 2,2404 1,7143 1,2881 1,3333 1,0982 1,8549 1,0405 

8 0,8726 1,2334 1,7973 1,2568 1,2857 1,3955 1,1667 0,8304 1,3975 1,2297 

9 0,9316 1,4120 1,0541 0,5847 1,5238 1,3136 0,8333 1,0804 0,7413 0,7162 

10 0,9047 1,2873 1,1622 1,1803 1,1429 1,4661 1,8333 1,2946 0,9716 1,3604 

11 0,8716 1,1831 1,7297 1,3060 1,4762 1,6695 1,5000 0,9196 1,7098 1,0541 

12 1,0072 0,9910 0,8378 0,9781 0,7619 1,1836 1,5000 1,6964 0,9527 1,0045 

13 0,9541 1,3662 1,0811 0,7432 0,9524 1,0876 0,8333 1,0089 1,0978 0,7432 

14 1,0029 0,9650 0,8108 1,1421 0,7143 1,1610 1,6667 1,6429 0,9306 0,9820 

15 0,9094 1,1005 1,5405 0,8470 0,9048 1,9435 1,8333 1,7768 1,3155 0,9144 

16 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

17 1,0982 0,9022 0,7162 0,8361 0,6190 0,8079 0,6667 0,7054 0,5174 0,7162 

18 0,9099 0,9524 1,2973 1,2131 1,3333 1,1582 1,1667 0,9196 1,3785 1,0045 

19 1,0603 1,0278 0,9189 0,8251 1,0476 1,0141 1,0000 0,7679 0,6435 1,0045 

20 1,0627 0,9497 0,7568 0,7377 0,7619 1,2514 0,8333 0,8571 0,6120 0,9054 

21 0,9603 1,0539 1,5676 1,2077 0,9048 1,4011 1,5000 1,2857 1,3817 1,1081 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

A Tabela 4.24 apresenta os resultados do FC das concentrações dos elementos traços 

analisados pela técnica de EFRX, presente nos sedimentos coletados durante a estação 

chuvosa. As amostras que apresentaram teores mais elevados foi a amostra 1 por Cr, Zn e Pb; 

a amostra 2, 4, 5 e 8 por Cr, Cu, Zn e Pb; a amostra 3 por Cu, Zn e Pb; a amostra 7 por Pb; a 

amostra 9 por Cr e Zn. 

Tabela 4.24 - Cálculo do FC para elementos traços analisados pela técnica de EFRX,  

presente nas amostras da estação chuvosa. 

Amostra Rb Cr Ni Cu Zn Sr Pb 

1 1,0392 3,7377 0,8696 1,8824 2,5821 1,5373 2,3158 

2 1,0392 2,1148 1,2174 3,0000 3,5000 1,0866 2,3421 

3 1,0980 1,8197 1,1739 2,2941 3,9701 1,2985 2,1053 

4 1,0784 2,1475 1,2609 4,9706 3,6940 1,2537 2,6053 

5 1,0000 3,7049 1,5652 3,5294 3,1045 1,2209 2,1316 

6 0,8627 1,1311 0,6087 1,0588 1,1194 0,7910 1,2632 

7 0,9216 0,9672 0,4783 0,9706 1,9851 1,3493 2,1579 

8 1,1373 2,0656 1,1304 2,2059 3,5224 1,2925 2,0000 

9 0,9412 2,0492 0,7826 1,3529 2,1119 0,8687 1,6842 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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A Tabela 4.25 apresenta os resultados do FC das concentrações dos elementos traços 

analisados pela técnica de EFRX, presentes nos sedimentos coletados durante a estação seca. 

As amostras que apresentaram teores mais elevados foram as amostras 1 e 12 por Cu e Zn; as 

amostras 2, 3, 7 e 10 por Cu, Zn e Pb; as amostras 4 e 5 por Cr, Cu, Zn e Pb; a amostra 6 por 

Zn; as amostras 8, 13, 18 e 21 por Cr, Cu e Zn; a amostra 9 por Cr e Pb; a amostra 11 por Cr, 

Ni, Cu, Zn e Pb e as amostra 14 e 19 por Cr. 

 

Tabela 4.25 - Cálculo do FC para elementos traços analisados pela técnica de EFRX,  

presente nas amostras da estação seca. 

