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APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA À 

DETERMINAÇÃO DE MERCÚRIO TOTAL E OUTROS 

ELEMENTOS DE INTERESSE EM AMOSTRAS DE SOLO E 

SEDIMENTO DA SERRA DO NAVIO E BACLV DO RIO VILA 

NOVA, AMAPÁ 

CRISTINA GONÇALVES 

RESUMO 

Desenvolveu-se, no presente trabalho, um método de separação radioquímica 

para quantificação de mercúrio total em amostras de solo e sedimento provenientes de 

duas regiões do Estado do Amapá: Serra do Navio (área de referência) e Bacia do Rio 

Vila Nova (área com atividades garimpeiras). 

O método consistiu na lixiviação das amostras irradiadas com água regia em 

bomba Parr aquecida em forno de microondas doméstico, e posterior aplicação da 

técnica de extração por solvente, utilizando-se dietilditiocarbamato de bismuto 

(Bi(DI)C)3) como agente extrator. A fase orgânica, contendo os radioisótopos ' " H g e 

^"^Hg, foi contada em um espectrómetro gama com detector de Ge hiperpuro. Este 

método eliminou a inteferência do pico 279,54 keV do '^Se sobre o pico de 279,2 keV 

do ^''^líg, além de melhorar as estatísticas de contagem de ambos os radioisótopos do 

mercúrio. 

Os elementos As, Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Ho, K, La, Lu, Mg, Mn, 

Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Ta, Tb, Th, Ti, U, V, W, Yb, ¿ n e Zr foram determinados 

pelo método de ativação neutrônica instrumental. Duas séries de irradiações foram 

realizadas para a quantificação destes elementos nas amostras de solo e sedimento; a 

irradiação curta permitiu a quantificação de Mg, Mn, Na, Ti e V, e a longa, dos demais 

elementos. 

A verificação da precisão e exatidão do método de separação radioquímica 

adotado para a determinação de mercúrio foi realizada com os materiais de referência 



Buflfalo River Sediment e Lake Sediment, para sedimentos e GXR-5, para solos. No caso 

da análise puramente instrumental, recorreram-se aos materiais de referência Buffalo 

River Sediment, Soil-7, JB-1 e Oyster Tissue. 

As amostras foram ainda submetidas ás análises mineralógicas por difração de 

raios X, no Instituto de Geociências-USP, para observação do comportamento do 

mercúrio com a mineralogia. 

A concentração de aluminio foi determinada em algumas amostras, pelo método 

de fluorescência de raios X, no Departamento de Optoeletrônicos, do EPEN-CNEN/SP, 

permitindo o cálculo do fator de enriquecimento, para avaliação do grau de 

contaminação mercurial na região de garimpo (Bacia do Rio Vila Nova). 

Os teores de mercúrio obtidos com a realização deste trabalho foram comparados 

a de outras regiões brasileiras onde atividades garimpeiras estão sendo desenvolvidas, 

havendo lançamento do metal no ecossistema. 

Com os resultados alcançados na análise multielementar aplicou-se a análise 

fatorial com rotação Varimax modo r (entre variáveis) para verificação da assinatura 

geoquímica dos solos e sedimentos das duas regiões estudadas, além da aplicação do 

teste de correlação de similaridade de Pearson e comparação com os valores médios da 

crosta terrestre. 



APPLICATION OF NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS TO THE 

DETERMINATION OF TOTAL MERCURY AND OTHER 

ELEMENTS OF INTEREST IN SOIL AND SEDIMENT SAMPLES 
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CRISTINA GONÇALVES 

ABSTRACT 

In this work it is presented a survey on total mercury determination by a 

radiochemical method in sediment and soil samples from two regions, in the state of 

Amapa: Serra do Navio (background area) and Vila Nova river basin (gold mining area). 

The method consisted in leaching of the irradiated samples with acqua regia in a 

Parr bomb, and heating in microwave oven, for one minute. Then the solvent extraction 

technique was applied, using bismuth diethyldithiocarbamate (Bi(DDC)3) as extractant 

agent. The organic phase, containing '^Hg and ^°'Hg radioisotopes, was measured in a 

gamma spectrometer with hyperpure Ge detector. This method eliminated the 

interference of the 279.54 keV photopeak of ^^Se on 279.2 keV photopeak of ^°'Hg, 

besides improving counting statistics of both Hg radioisotopes. 

The elements As, Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Ho, K, La, Lu, Mg, Mn, 

Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Ta, Tb, Th, Ti, U, V, W, Yb, Zn and Zr were also 

determined by the instrumental neutron activation analysis. Two irradiation series were 

carried out to quantify these elements in soil and sediment samples; a short term 

irradiation allowed to evaluate Mg, Mn, Na, Ti and V levels, and by long term 

irradiation, the other elements were determined. 

Precision and accuracy of radiochemical procedure were verified by means of 

analysis of the reference materials Buffalo River Sediment and Lake Sediment, for 

sediments and GXR-5, for soils. For the instrumental analysis, the reference materials 

Burfalo River Sediment, Soil 7, JB-1 and Oyster Tissue were used. 



The samples were also submitted to X ray difraction, in Instituto de Geociências-

USP, to observe mercury behaviour v^ãth mineralogy. 

Aluminium concentration was determined by X ray fluorescence method, in the 

Department of Materials, IPEN/CNEN-SP, making possible enrichment factor 

calculation so that mercurial contamination in the gold mining area (Vila Nova river 

basin) could be evaluated. 

The mercury levels obtained in this work were compared to those from other 

Brazilian regions, where the gold mining activities are being carried out, releasing this 

metal to the envirormient. 

To the multielemental results, it was applied Varimax rotaction factorial analysis 

to verify geochemistry signature of the soils and sediments from both studied regions, 

besides Pearson similarity correlation test application and comparison to average values 

of terrestrial crust. 
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CAPITULO l 

INTRODUÇÃO 

O mercurio encontra-se no grupo 12 (IIB) da tabela periódica. Além do seu estado 

elementar, o Hg ainda existe nos estados de oxidação +1 (Hg(I)) e +2 (Hg(II)); os 

compostos químicos de Hg (II) são muito mais numerosos do que aqueles de Hg (I). 

Considerando os perigos ocupacionais dos compostos de mercurio, estes foram 

divididos em duas grandes classes: orgânicos e inorgânicos. 

Os compostos de mercurio inorgânico incluem a forma metálica (Hg°), os sais dos 

íons Hg (I) e Hg (II) e complexos reversíveis com ligantes como os do grupo tiol e a 

proteína. Dos diversos compostos orgânicos de mercurio existentes, os mais comuns são 

os compostos alquil, fenil e metoxietilmercuriais. 

Das propriedades toxicológicas, as formas mais importantes do Hg são a elementar 

(Hg°) na forma de vapor e os alquilmercuriais de cadeia curta, onde o Hg está ligado a 

um átomo de carbono de um grupo metil, etil ou propil. 

Mercurio na sua forma metálica é líquido a temperatura ambiente. Sua pressão de 

vapor é suficientemente alta para produzir concentrações de vapor perigosas a 

temperatura normalmente encontrada na maioria das condições climáficas. Excetuando 

os gases nobres, o Hg é o único elemento que na forma vapor é monoatómico a 

temperatura ambiente. 

O Hg elementar é considerado normalmente insolúvel. Apesar disso, pequenas 

quantidades dissolvidas são importantes do ponto de vista toxicológico. A temperatura 

ambiente, em ar livre de umidade, sua solubilidade é de 20 |.ig L ' ' . Na presença de 

oxigênio, Hg metálico é rapidamente oxidado a Hg (II), alcançando concentrações tão 

altas quanto 40 Hg L ' . 

Em geral, é estabelecido um equilíbrio entre Hg°, Hg2^* e Hg^* quando em solução 

aquosa. A distribuição de Hg entre os estados de oxidação é determinado pelo potencial 

redox da solução e a concentração de haletos, grupos tiol e outros que formam 

complexos com Hg"^. 



o íon Hĝ "̂  é capaz de formar muitos complexos estáveis com moléculas 

biologic mente importantes. Cloreto de Hg (II), um compostc-. altamente reativo, 

desnatura proteínas prontamente; é solúvel em água e, em solução, forma quatro tipos de 

complexos diferentes com cloreto: HgCf, HgCb, HgCls'' e HgCL,̂ ", sendo que os dois 

últimos estão presentes na água do mar. 

Os compostos orgâmcos de mercúrio apresentam uma ligação C-Hg químicamente 

estável; no entanto, nos seres vivos, está sujeita ao rompimento da mesma. A natureza 

do radical R é muito importante para determinar a velocidade com que a quebra ocorre. 

Se R é um grupo fenil ou metoxietil, a velocidade desta reação será muito grande em 

tecidos animais, de modo que o composto orgânico desaparece dentro de poucos dias. Já 

com os alquilmercuriais, esta reação é muito lenta irt vivo, sendo o metilmercúrio o mais 

estável. 

As diferenças de estabilidade da ligação C - H g entre os compostos desempenham 

papel importante na determinação da toxicidade e modo de atuação no homem. A rápida 

quebra da ligação no fenil e metoxietilmercúrio resulta em efeitos tóxicos similares a dos 

sais inorgânicos de mercúrio; a relativa estabilidade dos alquilmercuriais os colocam em 

uma posição inigualável no que tange á toxicidade e à saúde humana. 

A afinidade química dos cátions orgânicos e inorgânicos de mercúrio com uma 

gama de ligantes orgânicos encontrados em moléculas biológicamente importantes é tão 

grande que Hg livre estaria presente em concentrações imensuráveis (World Health 

Organization, 1976). 

1.1. HISTÓRICO DO MERCÚRIO 

O mercúrio é considerado o mais perigoso dos poluentes metálicos (Winfield, 

1995) e apesar deste fato, há evidências arqueológicas de que venha sendo usado pelo 

homem há, pelo menos, 3500 anos (Nriagu, 1979).- Levantamentos revelam que desde 

épcKcas pré-históricas este metal tem sido utilizado como agente corante em tintas, nas 

pinturas em objetos de argila e pinturas faciais (CETESB, 1984). 

O metal foi encontrado em tumbas do Egito e na Grécia, mas foram os romanos os 

primeiros a reconhecer os perigos da poluição por este agente a dois séculos antes de 

Cristo (CETESB, 1984). Em uma escavação arqueológica em 1972, nos arredores de 

2 



Michigan e Illinois, descobriram-se pebces de 1605 e 2100 anos de idade com níveis de 

0,515 mg kg"* de Hg, e no Pern, peixes de era pré-incaica, a n níveis de 9,5 mg k g ' 

(Peterson et al, 1973). 

Os chapeleiros do século passado tratavam as peles de castor usadas no chapéus 

com uma substância que continha mercúrio, o que provocava perturbação mental, 

sintomas clássicos de envenenamento por este metal (Taylor, 1978). Foram feitas ainda 

análises em gelo na Groenlândia que revelaram vm crescente índice de Hg desde 1940 

(WHO, 1976). Na Suécia, análises de aves que se alimentavam de pebces, de 1840 a 

1890, e que se encontravam em museus apresentaram incidência de Hg (Peterson et al, 

1973). 

A contaminação por Hg e seus efeitos nos ambientes e no homem só se tomaram 

uma preocupação real depois dós acidentes de Minamata e Niigata no Japão, durante os 

anos de 1950 a 1960. Em 1953, mercúrio foi lançado na baía de Minamata por uma 

indústria química que o utilizava como catalisador num processo que produzia cloreto de 

polivinila. Verificou-se que a população ingeria peixes e moluscos contaminados por Hg 

(Underwood, 1977), cujo teor variava de 10 a 50 mg kg'* (Envirormiental Protection 

Agency, 1972). Quarenta e três pessoas morreram e centenas delas começaram a padecer 

de encefalopatía aguda, cujos sintomas e sinais principais eram restrição no campo 

visual, surdez neurológica, ataxia, inibição motora, tremores, diminuição da 

sensibilidade. Porém, não se conseguia chegar a imia conclusão quanto á causa do 

aparecimento destes sintomas, embora estudiosos concordassem que era devido ao 

metilmercúrio. Em 1964., nova epidemia se desenvolveu em Niigata, com seis casos fatais 

(Winfield, 1995; Baiard, 1995). Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1976; 

OMS, 1978), a concentração mediana deHg total em pescados da baía de Minamata 

no momento da epidemia foi estimada em 11,0 mg kg' ' de peso seco, e no rio Agano, em 

Niigata, em no mínimo 10 mg kg"' de peso fi-esco (OMS, 1978). Os pescadores 

intoxicados revelaram ter se alimentado de peixes uma vez a cada dois dias até três vezes 

ao dia. Calculou-se que a ingestão de Hg, nos casos fatais, foi da ordem de 1,64 

nigipess£»aMa (OMS, 1974). 

A dificuldade de se correlacionar, em princípio, a tragédia do Japão com a 

presença de metilmercúrio deveu-se ao fato de que tal tipo de intoxicação se diferenciava 

da clássica com Hg inorgânico, caracterizada por causar tremores, gengivas doloridas e 



dentes soltos (OMS, 1978). Apenas em 1959, o sueco Karl Borg apresentou, num 

congre ,so em Helsinque, um trabalho em que ele e seus cola'^oradores descreviam 

patológicamente a intoxicação mercurial, não lhe sendo dada, contudo, a devida atenção 

(Nautilus, s.d.). 

Em 1965, realizou-se na Suécia uma conferência sobre mercúrio no ambiente, 

seguida por uma outra em 1966, onde o pesquisador Westoo emitia a hipótese de que os 

peixes e os mamíferos podiam converter o Hg inorgânico em metihnercúrio. No Canadá, 

estudos da Universidade de Ontario comprovaram que os peixes do Lago St. Clair, perto 

de Detroit, apresentavam níveis de Hg entre 1,36 e 7,00 mg kg"*, oriundo das indústrias 

localizadas na região (Nautilus, s.d.). 

O acidente mais grave envolvendo o Hg ocorreu em 1971/72, no Iraque, onde foi 

registrado um problema de envenenamento devido ao consumo de sementes tratadas 

com fungicidas à base de organomercuriais (OMS, 1974). Estes cereais continham em 

média, 9,1 mg kg"* de metilmercúrio na farinha de trigo utilizada na fabricação de pães 

consumidos pela população durante dois meses. Em alguns casos, a dose máxima 

ingerida foi de 250 |ig kg"* por dia de Hg, sendo a média de 80 \ig kg"* de peso corpóreo 

(OMS, 1978). O consumo destes pães ocasionou a morte de mais de 500 pessoas. A 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 1996) estima como limites provisórios de 

ingestão semanal tolerável (PTWI) valores equivalentes a 5 |ig kg"* por semana para Hg 

total, no qual não mais do que 3,3 |j,g kg"* por semana como metilmercúrio. 

Apesar dos inúmeros acidentes que ocorreram no planeta, o Hg continua sendo 

utilizado indiscriminadamente em diversas atividades, principalmente dentro do ambiente 

florestal. 

No Brasil, os principais usos do mercúrio estão relacionados a quatro setores 

ocupacionais: 1) agricultura, com a produção de fungicidas à base de organomercuriais 

(que mesmo proibidos por lei desde 1980, ainda são utilizados), 2) indústrias, 3) saúde e 

4) garimpos (Câmara & Corey, 1992). 
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1.2. POLUIÇÃO POR MERCÚRIO 

O ambiente tropical florestal vem sendo degradado por diversos processos físico-

químicos, provocando um desequilíbrio. Dentre tais processos de degradação deste meio 

encontra-se a poluição provocada pelo Hg, o mais tóxico dentre os metais pesados e o 

único conhecido por sérios envenenamentos ambientais que resultaram em mortes 

(Fõrstner & Wittman, 1979). 