Amostra Rb Cr Ni Cu Zn Sr Pb 

1 0,8431 1,3770 1,3478 2,5294 3,7313 1,4776 1,8158 

2 1,0000 1,5574 1,7391 9,5882 4,5075 1,0448 6,1053 

3 1,0980 1,0164 1,0000 2,1471 3,5896 1,0776 2,1579 

4 1,0784 2,0820 1,1739 3,7941 5,1269 1,1761 2,7105 

5 1,0588 2,1639 1,3478 7,7059 5,7985 1,2239 2,6053 

6 0,9020 1,2295 0,6957 1,8235 3,1567 0,9194 1,6579 

7 0,9608 1,4098 1,0870 2,7647 3,2463 1,0537 2,1579 

8 1,1569 2,5246 1,4348 3,0294 4,5821 1,0179 1,9211 

9 0,7451 2,7705 1,2609 1,6471 1,9851 0,6239 7,3684 

10 1,2353 1,9180 1,0000 3,3529 3,3358 1,2597 2,0789 

11 0,9608 2,4098 2,6087 3,5588 6,2687 1,1015 3,9737 

12 0,9608 1,4754 0,9130 2,3235 2,4776 1,1343 1,2632 

13 0,6275 2,0164 1,0435 4,3529 2,5746 0,8537 1,3421 

14 0,7451 5,0164 0,8696 1,0588 1,2388 0,7522 1,2368 

16 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

17 0,7451 0,9508 0,7826 0,9706 1,1269 0,8985 1,3684 

18 1,0196 3,4098 1,2174 2,0294 2,9478 1,3045 1,4737 

19 0,9804 2,3279 0,8261 1,6176 1,3209 0,8060 1,1842 

20 0,8235 1,9016 0,5217 0,7647 0,7836 0,7821 0,8421 

21 1,0784 2,6066 1,4348 2,1765 2,3209 1,1940 1,7895 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

a) O elemento Rb tem IGeo 0 e apresenta deficiência relativa ao FE para as duas estações 

do ano.  

b) O Cr, apesar do IGeo de 0 a 2, é registrado em vários locais, sem um controle de 

distribuição aparente que não seja o litológico, inerente à composição mineralógica do 

sedimento de rua.  

c) O IGeo para Cu, Zn e Pb mostra valores de não poluído a fortemente poluído. O 

enriquecimento moderado a significativo, registrado pelo FE para estes três elementos 

químicos e o indício da existência de fontes adicionais observado nos cálculos do 

Fator de Contaminação concentram-se nos pontos de amostragem de 1 a 11, todos no 

núcleo urbano da cidade, onde o tráfego de veículos é maior. 
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A independência do Cr com relação aos outros elementos químicos pode ser avaliada 

na figura do cluster hierárquico para os elementos traços presentes na fração fina do 

sedimento de rua coletado nas estações chuvosa e seca; Os grupos formados são Rb-Ni, Cu-

Pb, enquanto que Cr, Zn e Sr são independentes; em ambos os casos, a distância euclidiana 

entre Cr e os outros elementos do mesmo agrupamento (Rb, Ni, Pb e Cu) é maior. Nesta 

figura, a estreita associação do Rb com o Ni, e o caráter geogênico do Rb levam a crer que o 

Ni também seja de origem geogênica, o que é confirmado pelos resultados do IGeo, FE e FC. 

A Tabela 4.26 apresenta os resultados do FC das concentrações dos elementos 

biodisponíveis analisados pela técnica de ICP-OES, presentes nos sedimentos coletados 

durante a estação chuvosa. As amostras que apresentaram teores mais elevados foram a 

amostra 1 por Zn, Mg, Cr, Cu e Pb; a amostra 2 por Zn, Mg, Fe, Cr, Cu, Pb, Ca e Ba; a 

amostra 3 por Zn, Ni, Mn, Fe, Cr, Cu, Pb e Ba; a amostra 4 por Zn, Fe, Cr, Cu, Pb e Ba; a 

amostra 5 por Zn, Mg, Fe, Cr, Cu, Pb e Ca; a amostra 7 por Cr e Pb; a amostra 8 por Zn, Mg, 

Fe, Cu e Pb; a amostra 9 por Zn, Mg e Pb. 

 

Tabela 4.26 - FC para elementos biodisponíveis analisados pela técnica de ICP-OES,  

 presente nas amostras da estação chuvosa. 

Amostra Zn V Na K  Ni Mn Mg P Fe Cr Cu Pb Ca Ba Al 

1 3,10 1,38 0,74 0,79 1,17 1,54 2,33 0,57 1,41 2,01 2,00 2,74 1,86 1,03 1,44 

2 3,59 1,49 0,72 1,14 1,71 1,45 4,07 0,65 2,20 2,42 3,23 3,20 2,83 2,39 1,72 

3 5,70 1,08 0,71 1,14 2,01 2,00 1,62 1,18 2,31 2,85 3,56 3,62 1,12 2,39 1,04 

4 3,46 0,77 0,49 0,85 1,42 1,82 1,74 0,60 2,12 2,51 4,69 3,90 0,78 3,05 0,76 

5 2,99 1,43 0,81 1,09 1,81 1,46 3,16 0,86 2,06 2,62 4,06 3,35 2,15 1,57 1,42 

6 0,82 0,01 0,47 0,83 0,01 0,52 0,83 0,33 0,71 0,02 0,56 1,45 0,65 0,59 0,61 

7 1,99 0,01 0,54 0,90 1,09 1,19 1,24 0,59 1,06 2,74 0,89 3,09 0,67 0,93 0,72 

8 3,24 1,07 0,74 0,76 1,23 1,34 3,25 0,66 2,07 1,90 2,18 2,73 1,08 1,35 0,93 

9 2,05 1,11 0,83 0,96 NA 1,21 2,17 0,70 1,70 1,84 1,06 2,50 1,26 1,24 1,43 

NA - Não Analisado 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

A Tabela 4.27 apresenta os resultados do FC das concentrações dos elementos 

biodisponíveis analisados pela técnica de ICP-OES, presentes nos sedimentos coletados 

durante a estação seca. As amostras que apresentaram teores mais elevados foram a amostra 1 

por Zn, Mg, Fe, Cr, Pb e Ca; a amostra 2 por Zn, Ni, Mg, Fe, Cr, Cu, Pb e Ba; a amostra 3 por 

Zn e Pb; a amostra 4 por Zn, Mg, Fe, Cr, Cu, Pb e Ba; a amostra 5 por Zn, Na, K, Ni, Mn, 

Mg, Fe, Cr, Cu, Pb, Ca e Ba; a amostra 6 por Zn, Mg e Pb; a amostra 7 por Zn, K, Mg, Fe, Cr, 

Cu, Pb e Ca; a amostra 9 por Pb; a amostra 10 por Zn, Na, Mn, Cu, Pb e Ba; a amostra 11 por 

Ni, Mn, Mg, Fe, Cr, Cu, Pb, Ca e Ba; a amostra 12 por Zn, Na, K, Ni, Mn, Mg, Fe, Cr, Cu, 

Pb, Ca e Ba; a amostra 13 por Zn, Mg, Cr, Cu, Pb e Al; a amostra 15 por Mn, Mg, Cr, Cu, Pb 
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e Al; a amostra 17 por Zn, Na, K, Ni, Mn, Mg, Fe, Cr, Cu, Pb, Ca e Ba; a amostra 18 por Zn, 

Ni, Mg, Cr, Cu e Pb; a amostra 21 por Zn, Cu e Pb. 

 

Tabela 4.27 - FC para elementos biodisponíveis analisados pela técnica de ICP-OES,   
presente nas amostras da estação seca. 

Amostra Zn V Na K  Ni Mn Mg P Fe Cr Cu Pb Ca Ba Al 

1 3,77 1,39 0,92 1,16 1,20 1,05 4,85 0,59 1,75 2,31 1,87 2,43 2,35 1,05 0,95 

2 4,25 1,87 1,63 1,65 2,07 1,78 4,61 0,95 2,37 2,42 10,96 13,36 NA 2,27 1,80 

3 3,89 0,90 1,20 1,40 1,08 0,98 1,62 1,63 1,30 1,41 1,77 2,65 1,23 1,48 0,89 

4 4,95 1,18 0,91 1,15 1,65 1,85 2,78 0,72 2,26 2,67 3,45 4,33 1,58 2,48 1,17 

5 6,08 1,70 3,09 2,42 2,22 2,55 4,39 1,22 3,07 4,13 8,61 4,25 3,00 2,62 1,85 

6 3,02 1,10 1,82 1,84 1,05 1,00 2,85 0,80 1,81 1,71 1,61 2,44 1,65 1,32 1,11 

7 3,41 1,70 1,51 2,37 1,63 1,50 3,39 1,16 2,19 2,20 2,50 3,06 2,34 1,67 1,59 

8 1,13 0,68 1,06 0,85 NA 0,71 0,84 0,70 0,95 0,02 1,36 1,15 0,60 0,83 1,17 

9 1,60 0,93 1,41 1,89 1,23 1,31 1,97 0,87 1,65 1,55 1,16 15,21 0,97 1,45 1,55 

10 3,70 1,26 2,25 1,38 1,28 4,20 1,96 0,55 1,27 1,79 3,94 4,24 1,08 2,59 1,23 

11 NA 1,83 1,28 1,72 5,79 2,96 2,90 1,07 3,10 5,56 3,65 8,34 2,00 3,37 1,85 

12 2,53 1,43 0,66 0,96 0,95 2,71 1,19 0,41 1,28 2,03 2,93 1,95 1,13 1,65 1,25 

13 3,02 1,40 NA 0,95 1,65 1,44 2,05 0,55 1,70 2,04 7,30 2,22 1,40 1,12 2,01 

14 1,25 0,85 NA 1,14 0,52 0,78 0,75 0,41 0,71 0,87 0,88 1,08 0,65 1,17 0,94 

15 NA 1,34 0,86 0,81 1,98 2,98 2,56 0,65 1,58 2,68 2,28 2,53 1,57 NA 2,18 

16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

17 1,08 NA 0,73 0,77 0,79 1,16 0,60 0,45 0,83 0,96 0,97 1,85 0,51 1,34 1,02 

18 3,29 1,78 1,74 1,40 2,02 1,25 2,23 1,37 1,64 2,61 2,24 2,55 1,68 1,62 1,35 

19 1,31 0,83 0,82 0,73 0,86 0,86 0,75 0,76 0,90 1,26 1,64 1,38 0,54 0,99 1,29 

20 0,68 0,70 0,87 0,89 0,43 0,75 0,87 0,53 0,65 0,62 0,66 0,80 0,62 0,82 1,00 

21 2,79 1,49 1,06 1,35 1,95 1,50 0,21 0,73 1,81 1,96 3,01 3,35 0,16 1,60 1,25 

NA - Não Analisado 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

A discussão a seguir, relacionada ao Fator de Contaminação (FC) calculado para a 

estação seca, é centrada na localização dos pontos P1 a P11, no núcleo urbano da cidade, área 

também sujeita à influência da maresia.  