No Brasil, diversos acidentes com mercúrio vêm ocorrendo periodicamente, 

comprometendo seriamente o ambiente aquático, como o lançamento contínuo de Hg na 

enseada dos Tainheiros, na Bahia, em 1975, que contaminou peixes e crustáceos da 

região, os quais eram consumidos pela população local (CETESB, 1983) e a 

contaminação do rio Botafogo, em Pernambuco, provocada pelos efluentes das 

indústrias da Companhia Igarassu (produtora de cloro e soda), que além de comprometer 

a água e o sedimento daquele corpo d'água, atingiu também o estuário e o canal de 

Santa Cruz; como conseqüência, 54% da fauna aquática atingiram níveis acima dos 

permissíveis para o consumo humano (CETESB, 1981). Atualmente, as áreas mais 

atingidas são os locais onde se praticam atividades garimpeiras, principalmente na 

floresta Amazônica. As atividades desenvolvidas na região do Pantanal Matogrossense -

lugar onde a dinâmica do próprio sistema favorece o crescimento de inúmeras espécies 

de fauna e flora - poderão provocar um desequilíbrio grave, trazendo como conseqüência 

uma alteração irreversível do ambiente (Eysink et a l , 1988). 

O transporte e a distribuição de Hg no ambiente podem ocorrer, de uma maneira 

geral, de duas formas: global e local. O ciclo de alcance global compreende a circulação 

atmosférica de vapores de Hg, advindos de fontes terrestres e oceânicas, e o ciclo local 

depende da metilação do Hg inorgânico (OMS, 1978). 

Quanto a contaminação local, os problemas mais graves causados por Hg 

acontecem através dos lançamentos clandestinos de efluentes industriais, aplicações de 

agrotóxicos, utilização no tratamento de sementes, mineração, entre outros. 

O Hg é um dos poucos metais que, devido á sua volatilidade, apresenta compostos 

na atmosfera nem sempre associados a material particulado (Salomons & Fõrstner, 

1984), onde a contribuição das fontes naturais é maior que das fontes antropogênicas. 



o fluxo de Hg emitido para a atmosfera na fase pré-industriai era de cerca de 

25000 toneladas por ano, passando para 40800 toneladas ao ano com a contribuição das 

atividades antropogênicas (Odum, 1989; Wollast et al, 1975). 

As fontes naturais são principalmente os vulcões, o intemperismo, a vaporização 

de material do manto terrestre, a transpiração e decomposição vegetal e emanação dos 

oceanos (Veiga & Fernandes, 1991). Os teores de Hg de tipos litològicos e de alguns 

compartimentos naturais são apresentados na Tabela 01. 

As emissões antropogênicas de maior relevância estão relacionadas com as 

indústrias produtoras de mercúrio e seus compostos, usuários do Hg e seus compostos, 

processos pirometalúrgicos e de combustão (Veiga & Fernandes, 1991). No Brasil, os 

dois últimos são considerados os maiores responsáveis pela contaminação atmosférica 

pelo Hg. Os gases provenientes da queima do carvão emitem aproximadamente 3000 

toneladas de Hg (Kaiser & Tolg, 1980), enquanto que os processos pirometalúrgicos, 

principalmente a fusão e ustulação de concentrados de minérios sulfetados, levam cerca 

de 10(10 toneladas de Hg ao ano para a atmosfera, com variações na avaliação entre 

1500 e 30000 toneladas (Clarkson et al, 1984; Kaiser & Tolg, 1980). 

Na produção de ouro pelo garimpo, cerca de 760 toneladas de Hg foram 

consumidas em 5 anos (1985 a 1989), segundo Ferreira e Appel (1990). No entanto, 

nem todo esse Hg foi emitido para a atmosfera, estando parte dele associado aos rejeitos 

de amalgamação descartados para o ambiente. 

1.3. EXTRAÇÃO MINERAL 

O ciclo natural do Hg vem sendo modificado devido ás importantes emissões 

antropogênicas, sobretudo em fiinção das atividades ligadas ao garimpo de ouro. A 

capacidade do Hg de formar amálgamas com a maioria dos metais nobres, dos quais 

pode ser removido subseqüentemente por aquecimento, tem permitido o seu uso na 

mineração aluvionar há, pelo menos, 2300 anos (Lacerda et al, 1993). 

Os romanos, no ano 77, já operavam as minas de cinabrio (HgS), na Espanha, 

importando cerca de cinco toneladas de Hg para amalgamação do ouro (DTtri & DTtri, 

1977). 



Tabela 01. Teores médios de Hg, em ng kg"*, em alguns a)mpartimentos naturais 

FAIXA MEDIA 
Rochas ígneas 

Ultrabásica 7 a 250 168 
Básicas 5 a 84 28 

Intermediárias 20 a 200 66 
Acidas 7 a 200 62 

Alcalinas 40 a 1400 450 

Rochas sedimentares 10 a 2000 100 
Sedimentos recentes 10 a 300 55 

Arenitos e conglomerados 5 a 300 67 
Folhelhos e carbonáceos 100 a 3250 437 

Calcáreos 40 a 220 40 
Fosfatos 120 

Rochas metamórfícas 
Quartãtos e anfibolitos 30 a 90 50 

Xistos 10 a 1000 100 
Gnaisses 25 a 100 50 

Mármores 10 a 100 50 

Minerais Energéticos 
Turfas 60 a 300 

Carvões 10 a 8530 
Carvões em bacias mercuriais 20 a 300000 

Petróleo 20 a 2000 
Gás natural l a 3 

Hidrocarbonetos sólidos 2000 a 900000 

Soios 
Horizonte A (húmico) 200 a 1860 480 

Horizonte B 140 a 605 275 
Horizonte C 150 a 554 263 

Aguas 
Chuvas, neve 0,01 a 0,48 0,2 
Rios, lagos 0,01 a 0,1 (1 a 3)* 0,03 

Rios próximos a jazidas de Hg 0,5 a 100 
Aguas de minas de carvão 1 a 10 

Oceanos e mares 0,005 a 5 (0,5 a 3)* 0,1 
Aguas subterrâneas 0,01 a 0,01-. 0,05 

Ag. subt. em minas de sulfeto 1 a 1000 
Aguas marinhas costeiras 2 a 15 

Fonte: Jonasson& Boyle, 1979. 
*Fonte: Lindqvist e Rhode, 1985. 



Nas Américas, o Hg foi introdu2ddo por volta do século XVI, para amalgamação 

do ouro e prata mexicana, peruana e boliviana (Veiga & Fernandes, 1991). O Hg foi 

largamente utilizado pelos garimpeiros americanos em batéias, calhas e mesas, havendo 

dispersão do metal líquido para o ambiente (DTtri & D'Itri, 1977). 

No Brasil, os primeiros "ciclos do oiu-o", de 1650 a 1850, usavam apenas 

procedimentos de separação gravimétrica para extrair partículas grandes de ouro. O 

mercúrio começou a ser conhecido, no Brasil, pelo seu uso em explorações auriferas a 

partir de 1960, devido ao aumento internacional do preço do ouro; o seu uso tomou 

possível explorar babeas concentrações de ouro em sedimentos e solos (Veiga & 

Fernandes, 1991; Pinto, 1990), conduzindo à introdução da tecnologia do amálgama Hg 

-Au. 

A mineração de ouro aluvionar envolve atualmente cerca de um milhão de pessoas, 

em áreas que somam 170.000 km^, espalhadas por várias regiões brasileiras, 

particularmente na região Amazônica (Rondônia e Pará), norte do Mato Grosso e Goiás, 

e norte do Estado do Rio de Janeiro . O aumento acelerado da atividade garimpeira de 

ouro nessas áreas, onde o Hg é usado para amalgamar o ouro d i u ^ t e o processo de 

extração, tem chamado a atenção de estudiosos que se preocupam com o problema 

ambiental, já que o impacto causado pelo lançamento de Hg no ecossistema pode ter 

resultado direto na poluição generalizada das águas, sedimentos, atmosfera e biota 

(Lacerda et al, 1990a). A Figura 01 ilustra imoi exemplo típico de degradação de uma 

área, ocorrido na região do Tartamgalzinho, no Estado do Amapá, após a exploração 

aurifera. 

O "boom" recente da mineração de ouro na Amazônia coloca o Brasil como o 

segundo maior produtor deste metal do mundo (238 t em 1988, das quais 216 t são 

produzidas por garimpos na Amazônia), ficando atrás somente da Áfiica do Sul (621 t; 

Fernandes & Portella, 1991). 

O Hg é empregado na extração do ouro fino depositado em solos, terraços 

sedimentares e sedimentos ativos de rios. A extração do ouro inicia-se através de uma 

pré-concentração do sedimento fluvial por processos gravimétricos. Quando o pré-



concentrado é misturado com o Hg, ocorre a amalgamação das partículas de ouro. 

Quando retortas (equipamentos que diminuem a evaporação de Hg na queima do seu 

amálgama; Figura 02a) não são usadas, o excesso de Hg utilizado no processo de 

amalgamação do pré-concentrado é lançado diretamente nos rios. Este amálgama é 

geralmente separado e aquecido em frigideiras com tochas de gás propano (Figura 02b), 

acarretando a volatilização do Hg, que é emitido para a atmosfera, tomando-se a 

principal fonte de contaminação do ambiente. Concomitantemente, há fusão das 

partículas de ouro (Pfeiífer et al, 1989, 1990). 

Figura 01. Exemplo de degradação do meio ambiente ocorrida no Estado do Amapá, 
Brasil 



a) Retorta 

b)Frigideira 

Figura 02. Equipamentos utilizados para queima do amálgama de Hg-Au 

São dois os procedimentos adotados no garimpo para amalgamação do ouro com 

o mercúrio, dependendo do sitio de mineração. O primeiro envolve a recuperação do 

ouro em solos e rochas, com níveis de ouro variando de 4,0 a 20,0 g por tonelada, que 
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consiste na extração de grandes quantidades de material rico em ouro, passando-o por 

moinhos e centrífugas para se produzir um concentrado gravítico enríquecido em ouro. 

O concentrado é transferido para pequenos poços de amalgamação, onde é misturado 

com Hg líquido e posteriormente separado em batéias. O amálgama Au-Hg é então 

comprimido para remover o excesso de Hg e a seguir levado a uma retorta para 

aquecimento. A Figura 03 ilustra esquemáticamente este procedimento. 

Caminhões contendo minérios auríferos 

Adição de água 

Moinho dc martelos 

Centrífuga 

Concentrado 

soda 
Hg 
água 

/ ^ T a m b o r 
( Amalgamador 

Bateamcnto 

Rejeitos 

Retorta 

Pilha de rejeitos 

Ouro em 
barra 

Figura 03. Etapas da produção de ouro e utilização do Hg em mineração de solo e 

terraços sedimentares (CETEM/CNPq, 1989) 
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o uso de retortas não é uma prática comum na Amazonia, devido a sua 

sofisticação e preço. O amálgama é fi-eqüentemente queimado em fi-igideiras, ao ar livre, 

liberando, deste modo, o Hg contido no amalgama diretamente para a atmosfera 

(Lacerda & Salomons, 1991). 

Visando o interesse dos garimpeiros pela recuperação do mercurio, Hypolito e 

Andrade (1990) desenvolveram um tipo de retorta simples e de baixo custo, feita de 

ferro fundido maleável, a qual recupera integralmente o mercurio. 

O segundo processo é o mais comumente utilizado na maioria dos rios da 

Amazonia (Figura 04). O ouro é extraído, por dragagem, dos sedimentos de flindo dos 

rios. O material aurífero passa por peneiras de ferro com malhas de diferentes 

granulometrias para remover as pedras grandes. O material passa, então, por calhas 

acarpetadas que retêm as partículas mais pesadas (Figura 05). Após a operação de 20 a 

30 horas de duração, pára-se a draga e a fração pesada é transferída para barris de 

amalgamação, e pode ser feita manualmente ou pelo uso de agitadores mecânicos. O 

amálgama é separado do mesmo modo que o do primeiro método. Contudo, resíduos 

desse processo são lançados aos rios (Lacerda & Salomons, 1991). 

H2O, O3 

Deposição 
Oxidação 

-Hg^ívapor) 55-60% 

Rios e solos de 
florestas: 
Metilação do 
mercúrio 

Dragas de 
Mineração 

Volatização 

O o 

Melüação • 

, Absorção por 

peixes Hg" (metálico) 

Sedimentos 
40-45% 

Figura 04. Ciclo do mercúrio nos sítios de mineração da maioria dos rios da Amazônia 

(Lacerda & Salomons, 1991) 
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o perigo para o meio ambiente e o homem começa quando o Hg metálico, não 

muito tóxico e pouco absorvido pelos organismos é transformado em metilmercúrio, sua 

forma mais tóxica (Cámara e Corey, 1992). O Hg liberado pelo garimpo entra 

diretamente na atmosfera sob forma de vapor (55%, Hg°) e nos rios sob forma metálica 

(45%). Após sofrer oxidação em reações com vapor d'água e ozônio, o Hg é lixiviado 

da atmosfera pelas chuvas sob forma iónica (Hg^^). Nos lagos de várzea, rios de floresta 

e áreas pantanosas, o Hg é rapidamente metilado pela intensa atividade microbiana destas 

áreas levemente ácidas e ricas em matéria orgânica (Lacerda et al, 1990a). O 

metilmercúrio liberado pela atividade microbiana se acumula rapidamente nos 

organismos, apresentando um longo tempo de residência. Carregado pela correnteza de 

rios e por ventos, o Hg pode ser deslocado para áreas distantes dos garimpos - até para 

zonas urbanas - tomando-se impossível o seu controle (Câmara e Corey, 1992) 

4a 

Figura 05. Calhas acarpetadas utilizadas no processo de amalgamação do ouro com 
mercúrio na bacia do rio Vila Nova, Amapá, Brasil 

Diversos estudos sugerem que a perda de Hg para a produção de 1 Kg de Au deve 

variar entre 1,3 e 2,0 Kg (Lacerda et al, 1992) . Como resultado, cerca de 50 a 70 

13 



toneladas de Hg são lançadas anualmen .2 no ambiente por esta atividade. Se comparado 

este número com as estimativas globais de entradas antropogênicas de Hg para o 

ambiente que variam de 630 a 2000 toneladas anuais, a mineração de ouro no território 

brasileiro poderá estar contribuindo com 1 a 7% da entrada antropogênica global 

(Lacerda et al, 1990a). 

A emissão de Hg para os diversos compartimentos ambientais durante todo o 

processo de extração tem sido estudado por alguns autores. Pfeififer e Lacerda (1988) 

estimaram perdas de Hg para o meio ambiente em um sitio de mineração no rio Madeira, 

Rondônia, onde o ouro é extraído de sedimentos ativos do rio. Estes pesquisadores 

observaram que a maior perda de Hg para a atmosfera ocorre durante o processo de 

aquecimento do amálgama Au-Hg, que na área é freqüentemente feito sem o uso de 

retortas, representando de 50 a 60% do Hg total e cerca de 5 % é vaporizado durante 

as demais etapas. De 40 a 50% é lançado diretamente nos rios durante o processo de 

amalgamação como Hg metálico, e de 5 a 10% durante a etapa de recuperação do Hg. 

Em algumas áreas deste sítio de mineração, o Hg é adicionado diretamente em calhas 

acarpetadas, causando um aumento expressivo no lançamento de Hg metálico para os 

rios. Estes autores estimam que para a produção de 1 kg de ouro 1,32 kg de Hg são 

lançados no ecossistema neste sítio de mineração (Figura 06). 