Os elementos que se destacam no FC, indicando fontes adicionais na estação seca são 

Zn (17 em 19 pontos), Na (11 de 21 pontos; 9 dos pontos entre P1 e P11), K (13 de 21 pontos; 

10 dos pontos entre P1 e P11), Ni (10 dos pontos entre P1 e P11), Mg (14 de 21 pontos; 10 

dos pontos entre P1 e P11), Fe (16 de 21 pontos; 10 dos pontos entre P1 e P11), Cr (17 de 21 

pontos; 10 dos pontos entre P1 e P11), Cu (17 de 21 pontos; todos os pontos entre P1 e P11), 

Pb (19 de 21 pontos; todos os pontos entre P1 e P11), Ca (8 de 20 pontos; 10 dos pontos entre 

P1 e P11) e Ba (16 de 20 pontos; 9 dos pontos entre P1 e P11). Esta análise confirma que Zn, 

Cu e Pb tem caráter antropogênico. Os elementos Na, K, Mg e Ca podem estar relacionados 
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às gotículas de ar que contém em suspensão os cátions e ânions presentes na água do mar 

(maresia), comum em Natal durante todo o ano, trazida pelos ventos SE-NW. Os elementos 

Na, Mg, Ca e K são os mais abundantes na água do mar e que foram analisados no presente 

trabalho. Isto indica que a fonte adicional destes elementos detectada através da análise do 

fator de contaminação pode ser a própria maresia. Por outro lado, Ni, Fe, Cr e Ba podem ser 

tanto de origem antropogênica como de origem geogênica.  

 

4.4.4 Matrizes de correlação 

 

As Tabelas 4.28 e 4.29 apresentam os resultados das correlações entre os elementos 

maiores analisados pela técnica de EFRX, presentes nos sedimentos coletados durante a 

estação chuvosa e a estação seca, respectivamente. 

 

Tabela 4.28 - Matriz de correlação entre os elementos maiores analisados pela técnica de EFRX,  

presentes nas amostras coletadas durante a estação chuvosa (rcrit = 0,6664). 

  SiO2 Al2O3 MgO Na2O P2O5 Fe2O3 MnO TiO2 CaO K2O 

SiO2 1          

Al2O3 -0,8526 1         

MgO -0,7749 0,7394 1        

Na2O -0,4017 0,3204 0,3805 1       

P2O5 -0,5717 0,7724 0,3496 0,3160 1      

Fe2O3 -0,4608 0,4044 0,1600 0,1749 0,6164 1     

MnO 0,0644 -0,1642 -0,3130 -0,1393 0,0634 0,7667 1    

TiO2 0,1974 -0,3239 -0,2775 -0,4235 -0,0382 0,6205 0,8187 1   

CaO -0,7428 0,5782 0,9132 0,3237 0,2431 0,0581 -0,3445 -0,2660 1  

K2O -0,5153 0,6183 0,3603 0,7065 0,3844 0,0824 -0,1974 -0,6783 0,2123 1 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

Tabela 4.29 - Matriz de correlação entre os elementos maiores analisados pela técnica de EFRX, presentes nas 

amostras coletadas durante a estação seca (rcrit = 0,4329). 

  SiO2 Al2O3 MgO Na2O P2O5 Fe2O3 MnO TiO2 CaO K2O 

SiO2 1          

Al2O3 -0,5627 1         

MgO -0,8115 0,2229 1        

Na2O -0,4172 -0,1171 0,6219 1       

P2O5 -0,5992 0,3969 0,5185 0,4957 1      

Fe2O3 -0,7194 0,3685 0,5940 0,1395 0,2561 1     

MnO -0,5693 0,0761 0,4388 0,3203 0,1034 0,7271 1    

TiO2 -0,1710 0,0087 0,0073 -0,0229 -0,3241 0,4663 0,7158 1   

CaO -0,7979 0,1368 0,9494 0,6458 0,5420 0,5217 0,4895 0,0686 1  

K2O -0,3734 -0,0307 0,3790 0,5222 0,3007 0,3215 0,5625 0,0827 0,3304 1 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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Na matriz de correlação da Tabela 4.28, pode ser observado as correlações 

positivamente significativas entre Al2O3-MgO-P2O5, MgO-CaO, Na2O-K2O, Fe2O3-MnO, 

MnO-TiO2. E na matriz de correlação da Tabela 4.29, também pode ser observado as 

correlações positivamente significativas entre MgO-Na2O-P2O5-Fe2O3-MnO-CaO,  Na2O- 

P2O5-CaO-K2O, P2O5-CaO, Fe2O3-MnO-TiO2-CaO, MnO-TiO2-CaO-K2O. 

 A média maior de SiO2 para a estação chuvosa deve-se à predominância de quartzo 

em detrimento dos outros minerais. Nas matrizes de correlação (Tabelas 4.28 e 4.29), quando 

a correlação é significativa (valores em negrito) verifica-se que Al2O3, MgO, P2O5, Fe2O3, 

MnO e CaO correlacionam negativamente com o SiO2, seja na estação seca ou chuvosa. Isso 

significa que na fração fina do sedimento de rua analisada, um aumento no teor de SiO2 

corresponde a uma diminuição no teor dos outros elementos maiores; analogamente, uma 

diminuição do teor de SiO2 (quartzo) corresponde a um aumento no teor dos outros elementos 

maiores. Na estação seca, o meio de transporte predominante das partículas minerais é o 

eólico. Na estação chuvosa a movimentação das partículas se dá por ação da água das chuvas 

e pelo vento. Sendo assim, é de se esperar que na estação chuvosa haja mais quartzo do que 

outros minerais acessórios. A maior média de Al2O3 na estação seca leva a supor que a 

presença de argilo minerais na fração fina do sedimento é maior nesta época do ano. 

Os resultados das matrizes de correlação mostram a seguir as correlações entre os 

elementos analisados, para um nível de 95 % de confiança. Para a estação chuvosa os valores 

de rcrit ficam compreendidos entre 0,6664 e 1 (correlação alta positiva) e entre -0,6664 e -1 

(correlação alta negativa), para  todos os elementos analisados. E para a estação seca os 

valores de rcrit ficam compreendidos entre 0,4392 e 1 (correlação alta positiva) e entre -0,4392 

e -1 (correlação alta negativa), para  todos os elementos analisados. 

As Tabelas 4.30 e 4.31 podem ser vistos os resultados das correlações entre os 

elementos traços analisados pela técnica de EFRX, presentes nos sedimentos coletados 

durante a estação chuvosa e a estação seca, respectivamente.  

Na matriz apresentada pela Tabela 4.30, pode ser observado as correlações 

positivamente significativas existentes entre Rb-Zn, Ni-Cu-Zn, Cu-Zn-Pb, Zn-Pb e Sr-Pb. E 

na matriz da Tabela 4.31 os elementos que se correlacionam positivamente de forma 

significativa são: Rb-Zn-Sr, Ni-Cu-Zn-Pb, Cu-Zn-Pb, Zn e Sr. 
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Tabela 4.30 - Matriz de correlação para os elementos traços analisados pela técnica de EFRX,  

presente nas amostras coletadas durante a estação chuvosa (rcrit = 0,6664 ). 

  Rb Cr Ni Cu Zn Sr Pb 

Rb 1       

Cr 0,3598 1      

Ni 0,6593 0,6042 1     

Cu 0,5679 0,4116 0,8193 1    

Zn 0,9238 0,3229 0,7953 0,7137 1   

Sr 0,5924 0,4428 0,2150 0,2319 0,4895 1  

Pb 0,6471 0,4031 0,5039 0,6976 0,7254 0,7393 1 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Tabela 4.31 - Matriz de correlação para os elementos traços analisados pela técnica de EFRX, 

 presente nas amostras coletadas durante a estação seca (rcrit = 0,4329). 

  Rb Cr Ni Cu Zn Sr Pb 

Rb 1       

Cr -0,1329 1      

Ni 0,2334 0,1289 1     

Cu 0,2514 -0,1010 0,4904 1    

Zn 0,4697 -0,0662 0,7252 0,6799 1   

Sr 0,5710 -0,2137 0,3453 0,3031 0,5474 1  

Pb -0,0314 0,0563 0,5397 0,4776 0,3724 -0,1694 1 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Na matriz apresentada pela Tabela 4.32 pode ser observado as correlações 

positivamente significativas existentes entre Zn-Ni-Mn-P-Fe-Cr-Cu-Pb-Ba, V-Na- Mg-Fe-Ca-

Al, Na-Al, K-P, Ni-Mn-Fe-Cr-Cu-Pb, Mn-P-Fe-Cr-Cu-Pb-Ba, Mg-Ca-Al, P-Fe-Cr, Fe-Cr-Cu-

Pb-Ba, Cr-Pb, Cu-Pb-Ba, Pb-Ba e Ca-Al. E na matriz da Tabela 4.33 os elementos que se 

correlacionam positivamente de forma significativa são: Zn-V-Na-K-Mg-Fe-Cu-Ba, V-K-Ni-

Mn-Mg-Fe-Cr-Cu-Ca-Ba-Al, Na-K-Mg-P-Fe-Ca-Ba, K-Mg-P-Fe-Cr-Pb-Ca-Ba, Ni-Mn-Fe-

Cr-Ba-Al, Mn-Fe-Cr-Ba-Al, Mg-Fe-Cr-Ca-Al, P-Fe, Fe-Cr-Cu-Pb-Ca-Ba, Cr-Cu-Ca-Ba-Al, 

Cu-Ba-Al, Pb-Ba.  

Nessas Tabelas 4.32 e 4.33 é possível observar as correlações significativas entre os 

elementos sugerindo-se uma origem comum a todos, a não ser no caso das correlações 

negativas que reflete fontes diferentes.  
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Tabela 4.32 - Matriz de correlação para os elementos biodisponíveis analisados pela técnica de ICP-OES, 

presente nas amostras coletadas durante a estação chuvosa (rcrit = 0,6664). 

  Zn V Na K Ni Mn Mg P Fe Cr Cu Pb Ca Ba Al 

Zn 1               

V 0,57 1              

Na 0,33 0,82 1             

K 0,51 0,42 0,37 1            

Ni 0,82 0,50 0,20 0,52 1           

Mn 0,91 0,58 0,30 0,39 0,79 1          

Mg 0,31 0,81 0,66 0,33 0,46 0,28 1         

P 0,84 0,49 0,52 0,69 0,66 0,74 0,20 1        

Fe 0,82 0,75 0,50 0,53 0,72 0,81 0,64 0,72 1       

Cr 0,70 0,43 0,33 0,49 0,78 0,83 0,34 0,68 0,67 1      

Cu 0,71 0,56 0,13 0,44 0,80 0,79 0,41 0,53 0,82 0,61 1     

Pb 0,76 0,41 0,13 0,44 0,82 0,91 0,28 0,63 0,76 0,92 0,83 1    

Ca 0,28 0,80 0,62 0,55 0,44 0,24 0,84 0,20 0,45 0,30 0,37 0,22 1   

Ba 0,72 0,41 -0,02 0,46 0,65 0,78 0,29 0,48 0,81 0,58 0,87 0,82 0,22 1  

Al 0,28 0,86 0,81 0,52 0,26 0,28 0,77 0,29 0,45 0,32 0,24 0,18 0,92 0,16 1 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Tabela 4.33 - Matriz de correlação para os elementos biodisponíveis analisados pela técnica de ICP-OES, 

presentes nas amostras coletadas durante a estação seca (rcrit = 0,4329). 