O uso do mercúrio no garimpo é ainda agravado devido ao fato de que a pessoa 

exposta no momento da queima do ouro amalgamado inspira os gases de Hg. Alguns 

trabalhos mostram grandes diferenças em níveis de contaminação de um queimador e um 

não-queimador. Segundo relatório da Cetesb (1985), verificou-se níveis de Hg em urina 

e sangue superiores aos estabelecidos pela legislação brasileira em pessoas expostas do 

Pantanal Matogrossense. Enquanto os valores estabelecidos são de até 50 |.ig Hg L'' 

na urina e 2,1 |.ig Hg/100 g no sangue, foram verificados, nestes trabalhadores, 

vafores como 333 [ig Hg L"' na urina e numerosos casos com níveis de Hg em sangue 

acima do permissível, demonstrando estar ocorrendo uma exposição ocupacional 

excessiva, com significativo risco de comprometimento dessa população. A WHO (1990) 

recomenda como nível de referência para populações não-expostas ao mercúrio total, 

o valor de 5 a 10 (.ig L"' em sangue e 4 |.ig L"' em urina, níveis bastante inferiores ao 

da legislação brasileira. 

r.nir;i. 'õ^ ,'.3? ~ t ' 
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PERDAS DE Hg ETAPAS 

PRE-CONCENTRAÇÃO GRAVIMÉTRICA DO Au 

CONCENTRADO 

PERDAS PARA OS RIOS 
(0,40 Kg) 

ADIÇÃO DE Hg A BATÉIAS 
< OU CALHAS, PROPORÇÃO 

A u : H g 1:4 

AMÁLGAMA Au-Hg 

VAPORIZAÇÃO PARA 
ATMOSFERA (0,72 Kg) 

EVAPORAÇÃO POR 

MANUSEIO E 

REQUEIMA 

(0,20 Kg) 

COMPRESSÃO DO 
EXCESSO 

QUEIMA DO AMALGAMA 

RECUPERAÇÃO DO Hg 

(CERCA DE 70 %) 

PERDAS TOTAIS: 1,32 Kg DE Hg PARA 1 Kg DE Au 

Figura 06. Perdas de Hg para o meio ambiente durante as várias etapas de extração de 

ouro no rio Madeira, Rondônia, Amazônia (Pfeiffèr & Lacerda, 1988) 

A possibilidade de utilização do Hg de forma indiscriminada no processo de 

extração do ouro proporcionou o crescimento acelerado da produção de ouro no Brasil. 

A nítida importância econômica desta atividade para várias regiões do país leva a 

acreditar na continuidade e ampliação dos problemas ambientais relacionados ao Hg. O 

desenvoivimento de estudos acessíveis do impacto ambiental causado pelo Hg a longo 

prazo é urgente; esta é a melhor maneira de proporcionar meios de monitorar e controlar 
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os problemas de saúde ambiental relacionados com a contaminação do Hg no 

ecossistema brasileiro. 

1.4. MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE MERCÚRIO 

Diversas pesquisas têm sido realizadas com análise de variadas matrizes biológicas 

e geológicas (como sedimentos e solos) para avaliar a qualidade do meio ambiente em 

relação ao teor de Hg. Os métodos analíticos mais freqüentemente utilizados para 

determinação de Hg total são: espectrometria de absorção atômica com geração de 

vapor frio (CV AAS), espectrometria de fluorescencia atômica com geração de vapor 

frio (CV AFS), métodos eletroquímicos e análise por ativação (Horvat, s.d.). 

Clemente (1976) pesquisou, pelo método de ativação com nêutrons, a 

concentração de Hg ingerida por trabalhadores de uma área de mineralização de Hg, na 

Itália, a partir de amostras de alimentos. Para os trabalhadores próximos ao local de 

extração do Hg metálico, foi encontrada uma ingestão diária de 1000 |ig de Hg, 

enquanto que, para um grupo não-exposto, a concentração foi de 26 |ig. 

Grimanis e colaboradores (1977) utilizaram a análise por ativação com nêutrons 

para avaliar o mvel de Hg e outros elementos de interesse em sedimentos maritimos 

coletados numa região do Golfo Saronikos (Grécia), onde são despejados lixos 

domésticos e industriais. Estes pesquisadores encontraram concentrações muito elevadas 

de Hg, variando entre 0,5 e 10 mg kg'*. 

Lo e pesquisadores (1978) determinaram níveis de Hg em amostras de urina 

humana provenientes de trabalhadores de uma indústria que utilizava mercúrio na 

produção de soda cáustica. Aplicaram o método de ativação com nêutrons, após a 

preconcentração do metal pela técnica de extração por solvente. O método consistiu na 

digestão das amostras com HNOj concentrado e H2O2 30%, de forma a evitar a 

formação de Hg coloidal e a converter todas as espécies organomercuriais em Hg 

inorgânico O Hg foi então extraído com solução de dietilditiocarbamato de chumbo 

(Pb(DDC)2) em clorofórmio (HCCl?) Após evaporação do HCCl? a temperatura 
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ambiente, o extrato foi submetido a irradiação. Encontraram teores de Hg entre 4 e 420 

[ig L"'. Os resultados obtidos foram comparados com um grupo não-exposto, cuja faixa 

esteve entre 3 e 12 |j,g L'V 

Estes pesquisadores (Lo et al, 1982) aplicaram a mesma metodologia à 

determinação de Hg total em amostras biológicas (peixes) e ambientais (água, solo e 

sedimento) como continuação do trabalho desenvolvido para controle da poluição 

mercurial na região próxima à fábrica de soda. Amostras biológicas e água foram 

digeridas usando-se uma mistura 1:4 dos ácidos nitrico e sulfúrico concentrados e 

soluções de KMn04 4% e NaCl 30%. A digestão das amostras de solo e sedimento foi 

realizada com ácidos nitrico e sulfúrico concentrados 1:2 em bomba teflon, a qual foi 

aquecida em estufa a 140°C por 15 horas. À solução obtida, adicionou-se solução de 

KMn04 4%. O procedimento de preconcentração e ativação foi idêntico ao adotado para 

análise de urina. As fabcas de concentração encontradas para água, solo e sedimento 

foram: 0,3 a 3,8 mg L'', 0,38 a 4,56 e 0,48 a 1,02 mg kg"', respectivamente. A 

concentração média de Hg em peixes foi de 0,662 mg k g ' . 

Em 1983, Yu e colaboradores apresentaram uma adaptação da metodologia 

descrita acima para análise de amostras de água marinha oriundas de Seattle, EUA. 

Utilizaram Bi(DDC)3 como agente extrator, uma vez que a sua constante de extração é 

maior que a do Pb(DDC)2 obtendo, assim, uma extração seletiva, e devido ao fato de 

que o Bi forma um P-emissor após o bombardeamento com nêutrons, não interferindo na 

espectrometria gama. Às amostras acidificadas a pH 0,5 com HNO3, adicionou-se 

solução de Bi(ni) para suprimir a extração do Cu, e então foram submetidas á técnica de 

e;çtração por solvente para posterior aplicação da ativação neutrônica. O limite de 

deíecção foi de 0,01 |j,g L"'. As amostras coletadas em dois pontos diferentes de Seattle 

atingiram 0,13 e 0,88 |ig L"', estando o último valor acima da média apresentada por 

outros autores para este tipo de amostragem. 

Khan e Turel (1992) avaliaram os níveis de mercúrio em amostras de aumento 

coletadas no Hospital do Câncer Tata, na índia, por extração subestequiométrica, 

utilizando etilacetato como agente extrator. As amostras irradiadas, juntamente com o 
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carregador de Hg, foram digeridas com HNO3 e então, predpitou-se o Hg com sulfeto; o 

precipitado formado foi redissolvido em água regia. Após acerto de pH para 7,5, a 

solução foi submetida a extração por solvente subestequiométrica. A atividade induzida 

do ^"^Hg foi contada em um detector de Nal(Tl). O limite de sensibilidade encontrado 

para o método foi de 0,14 mg kg ' \ O teor de Hg em duas amostras de alimento 

analisadas foram de 3,66 e 18,77 mg kg"'. 

Vasconcellos e colaboradores (1994), aplicando o método de ativação neutrônica, 

determinaram o teor de Hg em amostras de cabelo coletadas em duas regiões brasileiras 

com tipos populacionais diferentes: 1) pessoas que residiam nas proximidades da represa 

Billings, uma área industrializada do Estado de São Paulo, e 2) população indígena do 

Parque Xingu, na região Amazônica. Os níveis atingiram de 0,3 a 3 mg kg"', para a 

população de São Paulo, e de 6,9 a 34 mg kg"', para a população indígena. Estes teores 

foram comparados a uma população não-exposta, considerada controle, e os teores de 

Hg não foram superiores a 2,5 mg kg"', com valor médio de 1,06 mg kg"'. 

Robinson e pesquisadores (1994) determinaram, pelo método de ativação 

neutrônica, a concentração de Hg em 5000 amostras de solo e sedimento coletadas ao 

longo do riacho East Fork Poplar, no Teimessee, Estados Unidos. Esta área foi escolhida 

devido à enorme quantidade de Hg lançada por uma indústria que o utilizava no 

processo de produção de *Li. Cento e vinte amostras foram irradiadas diariamente por 

60 segundos, sob um fluxo de 5. lO'^ n cm"^ s"'. O limite de detecção foi de 7 mg kg"', 

um valor apropriado para o objetivo do trabalho desenvolvido por estes pesquisadores, 

já que o nível considerado preocupante era a partir de 30 mg kg"'. Os resultados 

preliminares mostraram que os teores de Hg não foram inferiores a 15 mg kg"', atingindo 

até 2000 mg kg"'. 

Henderson e Shanks (1971) analisaram o .teor de Hg em amostras de peixes 

coletadas na região do Pacífico e Alasca, utilizando o método de espectrometria de 

absorção atômica. A concentração de Hg encontrada variou entre 0,05 e 1,7 mg kg"', 

valor acima do limite máximo permissível para peixes com fins de consumo humano (0,5 

mg kg"'). 
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Sholupov e pesquisadores (1996) desenvolveram um novo espectrômei o 

designado ATMOS HG para análise de Hg em diversas matrizes ambientais e biológicas. 

O espectrómetro foi projetado baseado na espectrometria de absorção atômica de 

Zeeman usando polarização levemente modulada de alta freqüência (ZAAS-HFM) e uma 

célula multi-trajetória. A combinação deste equipamento com um atomizador multi-

seção tomou possível a medida de Hg a nível de 1 ng kg"' em cinco minutos, sem 

qualquer procedimento de pré-tratamento da amostra. 

Baranowski (1996) realizou mn estudo em briófítas (musgos) no território de 

Bielsko Biala, Polônia, por voltametria. As concentrações de Hg nas amostras coletadas 

próximo a região industrial foram cerca de 10 vezes maior do que a de áreas 

montanhosas, 0,7 e 0,07 mg kg"', respectivamente. 

Liang e colaboradores (1996a) desenvolveram dois métodos analíticos distintos 

para análise de Hg total em óleo cru, petróleo e seus derivados. O primeiro método 

consistiu na oxidação dos compostos organomercuriais e extração para a fase aquosa 

usando uma solução oxidante de BrCl/HCl. O Hg inorgânico também foi extraído 

simuhaneamente para a fase aquosa. O Hg na fase aquosa foi então reduzido a Hg° com 

SnCb e detectado pelo método de espectrometria de fluorescencia atômica com geração 

de vapor frio - CVAFS. O limite de detecção foi de 0,01 ng kg"' para 1 g de amostra. No 

segundo método, a amostra foi injetada em um tubo de introdução a temperatura 

ambiente. Este tubo foi aquecido a aproximadamente 800 °C até completa decomposição 

da amostra. O vapor liberado foi carregado através de um tubo de decomposição 

(mantido a 900°C), onde todos os compostos de Hg foram convertidos a Hg°. Os 

produtos da combustão foram então varridos através de um trap de agentes secantes 

(para remover possíveis interferentes) e de um trap de oiu^o, onde o Hg foi amalgamado. 

O Hg coletado foi medido por CVAFS. O limite de detecção foi de 0,2 ng kg"' para 50 

1-iL de amostra. Os métodos foram aplicados à determinação de Hg total em gasolina e 

produtos petroquímicos de diferentes produtores e ôs níveis encontrados ficaram abako 

de 1 ng kg"'. No entanto, a concentração de Hg em amostras de óleo cm de vários poços 

da região do Golfo Pérsico foi muito mais elevada, variando de 14 a 63 ng kg"' • 
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Atualmente, diversas técnicas têm sido desenvolvidas, permitindo se realizar um 

estudo mais pormenorizado da geoquímica do Hg e da sua forma mais tóxica, o 

metilmercúrio. A determinação deste composto engloba três etapas: digestão da amostra, 

por destilação, lixiviação ácida ou digestão alcalina, isolamento do metilmercúrio, mais 

comumente por extração por solvente, e determinação por cromatografia gasosa com 

detecção por captura eletrônica (GC - ECD) ou por acoplamento das técnicas de 

cromatografia gasosa (GC) e cromatografia liquida de alta performance (HPLC) com 

espectrometria de fluorescência ou absorção atômica com geração de vapor frio, CVAFS 

e CVAAS, respectivamente (Eiden & Schõler, 1996). 

Malm e colaboradores (1996) desenvolveram uma metodologia para análise de 

metilmercúrio em cabelos para a posterior aplicação a amostras da Amazônia. O método 

consistiu na lixiviação da amostra com ácido cloridrico, extração por solvente (benzeno) 

e determinação do metilmercúrio em um cromatógrafo gasoso (GC-ECD). 

Hintelmaim e Evans (1996a) analisaram compostos de metilmercúrio em amostras 

de sedimento a nível de ultratraço por diluição isotópica e cromatografia gasosa 

utilizando um espectrómetro de massa com plasma indutivamente acoplado como 

detector (GC - ICP/MS). O limite de detecção encontrado foi de 0,02 ng kg"' de 

sedimento seco. 

Liang e pesquisadores (1996b) desenvolveram um método para determinação de 

metilmercúrio em amostras de sedimento e plantas marinhas. Após digestão alcalina das 

amostras e separação do metilmercúrio por etilação da fase aquosa, o composto foi 

determinado por GC-CVAFS. Os limites de detecção foram de 0,02 ng kg"', para 0,5 g 

de sedimento e 0,8 ng kg"', para 0,1 g de planta marinha. 

Liljeblad e colaboradores (1996) analisaram as várias formas orgânicas do Hg a 

níveis de concentração de pg L"', para amostras de. água, e ng kg"', para amostras de 

solo por cromatografia gasosa com detector de emissão atômica (GC - AED). Os limites 

de detecção obtidos foram de 0,1 ng L"' e 0,01 ng k g ' para água e solo, 

respectivamente. 
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o acoplamento de ICP/MS com técnicas cromatográficas (GC) tem permitido a 

estimativa de taxas de metilação de Hg e de demetilação do MeHg simultaneamente, na 

mesma amostra, e ainda a observação de mudanças do teor de MeHg no meio ambiente, 

füntelman e Evans (1996b) desenvolveram esta metodologia para aplicação em amostras 

de sedimento, já que é a principal fonte de MeHg. 

Falter e Ilgen (1996) estabeleceram uma metodologia por HPLC-HPF/HHPN-ICP-

MS, para análise de MeHg em amostras biológicas e de sedimento, a um nivel de ultra

traço. O método consistiu na destilação da amostra, adição de um agente complexante 

(pirrolidinaditiocarbamato de sódio) ao destilado, preconcentração em uma coluna RP 

C18 usando HPLC. A fase móvel foi nebulizada por uma unidade hidráulica a alta 

pressão (HPF/HHPN fluxo de alta performance/nebulizador hidráulico a alta pressão) e 

transportada por um gás nebulizador em um plasma para detecção de MeHg por ICP-

MS. O limite de detecção foi de 0,1 \xg kg"' para 100 mg de amostra. 

OBJETIVO: 

Assim, com a crescente preocupação ambiental focalizada na contaminação 

mercurial e o desenvolvimento de novas técnicas para a determinação de níveis 

extremamente baixos de concentração deste elemento, este trabalho apresentou como 

objetivo desenvolver um procedimento radioquímico para determinação de Hg total em 

amostras de solo e sedimento, coletadas em uma região de garimpos dentro da Floresta 

Amazônica, no Estado do Amapá, onde grandes quantidades de Hg foram lançadas ao 

ecossistema. 

L5. AREA BE ESTUDO 

A amostragem -solos e sedimentos - foi realizada em duas zonas distintas: Vale do 

rio Vila Nova, considerada zona anômala, devido a presença do garimpo, e Vale do 

Amapari, a montante da Serra do Navio, zona natural. 

A localização relativa das diferentes áreas estudadas é apresentada na Figura 07. 

Conforme pode ser observado, a amostragem foi feita nos arredores da cidade de Serra 

COMISSÃO • • • 



do Navio, no Estado do Amapá. Como área de referencia foi escolhida a hacia do 

Igarapé Pedra Preta, uma microbacia hidrográfica localizada no vale do rio Amapari, a 

montante da Serra do Navio. O estudo de Hg também foi realizado no rio Amapari, do 

qual o Igarapé Pedra Preta é afluente. Na região do rio Vila Nova (área de garimpo), a 

sudeste da Serra do Navio, até pouco tempo, existiam vários garimpos. Entretanto, esta 

atividade atualmente está reduzida, contando com apenas dois garimpos ativos (garimpos 

do Vicente e do Chicão). 

A M A P Á 

Figura 07. Mapa do Estado do Amapá indicando as áreas estudadas (USP-
lAG/NUPEGEL, 1996) 

A área de estudo é objeto de exploração de minério de manganês desde a década 

de 40; parte dessa área está sendo submetida a um programa de recuperação sob 

responsabilidade da companhia de mineração. Industria e Comércio de Minérios -

ÍCOMI. A área escolhida como referência para o estudo do Hg encontra-se dentro do 

polígono de concessão da mineração. 
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o presente trabalho, que faz parte do Projeto: "Estudo do Ciclo do Mercurio no 

Ecossistema da Floresta Amazônica: Avaliação do Impacto da Mineração do Ouro com 

Utilização do Mercurio" (PADCT/CIAMB), apresenta o estudo de uma região de 

garimpos numa área da bacia do rio Vila Nova, no Estado do Amapá, onde, no seio de 

um ambiente de floresta equatorial, ocorreram numerosos meios aluviais/eluviais da 

exploração de ouro e onde a utilização de Hg foi intensa, devido a técnica extrativa 

empregada (amalgamação). Para servir de background para a realização de balanços 

quantitativos foi selecionada uma área localizada no Vale do rio Amapari, a montante da 

Serra do Navio, onde a floresta encontra-se totalmente preservada de qualquer tipo de 

contribuição antropogênica. 

Amostras de sedimentos e solos, separadas em frações de diferentes 

granulometrias, foram submetidas à análise por ativação neutrônica instrumental 

(AANI). A concentração dos seguintes elementos foi determmada: As, Ba, Br, Ce, Co, 

Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Ho, K, La, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Ta, Tb, Th, Ti, 

U, V, W, Yb, Zn e Zr. No entanto, o Hg está presente, na maioria das amostras, a um 

nivel abaixo de 0,5 mg kg"\ sofrendo diversas interferências espectrais. Por isso, 

desenvolveu-se um método de separação radioquímica que permitisse a sua 

determinação. O método consistiu na lixiviação das amostras de sedimento e solo com 

água regia e posterior extração do Hg seletivamente, com Bi(DDC)3 

(dietilditiocarbamato de bismuto). 

1.6. IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE MULTIELEMENTAR EM AMOSTRAS 

GEOLÓGICAS 

Os elementos presentes na constituição de solos e sedimentos podem ser reunidos 

em dois grupos, em função da sua abundância: os macroelementos, que constituem cerca 

de 99% do seu peso - O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti, P - e os microelementos, que 

constituem pouco mais de \Vo do seu peso (Moniz, 1972). 

A Tabela 02 apresenta a composição média da crosta terrestre pelos seus principais 

componentes, segundo Taylor e Mc Lennan (1985). 
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Tabela 02. Composição média da crosta terrestre pelos seus principais constituintes 

(Taylor e Mc Lennan, 1985; Clarice, 1924) 

Elemento 0 * Si Al Fe Mg Ca Na K 

Teor (%) 46,60 26,77 8,41 7,07 3,20 5,29 2,30 0,91 

Do ponto de vista de quantidade, o oxigênio é o elemento mais importante. Apesar 

disso, as caracteristicas da crosta terrestre são determinadas em função dos demais 

elementos, e sobre eles é que recaem os estudos de química do sedimento e solo. 

A análise multielementar permite a caracterização dos sedimentos, solos, argilas e 

os minerais. A partir dela, pode-se obter dados sobre gênese dos solos e sedimentos e o 

comportamento dinâmico dos vários elementos durante o intemperismo (Moniz, 1972). 

Fong e Chatt (1987) caracterizaram sedimentos de fiindo marinhos analisando os 

macroelementos e mais de quarenta microelementos, utilizando ativação com nêutrons 

térmicos e epitérmicos. Foram coletados testemunhos no Great Meteor East e South 

Nares Abyssal Plain, no Canadá, áreas que estavam sendo cogitadas para atuarem como 

possíveis sítios potenciais de depósito de rejeitos vitrificados altamente ativos. 

A análise química total possibilita o conhecimento da quantidade absoluta dos 

elementos, de forma a estabelecer uma comparação relativa entre sedimentos ou solos de 

diferentes áreas. Bulnayev (1995) determinou, pelo método de ativação neutrônica, a 

concentração de 18 microelementos em 40 amostras de sedimento de diferentes pontos 

do Lago Baikal (Rússia), e estas anáhses permitiram o estabelecimento de peculiaridades 

geoquímicas refletindo o caráter dos processos de sedimentação no lago. 

Uma informação mais completa sobre a composição química pode incentivar, 

ainda, programas de monitoração ambiental. Grimanis e colaboradores (1977) 

determinaram a concentração de 18 elementos traço e Fe em amostras de sedimento do 

Golfo Saronikos, Grécia, pelo método de ativação neutrônica, para monitoração do 

ambiente marinho. Bulnayev e Vakhromeyev (1993) quantificaram 19 elementos traço e 

Fe em dois materiais geológicos e utiHzaram-nos como padrões de referência no estudo 

da avaliação de impactos ambientais na Rússia. 
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A análise multielementar pode ainda auxiliai o pesquisador a formular hipóteses e 

testar teorias sobre a formação, distribuição e interações físico-químicas dos vários 

minerais que fazem parte do solo e sedimento (Bode et al, 1990). [Lacerda e 

pesquisadores (1990b) realizaram um estudo sobre a distribuição geoquímica de 

microelementos em sedimentos de fitndo de dez rios da bacia hidrográfíca do rio 

Madeira, no Estado do Amazonas. Determinaram, pelo método de absorção atômica, o 

teor de sete macroelementos, P, Fe, Mn, Na, Ca, K e Mg, e sete elementos traço. Cr, Pb, 

Co, Ni, Cu, Zn e Hg, para avaliar os substratos geoquímicos responsáveis pelo 

transporte dos microelementos. 

A análise dos microelementos ou elementos traço fornece informações para o 

estudo dos processos pedogenéticos e sedimentares. Estes elementos provêm da 

decomposição dos minerais que constituem as rochas, e o seu teor nos solos e 

sedimentos depende das alterações e processos a que as rochas foram submetidas, bem 

como o teor original destas em microelementos. São inúmeros os fatores que podem 

influenciar a distribuição destes, uma vez que podem estar associados aos óxidos de Fe , 

Al e ás vezes Mn, fazendo parte da rede cristalina dos minerais que aparecem com 

granulometria variável de argila a areia (Moniz, 1972) ou associados com a matéria 

orgánica (Alloway, 1995). 

O método de ativação com nêutrons é uma ferramenta particularmente poderosa 

para análises geoquímicas, uma vez que permite a determinação da maioria dos 

macroelementos, presentes a nível de %, e de grande parte dos microelementos ao nível 

ou até mesmo abaixo da média das concentrações da crosta terrestre em uma única 

análise instrumental. Grimanis et al (1977), Fong e Chatt (1987), Jundi et al (1993), 

Bulnayev (1995) e Favaro et al (1997) determinaram a composição geoquímica de solos 

ou sedimentos, conseguindo analisar mais de vinte elementos, empregando o método de 

ativação neutrônica puramente instrumental. 

Neste trabalho, puderam ser determinados, nas condições analíticas estabelecidas, 

macroelementos como Fe, Na, K, Mg e Ti, e os microelementos As, Ba, Br, Ce, Co, Cr, 

Cs, Eu, Fe, Hf, Ho, La, Lu, Mn, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Ta, Tb, Th, U, V, Zn e Zr. O 

teor de alumínio foi determinado, nas amostras de sedimento, no Departamento de 
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Materiais Optoeletrônicos (ME) do IPEN, por fluorescência de raios X enquan.j que a 

análise mineralógica foi realizada no Instituto de Geociências da USP (IG-USP). 
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CAPITULO U 

MÉTODOS ANALÍTICOS 

n. l . ANALISE POR ATTVACAO NEUTRÔNICA 

Radionuclídeos e fontes radioativas podem ser usados para propósitos analíticos 

em uma ampia variedade de maneiras. Na pesquisa ambiental, três delas são de particular 

interesse: o uso de radiotraçadores, medidas de radioatividade ambiental e análise por 

ativação neutrônica (Salbu & Steiness, 1992), técnica analítica aplicada para a realização 

deste trabalho. 

A análise por ativação é um método de análise química quantitativa baseada na 

ativação nuclear dos elementos químicos presentes na amostra analisada. A ativação 

nuclear - interação de partículas nucleares com os núcleos de isótopos resultando em 

nuclídeos radioativos - foi descoberta em 1934, por Joliot Curie e Frederic Curie, 

bombardeando aluminio, boro e magnésio com partículas alfa. A proposta de se utilizar o 

método de ativação para análise elementar foi sugerida por C. Hevesy e H. Levi, em 

1936, após usarem nêutrons como projéteis de bombardeamento para ativar disprósio e 

europio (Alfassi, 1990). Desde então, a análise por ativação progrediu significantemente 

e tornou-se uma ferramenta analítica versátil e sensível em muitos campos da ciência e 

tecnologia (Bode et al, 1990). 

As amostras analisadas podem ser ativadas pelo bombardeamento com nêutrons 

térmicos, rápidos, partículas energéticas carregadas (alfa, dêuterons, prótons) ou fótons 

de alta energia. A ativação com nêutrons térmicos é a mais largamente usada, devido ao 

alto fluxo de nêutrons térmicos dos reatores e ahas seções de choque para nêutrons 

térmicos exibidas por muitos nuclídeos estáveis (Alfassi, 1990). Além da seção de 

choque (probabilidade de uma partícula incidente interagir com o núcleo alvo), a 

abundância isotópica do nuclídeo alvo e a meia-vida do radioisótopo formado devem 

apresentar uma ordem de grandeza considerável para que a análise se tome viável (Bode 

et al, 1990). 
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Os fenômenos físicos nos quais a análise por ativação neutrônica está baseada são 

as propriedades dos núcleos, radioatividade e a interação da radiação com a matéria. A 

seqüência de eventos durante uma reação do tipo (n,y) está ilustrada na Figura 08. 

Quando um neutrón interage com um alvo através de uma colisão não elástica, um 

núcleo composto é formado em um estado altamente excitado. A elevada energia de 

excitação do núcleo composto é geralmente de 10''^ a 10'''' segundos. Este tempo é 

suficientemente grande para que nenhum traço permaneça para identificar o processo 

particular de formação, mas curto o suficiente para que o núcleo possa sofi"er uma rápida 

de-excitação para uma configuração mais estável, por diferentes modos que geralmente 

envolvem emissão de partículas nucleares ou raios y prontos. Na maioria dos casos, o 

novo nuclídeo é radioativo e sofi-erá de-excitação pela emissão de raios y produzidos 

pelo decaimento. A análise por ativação neutrônica utiliza-se das medidas destes raios y 

caracteristicos, prontos ou do decaimento, para identificar os elementos e determinar o 

seu teor presente na amostra. Aproximadamente 70% dos elementos têm nuclídeos 

possuindo propriedades apropriadas para a análise por ativação neutrônica (Bode et al, 

1990). 

O método de análise por ativação preenche dois requisitos básicos das técnicas 

não-destrutivas; a especificidade, que é a habilidade de correlacionar diretamente e de 

forma não-ambígua o sinal obtido com o elemento procurado, e a seletividade, que é a 

possibilidade de medir o elemento em questão na presença de outros elementos que 

emitem sinais de mesma natureza (Bode et al, 1990). 

A análise por ativação é um dos métodos mais importantes dentre os disponíveis 

para a análise de traços. Uma das suas principais vantagens é a capacidade de 

determinação de muitos elementos com alta sensibiüdade abaixo do nível de \ig kg"'. 

Para diversos elementos, é o método mais sensível de que se dispõe. Se considerarmos as 

várias técnicas possíveis para ativação, separação de radionuclídeos e contagem e 

possibilidade de se empregar radioisótopos de mefas-vidas curtas, pode-se afirmar que 

praticamente todos os elementos existentes na natureza podem ser determinados na faixa 

de ng kg"' (Bode et al, 1990). 
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Figura 08. Diagrama esquemático ilustrando a seqüência de eventos para uma reação 

(n,y) (Bode et al, 1990) 

Uma das formas mais utilizadas, nesse tipo de análise, é a medida da radiação gama 

emitida pelo isótopo ativado, devido a sua alta penetração (em contraste com as 

partículas carregadas e fótons de raios X), ao grande número de elementos que 

produzem nuclídeos gama-emissores e a existência de espectrómetros gama de alta 

resolução que permitem a determinação da energía dos raios gama (Alfassi, 1990). 

Os detectores de alta resolução empregados são constituídos por cristais de 

germânio-lítio ou germânio hiperpuro, acoplados a sistema de contagem constituídos de 

analisadores multicanais e eletrônica associada. A utilização destes detectores tomou a 

espectrometria gama uma ferramenta importante para numerosas aplicações: detecção de 

radioatividade natural e artificial e análise por ativação. No entanto, os espectros, 

especialmente de amostras geológicas ativadas por irradiação, podem ser muito 

complexos, sendo inviável analisá-los por técnicas numéricas manuais. E essencial se 

recorrer ao uso de programas de computação (Alfassi, 1990). Neste trabalho, utilizou-se 

o programa VISPECT2, em linguagem Turbo Basic, desenvolvido pelo Dr. D. Piccot, de 

Saclay, França. Um diagrama esquemático de um detector de Ge típico e eletrônica 

associada é apresentado na Figura 09. 
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Figura 09. Diagrama esquemático para o sistema de contagem do detector de Ge (Bode 

etal , 1990) 

n.LL EQUAÇÕES DE ATFVACAO E DECAIMENTO 

Supondo que um determinado nuclídeo (1) é ativado, formando um isótopo 

radioativo (2), o qual decae para um isótopo estável (3). 

Oí X2 
(1) -> (2) (3) estável 

n,y 

O] - seção de choque de ativação do nuclídeo 1 

(n, y) - reação de captura radioativa, em que o núcleo captura um neutrón e emite 

radiação gama 

A,2 - constante de decaimento do nuclídeo (2) 

O crescimento do nuclídeo radioativo será proporcional a a i , ao fluxo de partículas 

ativadoras {̂ ) e ao número de átomos N, do nuclídeo alvo (1). 