  Zn V Na K Ni Mn Mg P Fe Cr Cu Pb Ca Ba Al 

Zn 1               

V 0,44 1              

Na 0,53 0,40 1             

K 0,52 0,56 0,72 1            

Ni -0,02 0,64 0,25 0,41 1           

Mn 0,15 0,47 0,41 0,21 0,50 1          

Mg 0,57 0,64 0,50 0,60 0,41 0,28 1         

P 0,35 0,39 0,53 0,57 0,36 -0,07 0,32 1        

Fe 0,49 0,77 0,54 0,73 0,78 0,44 0,75 0,45 1       

Cr 0,25 0,74 0,41 0,52 0,92 0,59 0,61 0,36 0,89 1      

Cu 0,58 0,61 0,37 0,38 0,38 0,39 0,59 0,17 0,64 0,49 1     

Pb 0,14 0,34 0,32 0,49 0,42 0,24 0,42 0,21 0,50 0,37 0,44 1    

Ca 0,39 0,47 0,43 0,55 0,39 0,29 0,65 0,38 0,61 0,63 0,13 -0,09 1   

Ba 0,46 0,49 0,52 0,57 0,65 0,52 0,38 0,31 0,70 0,68 0,50 0,46 0,27 1  

Al 0,02 0,58 0,19 0,31 0,58 0,50 0,44 0,13 0,61 0,61 0,62 0,42 0,30 0,17 1 

Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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4.4.5 Análise de agrupamento 

Os dendrogramas relativos à análise de agrupamentos foram gerados usando o método 

de Ward com os dados padronizados e person (r) como medida da distância. Os ramos 

verticais correspondem as variáveis e os números na base das Figuras indicam a distancia de 

ligação entre cada ramo. 

A Figura 4.20, mostra o dendrograma resultante da análise de agrupamento para os 

elementos maiores da estação chuvosa analisados por EFRX. O grupo G1, é formado pelas 

associações entre os elementos K-Na, Ca-Mg, e P-Al. O grupo G2, é formado pelas 

associações entre os elementos Ti-Mn, Fe e Si. 

 

Figura 4.20 - Dendrograma hierárquico obtido pelo método de Ward para os elementos 

 maiores da estação chuvosa analisados por EFRX. 
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Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

A Figura 4.21, mostra o dendrograma resultante da análise de agrupamento para os 

elementos maiores da estação seca analisados por EFRX. O grupo G1, é formado pelas 

associações entre os elementos Ca-Mg, Na, P e K. O grupo G2, é formado pelas associações 

entre os elementos Ti, Fe-Mn, Al. O Si, liga-se separadamente a esses grupos. 

 

 

 

G1 

G2 
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Figura 4.21 - Dendrograma hierárquico obtido pelo método de Ward para os elementos 

 maiores da estação seca analisados por EFRX. 
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Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

A análise de agrupamento para os elementos maiores presentes nas amostras da estação 

chuvosa (Figura 4.20) e seca (Figura 4.21), mostram que a mineralogia essencial dos 

sedimentos de rua não se modifica entre as duas épocas do ano, porque os dois agrupamentos 

são basicamente os mesmos (G1 da estação chuvosa com G1 da estação seca e G2 da estação 

chuvosa com G2 da estação seca), havendo somente grande diferença para o Si entre as duas 

estações, onde ele encontra-se isolado dos demais grupos na estação seca. Esta independência 

do Si na análise de agrupamento é coerente com as correlações negativas entre este elemento 

e os outros elementos maiores visualizada nas Tabelas 4.28 e 4.29.  Isso ocorre devido ao fato 

de que na estação seca (Figura 4.21), onze amostras a mais foram coletadas em áreas de 

terrenos arenosos que são ricos em silício, fazendo com que haja uma maior separação do Si 

em relação aos grupos G1 e G2 e também fazendo com que o Al migrasse para o grupo G2, 

formando uma maior distancia de ligação entre os elementos desse grupo.  

Na estação chuvosa (Figura 4.20) tanto os grupos G1 quanto G2, apresentam 

características geogênicas para os elementos químicos que constituem esses grupos, no 

entanto, a distancia de ligação (3,65) entre eles, dá a pressupor que existem também 

contribuições de fontes diferentes adicionadas aos elementos do grupo G1, fazendo com que 

G2 

G1 
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haja grupos distintos. Isso também corrobora com as características da formação dos grupos 

G1 e G2 da Figura 4.21. 