.̂ 0 



No entanto, o nuclídeo (2), uma vez formado, também sofre decaimento devido à 

sua instabilidade. Este decaimento ocorre a uma taxa X2N2. Supondo que o consumo de 

Ni durante a irradiação é desprezível, ou seja Ni = Ni°, o crescimento de N2 será dado 

por: 

dN 
- ^ = (l)o,N°-^.^N^ (equação II . l) 

A solução desta equação diferencial (equação de Leibnitz) é dada pela equação: 

N,( t i ) = ^^^^[ l -e - ' ^ ' ' ]+N^e^^- ' ' , (equação IL2) 

onde ti é o tempo de irradiação 

Se no início da irradiação não houver átomos radioativos N2, ou seja, em ti=0, 

N2°=0, obtém-se a seguinte expressão simplificada: 

(t)a,N,° [1-e-^ ' i ] 
N2 (ti) = (equação ILS) 

que permite calcular o número de átomos de N2 formados após um tempo de irradiação 

ti, desde que se disponha dos valores de (|), a i , Ni° e X2. 

Sabe-se ainda que o número de desintegrações radioativas por segundo (D) é dado 

por: 

-dN 
D = = XN (equação n.4) 

e que a atividade medida experimentalmente (A) é uma fração de D, ou seja: 

A = z D = zA,N (equação n.5), 

onde z é o coeficiente de detecção, que depende da natureza do equipamento de 

detecção, da eficiência de detecção e do arranjo experimental adotado. 



Assim, a equação II.3 pode ser representada, em função da atividade, por: 

A2 = z X 2 N 2 = z(l)(j,N;'[l-e-'^-''] 

Portanto, a expressão geral para o cálculo da atividade induzida após um tempo de 

irradiação ti é: 

A = z(t)aN[l - e"^'' ] (equação II.6) 

Chamando-se z (|) o N° = P, tem-se que: 

A^l-e-^^=l-e^-" '" '""% 

onde ti/2 é o tempo de meia-vida do radioisótopo formado 

A atividade de saturação é a atividade máxima que pode ser produzida em um 

dado elemento, com um dado fluxo de partículas ativadoras. 

O termo 1 - e~'̂ *' na equação II. 6 é designado fator de saturação S, assim: 

A = z ( | ) o N S (equaçãoII.7) 

Sob certas condições de irtadiação, a equação II. 7 pode ser simplificada. Por 

exemplo, a saturação ocorre quando ti » ti/2 , fazendo com que S se aproxime da 

unidade. Então: 

A = z ( t ) a N (equação II.8) 

Como o interesse é calcular a massa de cada elemento na amostra, e não 

propriamente o número de átomos, N deve ser substituído por: 

N ,..mf . . . 
N = — — (equação II .9) , onde 

NA\ - número de Avogadro 

m - massa do elemento, em gramas 

f - abundância isotópica do nuclídeo alvo 

M - massa atômica do elemento 
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A equação para o cálculo da atividade induzida em um dado elemento após um 

certo tempo de irradiação ti será: 

, z 0 a N A v m f [ l - e ^ ' ^ ^ 3 V t . 2 j 
A = — — - (equação II. 10 ) , 

M 

A - atividade medida, em contagens por segundo 

z - eficiência do detector 

a - seção de choque de ativação isotópica 

(j) - fluxo de nêutrons, em n cm'^ s 

NAV - número de Avogadro = 6 , 0 2 1 0 ^ 

m - massa do elemento irradiado 

f - abundância do nuclídeo alvo 

M - massa atômica do elemento irradiado 

ti - tempo de irradiação 

ti/2 - meia-vida do radionuclídeo formado 

Após um tempo de decaimento - resfiiamento após a irradiação - 1 , a atividade será 

dada pela equação: 

A (ti, t) = A (ti) e ^ * ' " ' " - (Bode et al, 1 9 9 0 ) 

A partir da equação 11.10, pode-se concluir que uma maior sensibilidade do 

método de análise por ativação é alcançada pelo aumento da massa da amostra, 

eficiência de detecção e tempo de irradiação. Sensibilidades relativas são dependentes 

das propriedades nucleares dos elementos individualmente: ( 1 ) peso atômico, abundância 

do nuclídeo alvo e seção de choque de ativação isotópica para o isótopo estável do 

elemento que está sendo irradiado; ( 2 ) tempo de meia-vida e esquema de decaimento 

para o radioisótopo que está sendo medido (Bode et al, 1 9 9 0 ) . 

n .2. ANÁLISE POR ATIVAÇÃO C O M NÊUTRONS INSTRUMENTAL (AANI) 

Por meio das medidas dos espectros de raios y com detectores de estado sólido e 

processamento de dados computadorizados, é quase sempre possível medir em amostras 
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geológicas mais do que trinta elementos sem separações radioquímicas. Esta aplicação 

do procedimento puramente instrumental para análise de elementos traço é chamada 

análise por ativação neutrônica instrumental (AANI). 

Para uma análise multielementar completa, os elementos são divididos em três 

grupos dependendo da meia-vida de seus produtos da irradiação com nêutrons: 

a) curta (2 minutos - 1 5 horas) 

b) intermediária ( 0 . 5 - 5 dias) 

c) longa (maior que 5 dias) 

Alguns elementos aparecem em mais do que um grupo. As mesmas amostras 

usadas para a irradiação curta podem ser utilizadas para as irradiações longas, ou novas 

amostras podem ser preparadas. 

A concentração dos elementos em uma amostra pode ser calculada pela equação 

11.10, contanto que todos os parâmetros sejam conhecidos. Se os parâmetros nucleares 

são precisamente conhecidos, pode-se aplicar o método de AAN absoluto. No entanto, 

os erros destes valores podem atingir até 30%, além da determinação da eficiência do 

sistema de detecção ser dificil e demorada (Bode et al, 1990). Devido a estas 

considerações, a análise por ativação absoluta toma-se um método inapropriado para a 

determinação de elementos presentes nas amostras a niveis de % a |xg kg \ com a 

exatidão e precisão requeridas. 

Em casos ideais, onde as condições de irradiação não variam com o tempo, uma 

variação do método absoluto, chamada semi-absoluta, pode ser usada. Os coeficientes de 

calibração são determinados experimentalmente para todos os elementos de interesse 

pela irradiação dos padrões elementares de uma única vez. O analista conta com a 

constância dos coeficientes determinados para as subseqüentes irradiações e análise das 

amostras. A exatidão do método é limitada apenas pela estabilidade do reator a longo 

piçijz<.fx. No entanto, não há controle severo das irradiações individuais e a exatidão dos 

resultados analíticos obtidos pelo método semi-absoluto é difícil de ser estabelecido 

(Bode etal , 1990). 



Emprega-se, mais freqüememente, o método de análise comparativa, que é 

geralmente considerado como o método mais exato para quantificar as concentrações 

elementares. Neste método, amostras e padrões são irradiados simultaneamente com os 

padrões contendo quantidades conhecidas dos elementos. Após a irradiação, amostras e 

padrões são medidos sob condições geométricas idênticas com o mesmo detector. Este 

método elimina incertezas nos parâmetros nucleares, eficiências de detector, e reduz a 

equação 11.10 para uma equação mais simplificada (Bode et al, 1990). 

A partir da equação 11.10, tem-se que: 

z 0 a N N , v m , f [ l - e " - " " ' - - ] 

amostra 

z0gNN^^mpf[l-e-"'^^^''^'"-] 

A relação entre as duas equações acima resulta em: 

Ap mp ou 

A.mp 

Ap 

Em termos de concentração, tem-se que: 

^ . (A :mp-C; ) e^^ ' ' - ' - ^ 

Ca = 71 — , onde: 

: Concentração do elemento i na amostra 

C',.:. Concentração do elemento i no padrão 

A^ :: Atii^idade do elemento i na amostra 

Ap : Atividade do elemento i no padrão 

m^ e mp: massas da amostra e padrão 

X: constante de decaimento do radioisótopo 

ta: tempo de resfriamento da amostra 



t,,: tempo de resfriamento do padrão (Bode et al, 1990) 

Na análise multielementar de uma amostra, o método comparativo requer um 

grande número de padrões elementares. A preparação e irradiação destes padrões para 

cada elemento requerem tempo e são dispendiosas; o uso de materiais de referência não 

é sempre indicado devido à limitação da exatidão para certos elementos ou diferenças 

entre amostras e matrizes do padrão. Como resultado, o método ko tem ganho maior 

popularidade nos últimos anos (Bode et al, 1990). 

No método ko, utiliza-se uma constante nuclear composta, o fator ko, que contém 

os parâmetros nucleares para um simples elemento comparativo como o ouro. Pela 

medida das atividades dos radioisótopos na amostra, atividade do elemento comparativo 

(Au), eficiencias do detector e fluxo de nêutrons e aplicação dos fatores ko, as 

concentrações para a maioria dos elementos pode ser calculada com boa exatidão (Bode 

et al, 1990). 

Como a concentração da maior parte dos elementos presentes em solos e 

sedimentos está a um nível muito baixo, as análises devem ser realizadas com a utilização 

de técnicas de alto grau de confiabilidade. Neste trabalho, recorreu-se à análise por 

ativação neutrônica comparativa, que é um dos métodos mais importantes dentre os 

disponíveis para a análise de traços. Desta maneira, foi possível a determinação de 

muitos elementos com alta sensibilidade, em níveis de (ig kg"' a %, com exatidão e 

precisão. 

No caso do Hg, foi dificil empregar simplesmente a técnica de análise por ativação 

instrumental devido ao baixo nível de concentração em que se encontra em algumas 

amostras e às interferências de elementos presentes na matriz. Nesta situação, recorreu-

se à separação radioquímica para evitar a interferência destes elementos da matriz e para 

se obter uma melhor sensibilidade do método. 

n . 3 . SEPARAÇÃO RADIOQUÍMICA (RNAA) 

Desde a introdução dos detectores de Ge(Li) de alta resolução, a AANI 

comparativa tem sido a versão mais usada da AAN. Contudo, os radioisótopos formados 
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peia ativação de elementos a baixas concentrações são difíceis de se detectar ou não são 

totalmente detectados devido a interferências diretas de outros radionuclídeos presentes 

na amostra, como o que ocorre com o merctírio. Neste caso, a sensibilidade total da 

AANI não é obtida, a menos que as separações radioquímicas após a ativação da 

amostra - RNAA - sejam utilizadas para eliminar os problemas de interferência e 

radiação de fiando, isolando os elementos de interesse antes da medida pela 

espectrometria gama. Obtém-se, assim, melhores estatísticas de contagem (Alfassi, 

1990). 

Análise por ativação com separação radioquímica é extremamente sensível para um 

grande ntimero de elementos, incluindo muitos de importância biológica e ambiental. Ela 

pode ser feita sem a interferência do branco, uma vez que a manipulação química da 

amostra é feita após a etapa de ativação e então, os elementos estáveis em reagentes, 

fi-ascos de dissolução, aparelhos de separação e outros não afetam a quantidade do 

nuclídeo radioativo medido. 

No entanto, quando os elementos estão presentes em concentrações extremanente 

baixas, eles se comportam diferentemente do que quando estão presentes em 

macroescala, havendo problemas de adsorção nas paredes dos recipientes. Estes 

problemas podem ser minimizados na radioquímica pela adição de uma quantidade do 

elemento de interesse não irradiado (carregador) antes da manipulação química da 

amostra. 

A habilidade de adição de carregadores tem duas vantagens: os problemas de 

processamento em soluções extremamente diluídas são eliminados e em adição, o uso de 

carregadores de outros elementos interferentes (carregadores de retenção) podem 

maximizar a separação de certos elementos. 

As principais etapas envolvidas em RNAA incluem a transferência da amostra 

irradiada, a adição de carregadores, a dissolução ou lixiviação da amostra, separação 

qvtiraxa dos radionuclídeos interferentes e/ou do(s) radionuclídeo(s) de interesse, e a 

deterrrijnação do rendimento químico (Alfassi, 1990). 



Muitos tipos de separações radioquímicas são possíveis, tais como uso de 

trocadores inorgânicos, técnica de extração com solvente, destilação e outros métodos. 

Neste trabalho, o mercúrio foi isolado empregando-se o método de extração por 

solvente, após a lixiviação das amostras analisadas. 

n.4. A TÉCNICA DE EXTRAÇÃO POR SOLVENTE 

A extração por solvente é uma técnica em que uma solução - usualmente aquosa -

é posta em contato com um segundo solvente - usualmente orgânico - , essencialmente 

imiscivel com o primeiro solvente, a fim de provocar uma transferência de um, ou de 

mais de um, soluto para o segundo solvente. As separações que se podem fazer são 

simples, limpas, rápidas e convenientes. Em muitos casos a separação pode ser efetuada 

pela agitação, durante alguns minutos, num fiinil de separação. A técnica é usualmente 

aplicável a materiais a nível de traço e também grandes quantidades de material. 

Os solutos inorgânicos estão, na maior parte das vezes, em soluções aquosas, de 

modo que é necessário formar substâncias - como quelatos de metais , neutros, ou 

complexos de associação iónica - que possam ser extraídas por solventes orgânicos. 

Para se entender os princípios fimdamentais da extração, é necessário considerar os 

diviarsos conceitos que exprimem a eficiência de uma separação. Quando um soluto A 

estiver distribuído entre duas fases imiscíveis a e Z>, a lei da distribuição (ou de partição) 

de Nernst, na hipótese de o estado molecular do soluto ser o mesmo nos dois líquidos e 

de a temperatura ser constante, afirma que: 

concentraçãj do solu to no solvente a [A]^ ^ 

concentraçãa do solu to no solvente b [A],, ° 

onde KD é uma constante conhecida como o coeficiente de distribuição. A lei, com este 

enunciado, não é termodinamicamente correta, sendo aplicável somente a soluções muito 

diluídas, onde o quociente das atividades se aproxima da unidade, A lei não se aplica 

quando a espécie distribuída sofre dissociação, ou associação, em quaisquer fases. Nas 

aplicações práticas da extração por solvente, o interesse primordial é a ft-ação do soluto 
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total em uma ou outra fase, independentemente do modo de dissociação ou de 

associação com outras espécies dissolvidas. Assim, introduz-se o conceito de razão de 

distribuição D (ou coeficiente de extração E): 

onde o símbolo CA representa a concentração de A em todas as suas formas, conforme é 

determinado analiticamente. 

A extração e a separação devem ser feitas em temperatura constante, pois a razão 

de distribuição, e também os volumes do solvente, são influenciados pelas variações de 

temperatura. Deve-se ressaltar que a agitação muito violenta da mistura de extração não 

proporciona qualquer benefício, o equiUbrio pode ser atingido com alguns poucos 

movimentos. 

O rendimento da separação deve levar ainda em consideração o solvente utilizado 

e a estabilidade do complexo formado, a qual está relacionada com a capacidade de 

complexação do ion metálico envolvido e as caracteristicas do ligante (Basset et al, 

1989). 

A escolha do solvente para a extração é governada pelas seguintes considerações: 

• Razão de distribuição elevada para o soluto e baixa para as impurezas indesejáveis; 

• Solubilidade baixa em fase aquosa; 

• ^/iscosidade suficientemente baixa e diferença de densidade suficiente em relação à fase 

aquosa, a fim de evitar a formação de emulsões; 

• Toxidez e inflamabilidade baixas; 

• Facilidade de recuperação do soluto no solvente, se necessário, para o procedimento 

ancilítico subseqüente (Ohlweiler, 1974). 

A escolha de um agente quelante satisfatório deve levar em conta os seguintes 

fatores: 

1. Força básica do grupo quelante. A estabilidade dos compostos quelatos formados por 

um ion metálico geralmente aumenta com a força básica do agente quelante, conforme é 

medido pelos valores de pKa. 
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2. Natureza dos átomos doadores no agente quelante. Os ligantes que contêm átomos 

doadores (P, As, S, Se, Cl, Br, I), do tipo base mole, formam seus complexos mais 

estáveis com o grupo dos íons metálicos da classe B (ácidos moles) - cátions com 

subcamadas d completamente preenchidas. Isto pode ser ilustrado pelo reagente 

dietilditiocarbamato, usado para a extração por solvente de íons metálicos como Au^^, 

Pd^^ Hg^\ A g \ Bî '̂  e Cu^^ 

3. Tamanho do anel. Os grupos funcionais do ligante devem estar situados de modo que 

permitam a formação de um anel estável. Os ligantes bidentados de ditiocarbamatos, por 

exemplo, formam anéis quelatos estáveis de quatro membros (Hulanicki, 1967). 

4. Ressonância e efeitos esféricos. A estabilidade das estruturas dos quelatos é 

aumentada por contribuições de estruturas ressonantes do anel quelato. Um bom 

exemplo de efeito estérico é o que acontece com os ditiocarbamatos: quando os 

substituintes são radicais de cadeia curta, a estabilidade dos complexos é similar a dos 

sulfetos metálicos, mas á medida que a cadeia aumenta, devido ao efeito estérico, esta 

ordem é alterada. 

A escolha do pH também é um fator relevante, uma vez que este influencia 

criticamente a extração por solvente de quelatos metálicos. 

n.4.1. INFLUÊNCIA DO pH NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTES 

A extração por solvente de um complexo metálico neutro formado com um agente 

quelante HR e a dissociação deste na fase aquosa podem ser representadas pelas 

equações 

H R Ç = ^ + R-

M"" + nR- MR„ 

Os vários equilibrios envolvidos no processo de extração são expressos pelas 

seguintes constantes termodinâmicas: 

Constante de dissociação do complexo, Kc = [M"*]aq [R"]" / [ MRn]aq 

Constante de dissociação do reagente, Kr = [H'^laq [R"]aq / [HRJaq 

Coeficiente de partição do complexo, pc = [MR„]aq / [MRnJorg 
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Coeficiente de partição do reagente, p r = [HR]aq / [HR]oig 

onde os Índices c e r representam o complexo e o reagente, e aq e org as fases aquosa e 

orgânica. 

A razão de distribuição, ou seja, a razão da quantidade de metal extraído na forma 

de complexo na fase orgânica para a que permanece na fase aquosa é dada por: 

D = { [MRnlaq / [MR„]org + [M"1aq} OU D = K [HR]"org / { ^ ] \ , 

onde K = (K, p,)" / Kc Pc 

Se a concentração do reagente se conserva constante, 

D - K* / [fTfaq, ondeK* = K [ H R f o r g 

e a porcentagem do soluto extraído, E, é dada por 

logE = log(lOO-E) = logD 

= logK*+npH 

A distribuição do metal em um dado sistema é uma fiinção somente de pH. A 

diferença nos valores de pH de dois íons metálicos num dado meio fornece uma medida 

da possibilidade de separação de íons. Se os valores de pH são suficientemente distantes, 

pode-se conseguir uma ótima separação fazendo o controle do pH de extração. E 

bastante útil a construção da curva de extração do quelato metálico. 

De maneira geral, quando se recorre á extração por solvente como técnica de 

separação, deve-se acolher um reagente orgânico apropriado que forme quelato com o 

cátion metálico analisado. O referido quelato deve ser solúvel em solventes como 

clorofórmio, tetracloreto de carbono ou éter, que são químicamente inertes. Então, o 

cátion metálico pode ser quantitativamente transferido para a fase orgânica, 

possibilitando a sua detenninação (Basset et al, 1989; Ohlweiler, 1974). 

Assim, os ditiocarbamatos são reagentes orgânicos muito usados para a extração 

de quelatos metálicos. A maioria dos ditiocarbamatos são solúveis em clorofórmio. Os 

coeficientes de distribuição dependem do pH da fase aquosa e, portanto, o controle da 

acidez possibilita a separação de muitos metais, principalmente em quantidade traço. 
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Neste trabalho, foram estabelecidas as curvas de extração do Hg(DDC)2 e 

Se(DDC)2 para que se determinasse o pH ideal em que o Hg seria extraído 

seletivamente. 

n.4.2 A UTILIZAÇÃO DE DITIOCARBAMATOS NA EXTRAÇÃO POR 

SOLVENTES 

As propriedades de complexação dos ditiocarbamatos estão diretamente 

relacionadas com a presença de dois átomos de enxofre doadores de elétrons, que 

determinam primariamente a natureza dos metais que podem ser ligados e a estabilidade 

dos complexos formados. No ion ditiocarbamato. 

R' 

R 

R e R' denotam vários substituintes orgâmcos, que não influenciam significantemente a 

ligação metal-S, mas pode determinar algumas propriedades analíticas dos complexos. A 

maioria das propriedades analiticamente interessantes ocorrem com os ditiocarbamatos 

dissubstituídos, dos quais pode-se destacar o grupo do dietilditiocarbamato (DDC) 

(Hulanicki, 1967). 

O ifâo do DDC para extração de metais tem se tomado cada vez mais popular 

devido à sua capacidade de formar complexos com muitos metais que podem ser 

extraídos em solventes orgânicos. Os reagentes mais usualmente utilizados são NaDDC e 

NH2(C2Hs)DDC, obtendo-se uma extração seletiva pela escolha do pH ou adição de 

agentes ma.çcarantes (Bajo e Wyttenbach, 1979). No entanto, o pH não deve estar abaixo 

de 5,0 para evitar a decomposição do DDC, de acordo com o seguinte esquema: 

CH3CH2 
\ 

N 

CH.,CH2 

CH,CH2 

CH,CH2 
/ 

N — C 

H" 
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C H 3 C H 2 ^ CH3CH2 ^ 
2^ 

NH + CS2 * 
<-

CH3CH2 - CS 2 
CH3CH2 / 

N H 2 

Para contornar este problema, tais reagentes têm sido substituídos por DDC 

metálicos, dissolvidos em um solvente orgânico, cuja decomposição em contato com 

soluções ácidas é baixa o suficiente para permitir extrações até uma hora antes que a 

decomposição do DDC seja substancial, além de propiciar um aumento na especificidade 

da reação (Wyttenbach e Bajo, 1975). 

A extração por solventes de metais (M^), de uma maneira geral, com ácido 

dietilditiocarbâmico (HDDC) em solvente orgânico pode ser expressa pela equação: 

M^aq) + n (HDCC)„^ ^ > [M(DDC)n]o^ + n }^(^ 

com a constante de extração K: 

K = 
[M(DCC)„]^^g[H^]" 

[M " + ][HDDC]^^g 

Segundo Alfassi (1990), as constantes de extração de complexos M(DDC)n 

decrescem na seguinte ordem: 

Au'^ > Pd'* > Hg'* > Ag* > Bi^* > Cu'* > Ni'* > Pb'* > Mo'* >Se'* > In'* > Sb'* > 

Cd'* > As'* > Zn'* > Co'* > Fe'* > TI* 

Desta maneira, metais como Au, Pd, Hg e Ag, cujas constantes de extração são 

maiores que do Bi(IlI), podem ser extraídos em HCCI3 com Bi(DDC)3, enquanto que a 

maioria dos metais pesados, dentre eles o Se, não podem ser extraídos com Bi(DDC)3 

porque as constantes de extração são muito menores que a do Bi(III). Em adição, os 

metais alcalinos, alcalinos-terrosos e halogênios, que não formam complexos com DDC 

são também eliminados, obtendo-se uma pré-concèhtração seletiva do cátion metálico 

analisado. 
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11.4.3. O USO DO BifDDC)^ 

Dois nuclídeos radioativos de Hg, '^^Hg e '° 'Hg, são formados após a ativação 

com nêutrons. Geralmente, é mais vantajosa a escolha do pico de 77,6 keV do '^^Hg 

sobre o de 279,20 keV do ""Hg para análises quantitativas, já que o primeiro apresenta 

uma maior intensidade em relação ao segundo. Contudo, para análise de Hg em amostras 

ambientais, pode-se encontrar interferência causada pelo efeito Compton na região de 

baixa energia, interferindo na contagem do '^Hg, por produzir uma alta radiação de 

fundo. 

Após a irradiação, também é formado o nuclídeo radioativo ' 'Se , cuja meia-vida é 

de 119,77 dias. A presença do pico de 279,54 keV deste radioisótopo interfere 

diretamente na medida do '" 'Hg (279,20 keV), de meia-vida de 46,61 dias (Bode et al, 

1990). 

Para se eliminar tais interferências, Bi(DDC)3 foi introduzido como um agente de 

pré-concentração para extrair Hg pela técnica de extração por solvente. 

O dietilditiocarbamato de bismuto - Bi(DDC)3, / ^^^CHj >^ / ^ \ \ 
I ^ N — CH I 
V CH3CH2 ^ \ ^ / 

é um composto amarelo cristalino, solúvel em muitos solventes orgânicos, dentre eles o 

clorofórmio (HCCI3). Sua constante de extração, KBÍ(DDC)3, é da ordem de lO' ' , enquanto 

que a constante de extração do Hg(ll), KHg(DDC)2, é da ordem de lO'"* (Yu et al, 1983). As 

constantes estão definidas nas expressões abako: 

[ H g Ç D D C U ^ [Bi(DDC)3U 
[ H g " ] [ D D C P ~ [Bi'^lLDDC]' 

Assim, o Hg(ll) pode ser facilmente convertido a Hg(DDC)2 com Bi(DDC)3 em 

clorofórmio, de acordo com a reação mostrada na equação a seguir: 

3 Mg'' + 2 Bi(DDC)3 (org) \ ^ 3 Hg(DDC)2 (org) + 2 Bi'*, 

uma ve^ que a constante de equilíbrio desta reação é dada por 

K = 
[Hg(DDC)2]^,,[Bi^+]^ 

[Hg-^^P pi(DDC)3]^,g 



então. 

1<̂ = ; - - — = lU , 

K- (10")^ 
Bi(DDCl3 

pela combinação das definições das constantes KHg(DDC)2 ^ ^bí(DDC)3 • 

Assim, desde que as constantes de extração da maioria dos metais existentes na 

amostra sejam menores que a do Bi(III), Hg pode ser extraído de maneira altamente 

seletiva em solução de Bi(DDC)3 em HCCI3. Devido a sua elevada constante de 

extração, a extração do Hg (II) com Bi(DDC)3 não sofi-e interferência de haletos como 

c r ou Br', que são os ânions mais comuns presentes em soluções aquosas de amostras 

ambientais, embora os complexos de haleto de Hg sejam muito estáveis (Lo et al, 1978). 

Uma outra vantagem do uso do Bi(DDC)3 na extração do Hg(II) em soluções ácidas é 

que este apresenta uma menor velocidade de decomposição que HDDC ou NaDDC 

(Wyttenbach e Bajo, 1975). 

Na prática, uma quantidade superior á estequiométrica de Bi(DDC)3 é usada no 

processo de pré-concentração para assegurar a completa extração, de acordo com as 

equações apresentadas neste item. O volume de solução de Bi(DDC)3 usado na extração 

de Hg é geralmente menor que a da solução digerida. Esta também é uma grande 

vantagem de se recorrer a este tipo de pré-concentração (Lo et al, 1982). 

O método adotado para quantificação do Hg foi baseado no trabalho de Greenberg 

(1980). Após dissolução de amostras biológicas com H N O 3 concentrado e H2SO4 3:1 em 

bombas de teflon, este autor, empregando a técnica de extração por solvente, utilizou 

Zn(DDC)2 para separar o Hg do Se. Para o presente trabalho, foram realizados testes 

preliminares com os dois agentes quelantes, Bi(DDC)3 e Zn(DDC)2. O estudo 

desenvolvido para verificação das condições mais apropriadas de extração do Hg, 

através da construção de uma curva de pH e do tempo de agitação, apontou, porém, 

para Bi(DDC)3 como agente extrator de maior eficácia para o isolamento do Hg. 
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n.5. SOLUBILIZAÇÃO DE AMOSTRAS GEOLÓGICAS 

A seleção correta do procedimento de decomposição de amostras geológicas é 

crítica para a qualidade das análises usando qualquer técnica analítica que exija amostras 

em solução, uma vez que aumentam as possibilidades de introdução de erros analíticos 

devido príncipalmente a: 

1. Perda de analitos. Durante a solubilização das amostras pode haver perda de analitos 

ou pela própría volatilização ou pela adsorção nas paredes do frasco de digestão 

(Oliveira, 1996). Nas separações radioquímicas, este segundo problema é eliminado 

pela adição de carregadores. 

2. Dissolução incompleta do analito. 

3. Contaminação. Este é um problema bastante comum nas técnicas analíticas 

convencionais, mas praticamente inexistente quando a amostra é decomposta após sua 

ativação. 

Essas imprecisões analíticas devem ser evitadas por procedimentos apropríados de 

dissolução de amostras. Esta pode ser feita em recipientes abertos ou fechados, e os 

elementos a serem analisados podem ser solubilizados por dois procedimentos; 

• Lixiviação: os elementos são retirados da matriz pela solubilização preferencial por 

um reagente apropriado, geralmente um ou misturas de ácidos inorgânicos. A porção 

não solubilizada é filtrada e descartada. 

• Fusão: nesse caso a solubilização é total (matriz e analitos). Utilizam-se carbonatos e 

hidróxidos alcalinos, hidrogenossulfatos, fluoretos, compostos de boro e outros 

reagentes como fijndentes (Oliveira, 1996). 

Elementos como o mercúrio são facilmente lixiviados da amostra de solo e 

sedimento, não requerendo sua total solubilização. Desta maneira, pode-se reduzir o 

tempo de análise. No entanto, a digestão de amostras para elementos voláteis, como o 
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mercúrio, requer recipientes fechados e mertes (bombas de teflon), aquecidos em forno 

convencional (mufla), bloco de areia, etc. 

Atualmente as amostras têm sido solubilizadas em microondas, uma ferramenta 

que proporciona maior rapidez à análise com solubilizações mais confiáveis do que 

aquelas efetuadas com os métodos convencionais. 

Neste trabalho, amostras de solo e sedimento foram tratadas com água regia para 

lixiviação do Hg. O ataque ácido foi realizado com uma bomba Parr, a qual foi aquecida 

por um minuto em microondas doméstico. A potência requerida variou com o tipo de 

amostragem. O Hg em solução apresentou-se na forma de Hg'*, conforme é apresentado 

na equação a seguir: 

6HCl(,q) +2HN03^^, +3Hg(,) ^ 3 H g C U ( , q ) +2N0(g) +4H20(i) 

O procedimento de digestão das amostras analisadas foi estabelecido pela análise 

dos materiais de referência GXR-5 (USGS-AEG; Govindaraju, 1989), Buffalo River 

Sediment (NIST SRM 2704; National Institute of Standards & Technology, 1990) e 

Lake Sediment (BCR CRM 280; Community Bureau of Reference, 1988), após a 

extração do Hg com Bi(DDC)3. 