A Figura 4.22, mostra o dendrograma resultante da análise de agrupamento para os 

elementos traços da estação chuvosa analisados por EFRX. O grupo G1, é formado pelas 

associações entre os elementos Sr-Pb e Cr. O grupo G2, é formado pelas associações entre os 

elementos Cu-Ni e Rb-Zn. 

 

Figura 4.22 - Dendrograma hierárquico obtido pelo método de Ward para os elementos 

 traços da estação chuvosa analisados por EFRX. 
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Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 
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A Figura 4.23, mostra o dendrograma resultante da análise de agrupamento para os 

elementos traços da estação seca analisados por EFRX. O grupo G1, é formado pelas 

associações entre os elementos Ni-Zn, Cu, Pb. O grupo G2, é formado pelas associações entre 

os elementos Sr-Rb. O Cr apresenta-se ligado separadamente a esses grupos. 

 

Figura 4.23 - Dendrograma hierárquico obtido pelo método de Ward para os elementos  

traços da estação seca analisados por EFRX. 
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Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Na estação chuvosa (Figura 4.22) o grupo G1 apresenta características geogênicas para 

o Sr e Pb, mas com uma contribuição de fonte adicional para o Pb. Já o caráter isolado do Cr 

indica que esse elemento apresenta uma pequena contribuição da mesma fonte desses 

elementos e uma grande contribuição de uma fonte diferente da que contribui para os 

elementos Sr e Pb. Já o grupo G2, apresenta um comportamento de caráter geogênico em 

relação ao grupo G1. 

Na estação seca (Figura 4.23) o grupo G1 apesar de apresentar características de fontes 

geogênicas, existe também contribuições adicionais em maior proporção de fontes com 

características antropogênicas. O grupo G2 apresenta características inteiramente geogênicas. 

O elemento Cr que se apresenta isolado dos demais grupos indica que esse elemento tem uma 

grande contribuição de fontes antropogênicas oriundas de fontes diferentes das dos outros 

grupos.  

G2 

G1 
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A Figura 4.24, mostra o dendrograma resultante da análise de agrupamento para os 

elementos biodisponíveis coletados na estação chuvosa e analisados por ICP-OES. O grupo 

G1, é formado pelas associações entre os elementos Al-Ca, Mg e Na-V. O grupo G2, é 

formado pelas associações entre os elementos K, Ba-Cu, Fe, Pb-Cr, P, Ni e Mn-Zn. 

 

Figura 4.24 - Dendrograma hierárquico obtido pelo método de Ward para os elementos 

biodisponíveis da estação chuvosa analisados por ICP-OES. 
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Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Na estação chuvosa (Figura 4.24) ambos os grupos G1 e G2 apresentam características 

de fontes geogênicas, mas é relevante observar que no grupo G1 os elementos Ca, Mg e Na 

podem estar recebendo também contribuições de outras fontes geogênicas que são diferentes 

das fontes que contribuem para a formação dos elementos do grupo G2, originando assim uma 

grande distancia de ligação entre esses grupos.  

A Figura 4.25, mostra o dendrograma resultante da análise de agrupamento para os 

elementos biodisponíveis coletados na estação seca e analisados por ICP-OES. O grupo G1, é 

formado pelas associações entre os elementos Al-Cu, Mn e Pb. O grupo G2, é formado pelas 

associações entre os elementos Ni-Cr, Fe, V e Ba. O grupo G3, é formado pelas associações 

entre os elementos Mg-Ca, Zn, Na-K e P. 

 

 

G2 
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Figura 4.25: Dendrograma hierárquico obtido pelo método de Ward para os elementos  

biodisponíveis da estação seca analisados por ICP-OES. 
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Fonte: Azevedo Filho, J.B., 2011. 

 

Todos os grupos G1, G2 e G3 apresentam características geogênicas para os vários 

elementos, sendo que as características antropogênicas são mais acentuadas para os elementos 

do grupo G1 em Cu, Al e principalmente o Pb; para o grupo G2 em Ni, Cr e Fe e para o grupo 

G3 com o Zn. No grupo G3 é relevante observar que os elementos Ca, Mg, Na, K e P podem 

estar recebendo também contribuições de outras fontes geogênicas e antropogênicas 

diferentes das fontes que contribuem para a formação dos grupos G1 e G2, originando assim 

uma grande distancia de ligação entre esse grupo e os demais.  

A análise de agrupamento para os elementos biodisponíveis que se encontram nas 

amostras coletadas durante a estação seca mostra uma independência do Ca nos agrupamentos 

evidenciados. A fonte do Ca é diversa, pois este entra na cal e tintas (pintura de edificações e 

guias de ruas), nos materiais de construção civil, mas pode estar também presente nos 

sedimentos nos fragmentos de conchas ou bioclastos carbonáticos comuns na área litorânea. O 

Zn, embora agrupado, encontra-se no extremo da figura da análise de agrupamento (Figura 

4.25), podendo ser proveniente de fontes diversas relacionadas aos veículos automotores ou às 

placas de sinalização e grades das ruas.  
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5 CONCLUSÕES 

 

A partir da análise dos resultados obtidos, chegou-se às seguintes conclusões:  

 

As amostras analisadas por EFRX pelo método da pérola de vidro para elementos 

maiores, apresentam as maiores médias na estação chuvosa são SiO2, Na2O e K2O, enquanto 

que as maiores médias na estação seca são para Al2O3, MgO, P2O5, Fe2O3, CaO. A média de 

matéria orgânica é maior na estação chuvosa, o que é coerente com o maior aporte de detritos 

vegetais (flores, folhas, galhos e outros) em época de maior precipitação. Analisando os 

valores máximos para todos os óxidos maiores nas estações chuvosa e seca, verifica-se que 

estes são mais elevados na estação seca, exceto para o MnO, que tem o mesmo.  

Há uma correlação significativa e verifica-se que Al2O3, MgO, P2O5, Fe2O3, MnO e 

CaO correlacionam negativamente com o SiO2, seja na estação seca ou chuvosa. Isso significa 

que na fração fina do sedimento de rua analisada, um aumento no teor de SiO2(quartzo) 

corresponde a uma diminuição no teor dos outros elementos maiores; analogamente, uma 

diminuição do teor de SiO2 corresponde a um aumento no teor dos outros elementos maiores. 

Na estação seca, o meio de transporte predominante das partículas minerais é o eólico. Na 

estação chuvosa a movimentação das partículas se dá por ação da água das chuvas e pelo 

vento. Sendo assim, é de se esperar que na estação chuvosa haja mais quartzo do que outros 

minerais acessórios. A maior média de Al2O3 na estação seca leva a supor que a presença de 

argilominerais na fração fina do sedimento é maior nesta época do ano. Minerais na fração 

síltico-argilosa apresentam área superficial específica elevada, o que aumenta seu potencial de 

adsorção das espécies químicas presentes no ambiente. 

As amostras analisadas por EFRX pelo método do pó prensado para elementos traços 

apresentam as maiores médias na estação chuvosa são Rb, Cr e Sr, enquanto que as maiores 

médias na estação seca são para Ni, Cu, Zn e Pb. Os valores máximos para todos os elementos 

traços são mais elevados na estação seca, exceto para o Sr. As maiores médias de Rb, Cr e Sr 

na estação chuvosa levam a crer que estes resultados estão relacionados à própria 

característica geogênica dos sedimentos; os sedimentos finos são constantemente carreados 

para as galerias pluviais pela água das chuvas, enquanto que novas partículas minerais finas 

são trazidas pelo vento. Estas, por sua vez, são carreadas pelas novas chuvas, o que representa 

uma constante renovação dos sedimentos. 

O elemento Rb tem IGeo 0 e apresenta deficiência relativa ao FE, para as duas 

estações do ano. O Cr, apesar do IGeo de 0 a 2, é registrado em vários locais, sem um controle 
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de distribuição aparente que não seja o litológico, inerente à composição mineralógica do 

sedimento de rua. O IGeo, para Cu, Zn e Pb mostra valores de não poluído a fortemente 

poluído. O enriquecimento moderado a significativo, registrado pelo FE para estes três 

elementos químicos e o indício da existência de fontes adicionais observado nos cálculos do 

Fator de Contaminação concentram-se nos pontos de amostragem de 1 a 11, todos no núcleo 

urbano da cidade, onde o tráfego de veículos é maior.  

A análise de agrupamento dos elementos traços indica que os elementos Ni, Zn, Cu, 

Pb apesar de apresentar características de fontes geogênicas, existe também contribuições 

adicionais em maior proporção de fontes com características antropogênicas principalmente 

para o Pb. Os elementos Rb, Sr apresentam características inteiramente geogênicas e 

contribuições antropogênicas para o Zn e Cu. O caráter isolado do Cr indica que esse 

elemento apresenta uma pequena contribuição da mesma fonte dos demais elementos, mas ele 

recebe uma maior contribuição de fontes diferentes das que gera a formação dos grupos para 

os outros elementos. 

As amostras analisados por ICP-OES para os elementos biodisponíveis, mostram que 

os valores máximos para todos os elementos são mais elevados na estação seca. Este é um 

resultado esperado, por tratar-se de um período de baixa precipitação, no qual as espécies 

químicas adsorvidas nas superfícies das partículas minerais (ou qualquer outro tipo de 

partículas) têm um tempo de residência maior no ambiente.  

Os elementos que se destacam no FC, indicando fontes adicionais na estação seca são 

Zn, Na, K, Ni, Mg, Fe, Cr, Cu, Pb, Ca e Ba. Esta análise confirma que Zn, Cu e Pb tem 

caráter antropogênico. Os elementos Na, K, Mg e Ca podem estar relacionados às gotículas de 

ar que contém em suspensão os cátions e ânions presentes na água do mar (maresia), comum 

em Natal durante todo o ano, trazida pelos ventos SE-NW. Os elementos Na, Mg, Ca e K são 

os mais abundantes na água do mar e que foram analisados no presente trabalho. Isto indica 

que a fonte adicional destes elementos detectada através da análise do fator de contaminação 

pode ser a própria maresia. Por outro lado, Ni, Fe, Cr e Ba podem ser tanto de origem 

antropogênica como de origem geogênica. 

A fonte do Ca é diversa, pois este entra na cal e tintas (pintura de edificações e guias 

de ruas), nos materiais de construção civil, mas pode estar também presente nos sedimentos 

nos fragmentos de conchas ou bioclastos carbonáticos comuns na área litorânea. O Zn 

podendo ser proveniente de fontes diversas relacionados aos veículos automotores ou às 

placas de sinalização e grades das ruas. 
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