IL6.CARACTERÍSTICAS NUCLEARES DOS RADIOISÓTOPOS DE 

INTERESSE E INTERFERÊNCIAS ESPECTRAIS 

A análise por ativação neutrônica instrumental (AANI) é uma técnica 

particularmente importante para análise de materiais geológicos devido a possibilidade de 

se determinar, pelo menos, 25 elementos rotineiramente pela combinação de uma 

irradiação curta e uma longa. A Figura 10 apresenta uma tabela periódica indicando os 

elementos presentes em materiais geológicos que podem ser determinados por ativação 

com nêutrons térmicos (Alfassi, 1990; Hoffrnan, 1992). 
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He 

Li" Be'' B" C" N" 0" F" Ne 

Na ' Mg" Al'̂  Si" P" S" Cl" Ar 

k " Ca" Sc" Ti" Cr^ Mn'' Fe" Co" Ni^ Cu^ Zn" Ga' Ge" As" Se" Br" Kr 

Rb'' Sr" ya Zr" Nb" Mo" Tc Ru" Rh" Pd" Ag^ Cd" In" Sn" Sb" Te" I" Xe 

Cs^ Ba'' La^ H f Ta" w" Re" Os" Ir" Pt" Au" Hg" Tl" Pb" Bi" Po At Rn 

Fr Ra Ac (Rf) (Ha) 

Ce" Pr" Nd" Pm Sm" Eu" Gd" Tb" Ho" Er' Tm" Yb" Lu" 

Th" Pa u" Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No (Lr) 

a - determinados satisfatoriamente em todos materiais geológicos 

b - determinados satisfatoriamente em muitos materiais geológicos 

c - determinados satisfatoriamente em alguns casos 

d - não podem ser determinados 

Figura 10. Tabela Periódica indicando os elementos em amostras geológicas 

determinados pela AANI com nêutrons térmicos 

Cada elemento ativado emite uma radiação gama de energia caracteristica, que 

pode ser medida e quantificada. Os nuclídeos formados, no entanto, podem emitir 

energias muito próximas, causando interferências espectrais. Muitas delas podem ser 

eliminadas quando os radioisótopos possuem meias-vidas diferentes, como é o caso do 

^'TÍ e ^'Cr; ambos apresentam fotopico em 320 ,1 keV, mas o ^ 'T Í , com tempo de meia-

vida de 5,76 minutos, após aproximadamente oito meias-vidas (46 minutos), terá decaído 

e a atividade gerada pelo ^'Cr ainda estará presente,-possibilitando a sua determinação. 

A maioria dos radioisótopos emitem energias múhiplas, e assim, interferentes com 

tempos de meia-vida da mesma ordem de grandeza podem ser quantificados a partir da 

análise de um outro fotopico. Porém, se estes nuclídeos emitirem somente uma energia 

48 



no espectro gama, não poderão ser determinados instrumentalmente, sendo necessário se 

recorrer a um procedimento radioquímico de separação. A Tabela 03 lista os elementos 

que foram determinados neste trabalho e suas características nucleares - energias de 

radiação gama usadas dos isótopos medidos, tempos de meia-vida e os picos que sofrem 

interferencias na AANI. 

Os elementos As, Br, Co, Eu, K, Nd, Rb, Ta, Ti e V, após a ativação da amostra, 

produzem radioisótopos cujas energías gama não sofrem interferências. São elementos 

que podem ser determinados satisfatoriamente pelo método de AANI. Os elementos que 

produzem radioisótopos de meia-vida curta como As, Ho, K, Nd, e Ti, podem muitas 

vezes apresentar desvios padrões acima de 10% nos valores de concentração quando a 

amostra, após a irradiação, se encontra bastante ativada por um elemento de meia-vida 

mais longa. 

O pico mais intenso do ' ' 'Ba (496,26 keV) sofre interferência do ""Ru (497,08 

keV). Nas amostras geológicas, ela é desprezível, pois o Ru está presente em materiais 

geológicos a um nível abaixo de [ig k g ' (Parry, 1992). Assún, a quantificação do bário 

pode ser feita por meio da medida do pico de 496,26 keV, além do 373,19 keV, quando 

a contagem deste apresentar um desvio padrão baixo. 

Pela Tabela 03, observa-se que o pico de 145,4 keV do ""Ce (32,5 dias) apresenta 

interferência do '^'Yb (144,9 keV; Un = 4,19 dias). Ela pode ser eliminada deixando-se 

decair este radioisótopo. 

O pico de 604,70 keV do "^Cs sofre interferência do "^Sb (602,73 keV), que 

pode ser eliminada deixando-se decair o segundo. Mas o Cs ainda pode ser quantificado 

pela análise do pico de 795,85 keV, mais intenso e livre de interferências. 

I77m 

O pico de 320,08 keV do ^'Cr apresenta interferências do '"''Nd (319,41 keV) e 

Lu (319,03 keV). No entanto, esta não é significativa, pois os picos são de muito 

baixa intensidade. O Cr é considerado um elemento que pode ser determinado com alta 

sensibilidade em amostras geológicas por AANI (Hoflfrnan, 1992). 
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Tabela 03. Radioisótopos identificados na análise das amostras de solos e sedimentos e interferencias espectrais possíveis na Ativação Neutrônica 

Elemento Radioisótopo 
medido 

tempo de 
meia-
vida 

Pico com 
interferência 

(keV) 

Isótopos 
interferentes 

Tempo de 
meia-vida do 
interferente 

Interferência 
(keV) 

Energias 
usadas (keV) 

As "^As 26,32 horas - - 559,10*; 657,05 

Ba - B a 11,8 dias 496,26 '̂ '̂ Ru 39,26dias 497,08 373,19;496,26* 

Br «'Br 35,3 dias - - - 554,35; 
776,52*; 619,11 

Ce •-Ce 32,5 dias 145,44 •«̂ Ta 5,10 dias 144,1 145,44* Ce •-Ce 32,5 dias 145,44 

•'*Yb 4,19 dias 144,9 

145,44* 

Cs '̂ ^Cs 2,06 anos 604,70 '̂ ^Sb 60,2 dias 602,73 795,85* 

Cr -Cr 27,7 dias 320,08 *%d 10,98 dias 319,41 320,08* Cr -Cr 27,7 dias 320,08 

•""Lu 160,9 dias 319,03 

320,08* 

Co - C o 5,27 anos - - - 1173,24; 
1332,50* 

Dy »"Dy 2,33 horas 94,70 
- T h 22,3 minutos 94,72 n.d. 

Dy »"Dy 2,33 horas 94,70 
'"Sm 46,27 dias 69,67;103,18 

n.d. 

Eu •"Eu 13,33 anos - - - 344,29; 778,92; 
1408,00* 

Fe '^Fe 44,5 dias 1291,60 
•""Cd 44,6 dias 1290,60 1099,25* 

Fe '^Fe 44,5 dias 1291,60 
- T a 114,5 dias 1289,16 

1099,25* 

Hf '«'Hf 42,39 dias 
133,03 

- B a 11,8 dias 133,6 

133,03; 482,18* Hf '«'Hf 42,39 dias 
133,03 

- C e 284,9 dias 133,5 133,03; 482,18* Hf '«'Hf 42,39 dias 

482,18 '^hr 171 dias 482,7 
133,03; 482,18* 

Hg 
^ '̂Hg 64,1 horas 

77,34 ^^Cu 12,7 horas 511,00 77,34* 
Hg 

^ '̂Hg 64,1 horas 
77,34 '̂Vb 10,6 horas 75,0 (raio X) 77,34* Hg 

"̂̂ Hg 46,61 dias 279,20 "Se 119,77 dias 279,54 279,20* 
Ho '"^Ho 26,8 horas - - - 80,57* 

n.d. não determinado 
* fotopico mais indicado para a quantificação do elemento 
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Elemento Radioisótopo 
medido 

tempo de 
meia-
vida 

Pico com 
intetferência 

(keV) 

Isótopos 
interferentes 

Tempo de 
meia-vida do 
interferente 

Interferência 
(keV) 

Energias 
usadas (keV) 

K 12,36 horas - - - 1524,58* 

La •̂ "La 40,27 horas 
328,76 

'̂Cr 27,7 dias 320,0 
328,76; 815,77; 

1596,21* La •̂ "La 40,27 horas 
328,76 

2,36 dias 334,1 
328,76; 815,77; 

1596,21* La •̂ "La 40,27 horas 

487,02 "'Ba 11,8 dias 486,5 

328,76; 815,77; 
1596,21* 

Lu ' ^ 'LU 6,71 dias 208,36 ^ % p 2,36 dias 209,75 208,36* 

Mn - M n 2,58 horas 846,76 < 9,46 minutos 843,76 1810,72* 

Mg - M g 9,46 minutos 843,76 *^MÍ 2,58 horas 846,76 1014,43* 

Na % í 14,96 dias 1368,60 >'̂ Ŝb 60,2 dias 1368,16 1368,60* 

Nd '^'Nd 10,98 dias - - - - 91,10; 531,01* 

Pr 19,12 horas 1575,60 ' % a 40,27 horas 1596,21 n.d. 

Rb - R b 18,66 dias - - - - 1076,60* 

Sb 
' - S b 2,70 dias - - 564,24* 

Sb 
'5^Sb 60,2 dias 602,73 •̂ ^Cs 2,06 anos 604,70 1690,98* 

Sc ^^Sc 83,81 dias 1120,55 '«^Ta 114,5 dias 1121,30 889,28* Sc ^^Sc 83,81 dias 1120,55 
4,5 . 10' anos 1120,3 

889,28* 

Se "'ÍSe 119,77 dias 264,66 ' % a 114,5 dias 264,08 136,01; 264,66* 

Sm ' " S m 46,27 horas 

69,67 '*'̂ Gd 241,6 dias 69,67 

69,67; 103,18* Sm ' " S m 46,27 horas 103,18 2,36 dias 97,0 e 101,0 (raio-X) 69,67; 103,18* Sm ' " S m 46,27 horas 103,18 

"^Gd 241,6 dias 103,18 

69,67; 103,18* 

Ta '«'Ta 114,5 dias - - - 1189,05; 
1221,41* 

Tb -"Tb 72,3 dias - - 879,38* 

Th ' " P a 27,0 dias 

300,18 '"^Tb 72,3 dias 298,58 

312,01* Th ' " P a 27,0 dias 

300,18 

•̂̂ T̂h 14 10'" anos 300,1 312,01* Th ' " P a 27,0 dias 

312,01 12,36 horas 312,4 

312,01* 

n.d, - não determinado 
* fotopico mais indicado para a quantificação do elemento 
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Tabela 03. Continuação 

Elemento Radioisótopo 
medido 

tempo de 
meia-
vida 

Pico com 
intetferência 

(keV) 

Isótopos 
interferentes 

Tempo de 
meia-vida do 
interferente 

Interferência 
(keV) 

Energias 
usadas (keV) 

Ti = 'Ti 5,76 minutos - - - - 320,08* 

u 2,36 dias 

228,18 - T e 78,2 horas 228,26 

228,18; 

277,60* u 2,36 dias 

228,18 

'«^Ta 114,5 dias 229,32 228,18; 

277,60* u 2,36 dias 

277,60 

'''Th 1,4 10'" anos 277,4 

228,18; 

277,60* u 2,36 dias 

277,60 '^%u 13,33 anos 275,4 

228,18; 

277,60* u 2,36 dias 

277,60 

'^''Nd 10,47 dias 275,4 

228,18; 

277,60* 

V 3,75 minutos - - - - 1434,08* 

w 23,9 horas 685,74 " - A g 249,76 dias 687,0 479,57* 

Yb 

' " Y b 4,19 dias 

282,52 '"•"Lu 160,9 dias 281,79 396,33* 

Yb 

' " Y b 4,19 dias 

282,52 

2,36 dias 277,50 e 285,30 

177,21*; 197,96 
Yb 

' " Y b 4,19 dias 

396,3 ^^"Pa 27,0 dias 398,20 

177,21*; 197,96 
Yb 

32,02 dias 

177,21 " - L u 160,9 dias 177,0 
177,21*; 197,96 

Yb 

32,02 dias 

177,21 

'«^Ta 114,5 dias 179,40 
177,21*; 197,96 

Yb 

32,02 dias 

197,96 72,3 dias 197,04 

177,21*; 197,96 

Zn ^'Zn 243,9 dias 1115,55 

""Sc 83,6 dias 1120,55 

1115,55* Zn ^'Zn 243,9 dias 1115,55 *^%u 13,33 anos 1112,08 1115,55* Zn ^'Zn 243,9 dias 1115,55 

72,3 dias 1115,1 

1115,55* Zn ^'Zn 243,9 dias 1115,55 

114,5 dias 1113,4 

1115,55* 

Zr ^'Zr 64,02 dias 

724,20 '^^Sb 60,2 dias 722,79 

756,73* Zr ^'Zr 64,02 dias 

724,20 

'*%u 8,59 anos 723,30 

756,73* Zr ^'Zr 64,02 dias 756,73 •-Eu 8,59 anos 756,86 756,73* Zr ^'Zr 64,02 dias 

765,80 ' - E u 8,59 anos 764,9 

756,73* Zr ^'Zr 64,02 dias 

765,80 

•^^Tb 72,3 dias 765,3 

756,73* 

fotopico mais indicado para a quantificação do elemento 
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o pico de 94,70 keV do '^^Dy apresenta interferencias, principalmente do " 'Sm. A 

alta intensidade devida aos picos de 69,67 keV e 103,18 keV do ""Sm dificulta muito a 

determinação do ""^Dy, levando-se em conta seu tempo de meia-vida muito curto em 

relação ao do '^'Sm. Também há interferência do ''"'Th (22,3 minutos). Portanto, a 

determinação de Dy por AANI é muito difícil. 

O pico de 1291,60 keV do ' ^ e sofí-e interferências do "'""Cd (1290,60 keV) e 

'«'Ta (1289,16 keV). A determinação de Fe é feita pela análise do pico de 1099,25 keV. 

Ambos os picos do '«'Hf sofi-em interferências espectrais. Os picos do '"''Ba (133,6 

keV) e do '"^'Ce (133,5 keV) interferem na medida do pico de 133,03 keV. Esta 

interferência é irrelevante, pois os picos interferentes apresentam contagens 

extremamente baixas, permitindo que o Hf seja determinado com exatidão. A 

interferência do '^''"'Ir (482,7 keV) no pico de 482,18 keV também não é significativa, 

pois nas condições de irradiação (16 horas), o Ir produz somente os radioisótopos '^'ir, 

'^""Ir e '̂ ^Ir. 

O pico de 328,8 keV do '""'La apresenta interferência do ' 'Cr (320,0 keV) e do 

" ^ p (334,1 keV). O pico de 487,0 keV apresenta interferência do " 'Ba (486,5 keV). 

Os picos de 815,8 e 1596,2 keV não apresentam interferências. 

O pico de 208,4 keV do ' " L U tem uma única interferência do pico de 209,8 keV 

do '"'^Np (209,75 keV). No entanto, esta interferência não é signficativa devido aos 

baixos teores de U nas amostras analisadas. 

O Mg e o Mn são elementos interferentes na AANI. O ^*Mn possui um fotopico de 

846,76 keV, que se sobrepõe ao de 843,76 keV do '^Mg. Tal interferência é eliminada 

quantifícando-se o Mn e o Mg pela medida dos picos de 1810,72 e 1014,43 keV, 

re;s,t?ectivamente. 

.A amostra, quando irradiada por um ou dois minutos, não ativa o """Sb (60,2 dias: 

1368,26 keV), mas possibilita a formação do radioisótopo '''Na (1368,60 keV). Assim, o 

elemento Na pode ser determinado satisfatoriamente através da irradiação curta. 



o ''"Pr (ti,2=19,12 horas) apresenta um único pico em 1575,60 keV. Esse pico 

sofre interferência do '''°La (1596,21 keV;40,27 horas), e sua determinação é muito 

difícil. É um caso onde quase sempre é necessária uma separação radioquímica. 

O pico de 602,7 keV do '"*Sb (t,/2=60,2 dias) sofí-e interferência do ""Cs (604,70 

keV; 2,06 anos). O pico de 1691,0 keV não sofí-e interferências, sendo o mais 

comumente usado para quantifícar o Sb na amostra. O pico de 264,7 keV do ^^Se 

(ti,2=l 19,77 dias) sofre interferência do '*'Ta (264,08 keV; 114,5 dias). Ela só é 

signifícativa se o teor de Ta for elevado na amostra; o pico de 136,01 keV também pode 

ser utilizado. 

O pico de 103,2 keV do '^'Sm (ti/2=46,27 horas) apresenta interferências devidas 

ao ' ^ ^ p (ti/2=2,36 dias), em particular ás linhas de raios-X K a l (101,0 keV) e Ka2 

(97,0 keV) e ao ' "Gd (ti/2=241,6 dias), em particular, aos picos de 69,7 e 103,2 keV. 

Como o Sm tem uma elevada seção de choque para nêutrons térmicos (ath=220 bams), e 

o ' ^ ^ p provém da desintegração do ^\5, a interferência deste é, em geral, desprezível, 

principalmente quando a razão entre as concentrações de Sm e U na amostra é 

sufícientemente grande. A interferência do ' "Gd é pouco significativa, principalmente se 

a medida for realizada antes que a maior parte do ' " S m tenha decaido. 

O pico de 879,4 keV do '^"Tb é praticamente livre de interferências, a não ser de 

certas perturbações resultantes da interferência do pico muito intenso do 889,4 keV do 

"*'̂ Sc e também do efeito Compton relativo dos raios y de 1098,6 keV do ' ^ e e 1120,3 

keV do ""Sc. 

O Th é determinado em AANI por meio do radioisótopo ' ' ' Pa (ti/2=27,0 dias), que 

emite energias de raios y em 300,18 e 312,01 keV. A primeira sofi-e interferência do 

'^"Tb (298,58 keV;73,2 dias) e do ' ' ' Th (300,1 keV; 14.10'" anos), enquanto a segunda 

sofre do ""K (312,4 keV). Esta última pode ser eliminada deixando-se decair o ""K 

(12,36 horas). Desta maneira, o Th pode ser determinado com a exatidão requerida. 
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o '"''Np sofre interferência em ambos os picos: 228,18 e 277,60 keV. No entanto, 

estas são pouco significativas devido a baixa intensidade dos picos interferentes, 

podendo-se, assim, utilizar os dois picos para a determinação do U. 

A """Ag (249,76 dias) interfere no pico de 685,74 keV do ' " W (23,9 horas). O W 

é melhor analisado pelo pico de 479,57 keV, sem interferências. 

O pico de 177,0 keV do '^^Yb (ti/2=32,02 dias) apresenta interferências do pico de 

179,4 keV do '«'Ta (t,/2=114,5 dias) e do 177,0 keV do "^"Lu. O pico de 197,8 keV 

sofre interferência dos picos de 198,4 keV do '«'Ta e de 197,0 keV do '^"Tb. 

Os picos de 282,5 keV e 396,3 keV do ' "Vb podem ser usados. As principais 

interferências são devidas aos picos de 277,5 e 285,3 keV do " ^ p e também do 281,8 

keV do '""Lu. O pico de 396,3 keV também tem interferência do pico de 398,2 keV do 

" 'Pa . 

O ''^Zn apresenta muitas interferências no seu único pico de 1115,55 keV. Porém, 

somente a interferência do pico do ''^Sc (1120,55 keV) é expressiva, chegando a ser até 

mesmo um fator limitante para a exatidão e precisão na análise do Zn. 

O '^Zr apresenta interferências nos três picos estudados. O teor de Zr é geralmente 

avaliado pelo pico de 756,73 keV, que sofre interferência somente do pico do '^Eu 

(756,86 keV), de baixa intensidade. 

IL6.1. REAÇÕES INTERFERENTES NA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, SILÍCIO E 

FÓSFORO 

O Si e o Al são os principais constituintes da crosta terrestre em volume, além do 

oxigênio. Este úhimo elemento, apesar da quantidade e volume ocupados, não é 

importante para o estudo das caracteristicas geoquímicas. O P também é um elemento 

presente em macroescala, merecendo muitas vezes um estudo especial em virtude da alta 

capacidade fixadora dos solos para esse elemento (Moniz, 1972). No entanto. Si, Al e P 

não podem ser determinados nas condições estabelecidas para análise, com nêutrons 
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pela medida da radiação gama, em virtude das inúmeras reações interferentes 

.m com estes elementos. 

O aluminio, após a ativação, forma o radioisótopo '«Al através da reação (n,y): 

- ^ A l + n ^ ^ ^ A l + y 

Porém, o '^Al também pode produzir outros radioisótopos por meio de reações do 

tipo (n,p) e (n,a): 

^^Al + n ^ ^ ^ M g + p 

"Al + n V N a + a 

Desta maneira, o Al, que é quantificado pela medida da energia gama emitida pelo 

'«Al, apresentaria uma concentração inferior à real. Porém, ainda ocorrem outras reações 

que formam '«Al, somando-se à contagem proveniente da reação '^AJ(n, y)'«Al, 

conduzindo a erros analíticos: 

^^Si + n V ^ A l + p 

•''P + n ->^^Al+a 

O Si poderia ser determinado na AANI pela medida da energia gama emitida pelo 

radioisótopo ''Si através da reação 

•'"Si+n-^-^^Si+y , 

mas o '"Si produz o '^Mg por meio da reação: 

-'-Si + n V ^ M g + a 

e o ' 'P , através da reação (n,p), produz ''Si: 

" P + n-^-''Si + p 

O ' 'P é formado pela ativação com nêutrons do '"P: 

^"p + n . V ' p + y 
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o qual pode formar os radioisótopos '«Al e "''Si por meio de reações (n,a) e (n,p), 

respectivamente, conforme apresentadas acima. 

Estas reações, bastante freqüentes após a ativação de materiais geológicos, 

inviabilizam a determinação destes elementos por ativação com nêutrons térmicos ou 

pela medida da radiação gama. Geralmente, a quantificação do fósforo é feita, na análise 

por ativação, pela medida da radiação P, enquanto que Si e Al podem ser analisados 

partindo-se de nêutrons epitérmicos. 

11.7. ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA 

As amostras em pó foram submetidas à difração de raios X para análise 

mineralógica. 

Nesta técnica, um feixe de raios X é dispersado através dos átomos que constituem 

a rede cristalina dos minerais. A difração resultante de um cristal compreendendo 

posições e intensidades das linhas de difração, é uma propriedade fisica fimdamental da 

substância, servindo não só á identificação como também ao estudo de sua estrutura. 

Os difratogramas variaram de 3 a 80 °, à velocidade de 0,02 ° por segundo, 

utilizando-se um difratômetro Philips PW 3710 com anticátodo CuKa e monocromador 

do NUPEGEL - USP. 

II.S. MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X 

O método de fluorescência de raios-X, utilizado para a quantificação do aluminio 

nas amostras de sedimento analisadas neste trabalho, baseia-se nos espectros 

caracteristicos de raios X obtidos quando um material é irradiado com um feixe de raios 

X de comprimento de onda suficientemente curto. 

E aplicável à análise de matrizes líquidas e sólidas. A faixa de concentração 

determinável varia de 0,25 a 100%, com um ótimo resultado na faixa de concentração de 

5 a 50%. A precisão é de 0,5 a 1% (Ohlweiler, 1974). 
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CAPÍTULO m 

PARTE EXPERIMENTAL 

Neste capítulo são apresentadas as etapas de campo e de laboratorio. A etapa de 

campo consiste na descrição da amostragem realizada para este trabalho, de modo a 

verificar a poluição mercurial dentro da região de garimpos, na bacía do Rio Vila Nova. 

A etapa de laboratorio compreende desde o tratamento das amostras no Laboratorio de 

Geologia Geral, do Instituto de Geociências - USP, para separação granulométrica e 

análise por difi^ação de raios-X, aos procedimentos experimentais realizados para a 

análise de mercurio total e outros elementos de interesse nas amostras geológicas em 

estudo, no Laboratório da Supervisão de Radioquímica, do IPEN/CNEN-SP. 

São apresentadas as condições analíticas que tomaram possível a determinação de 

33 elementos pelo método de ativação neutrônica puramente instmmental, a saber: As, 

Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Ho, K, La, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, 

Ta, Tb, Th, Ti, U, V, W, Yb, Zn e Zr. 

As condições experimentais para a análise de mercurio, por um procedimento de 

separação radioquímica, foram estabelecidas determinando-se o rendimento químico 

desta separação. Para obtê-lo, foi utilizado traçador radioativo de mercúrio ('""'Hg), um 

emissor gama facilmente detectado em detectores de Ge hiperpuro. 

n i . l . Etapa de Campo: Amostragem 

Foram realizadas três campanhas no Amapá para coleta das amostras de sedimento 

e solo. A primeira visita foi em julho de 1994, quando foi coletada a maior parte dos 

perfis de solo analisados neste trabalho, e três amostras de sedimento, sendo uma delas 

testemunho de margem de rio (amostra coletada em um ponto a diferentes 

proftindidades). 

Durante a segunda campanha, em março de 1995, foram coletadas seis amostras de 

sedimento de ftindo para este trabalho, sendo três provenientes da região de garimpo (rio 

Vila Nova) e três da área de referência (rio Amapari). Neste período, foram ainda 
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coletadas cinco amostras de solo superficial (0-2 cm) de diferentes pontos do Igarapé 

Pedra Preta. Da terceira campanha, realizada em julho de 1996, coletou-se mais um 

perfil de solo da Serra do Navio, findando as análises para este trabalho. A Figura 11 

ilustra uma draga de Eckman, utilizada para coleta dos sedimentos de flindo (Figura 1 Ia) 

e um trado, equipamento necessário para coleta de solos (Figura Ub). As amostras 

coletadas são descritas a seguir. 

a) Draga de Eckman 

b) Trado 

Figura 11. Equipamentos utiHzados para coleta das amostras de sedimento e solo 
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Sedimentos 

Foram nove amostras de sedimento no total coletadas no Amapá. Os periodos de 

coleta das amostras e localização das mesmas estão apresentados na Tabela 04. 

Foi amostrado um testemunho dentro do garimpo do Chicão, á margem do rio Vila 

Nova, SDVNOOl, para observação do perfil de concentração do Hg no rio Vila Nova. 

As demais amostras de sedimento de fiíndo superficial fiDram coletadas com draga de 

Eckman. 

Tabela 04. Amostras de sedimento da Serra do Navio e Bacia do rio Vila Nova 

analisadas neste trabalho 

LOCALIZAÇÃO CÓDIGO DE 
AMOSTRAGEM 

DESCRIÇÃO PERIODO DE 
COLETA 

SDPPOOl sedimento de fiando do 
Igarapé Pedra Preta 

Julho de 1994 

SDAPOOl 

Serra do Navio 

sedimento de fiando do 
Rio Amapari, acima da 
Cachoeira do Capivara 

Julho de 1994 

SDAP002 

SDAP003 

SDAP004 

sedimentos de fiando do 
Rio Amapari 

Março de 1995 

SDVN004 

Bacia do 
Rio Vila 

Nova 

SDVN006 

sedimentos de fiando 
do Rio Vila Nova, a 
montante do garimpo 

Março de 1995 

SDVNOOl' 
testemunho de margem 

do rio Vila Nova, dentro 
do garimpo do Chicão 

Julho de 1994 

SDVN007 
sedimento de fiíndo rio 
Vila Nova, a jusante do 

garimpo do Chicão 

Março de 1995 

* - testemunho fatiado em três partes: SDVNOOl A (profimdidade 20-30 cm), 

SDVNOOlB (profimdidade 10-20 cm) e SDVNOÒ1C'(profimdidade 0-10 cm) 
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Solos 

Foram coletadas cinco amostras de perfis de solo durante as campanhas ao Amapá, 

sendo dois perfis provenientes da Serra do Navio e os demais da região do rio Vila 

Nova. Na segunda visita á Serra do Navio, fiDram coletadas cinco amostras de solo 

supertlciais (O - 2 cm) na área de referência - Igarapé Pedra Preta. As amostras de solo 

analisadas neste trabalho estão apresentadas na Tabela 05. 

Tabela 05. Amostras de solo da Serra do Navio e Bacia do rio Vila Nova analisadas 

neste trabalho 

Localização Código de 
Amostragem 

Tipo Profiandidade 
(cm) 

Descrição Periodo de 
Coleta 

solo 0-10 solo do topo da Julho de 

SNl bloco 40-50 toposseqüencia I 1994 

solo 160-170 

0-20 solo da base da Julho de 

Serra do SN5 terra fina 200 toposseqüencia I 1996 

Navio 400 

SLPP0201 

SLPP0202 solos superficiais 

SLPP0203 0-2 da cabeceira do Março de 

SLPP0204 Igarapé Pedra Preta 1995 

SLPP0205 

aluviões 0-7 solo sobre aluviões 
VN2 couraça 

do lençol 
40-50 

do Rio Vila Nova, 
dentro do garimpo 

Bacia do aluviões 60-70 do Chicão Julho de 

Rio Vila VN3 poço 0-10 solos sobre 1994 

Nova 

VN3 poço 
200 

embasamento 
(rocha cristalina), 
dentro do garimpo 

Nova 

VN4 trado 
0-10 

embasamento 
(rocha cristalina), 
dentro do garimpo VN4 trado 

100 do Vicente 

Ainda foram coletadas três amostras de solo da região do rio Vila Nova, as quais 

foram analisadas em cinco laboratórios distintos, no Brasil, França e Canadá, a fim de se 
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realizar uma intercomparação entre os resultados obtidos por técnicas analíticas 

diferentes. As amostras foram designadas: REFAM 1 (solo da floresta, perto do garimpo 

do Vicente - profimdidade 0-20 cm), REFAM2 (solo da floresta, perto do garimpo do 

Vicente - profimdidade 50-120 cm) e REFAM3 (aluviões, perto do garimpo do Chicão -

profiandidade 0-10 cm). 

ETAPA DE LABORATÓRIO 

ni .2 . Tratamento das amostras 

As amostras coletadas foram congeladas e transportadas até o Departamento de 

Geologia Geral (IG-USP), onde foram tratadas. Todo o tratamento das amostras foi 

feito conforme protocolo estabelecido pelos pesquisadores que fizeram parte do projeto, 

com o objetivo de evitar contaminação das amostras (Anexo I). 

Todas as amostras de sedimento e as de solo coletadas na primeira visita foram 

separadas, por peneiramento, em duas frações de acordo com a granulometria. A fi-ação 

maior que 2 mm foi descartada enquanto que a outra menor que 2 mm foi separada em 

duas outras frações: a fi-ação SILTE, que compreende silte (entre 0,062 e 0,0039 mm) e 

argila (menor que 0,0039 mm) e a fi-ação AREIA (entre 2 e 0,062 mm). 

As amostras de solo das segunda e terceira visitas foram separadas na fi-ação 

menor que 2 mm (areia + silte + argila). 

Após peneiramento via úmida, o sistema água + sedimento ou água + solo foi seco 

em estufa a 50°C e homogeneizadas utilizando-se peneiras de 200 mesh (75 \im). As 

amostras foram, então, armazenadas em sacos plásticos. Cada amostra foi dividida em 

panes para posterior análise. 

A Figura 12 ilustra esquematicamente a seqüência de laboratório realizada para a 

determinação dos vários parâmetros físico-químicos das amostras de solo e sedimento 

analisadas neste trabalho. 
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AMOSTRAGEM (TESTEMUNHO, 
TRADO OU DRAGA DE ECKMAN) 

ARMAZENAMENTO : CONGELAMENTO 

QUARTEAMENTO DA AMOSTRA 

ARMAZENAMENTO DA FRAÇÃO 
NÃO UTILIZADA 

1 
SUBAMOSTRA 

REMOÇÃO DO MATERIAL 
> 2mm 

SEPARAÇÃO GRANULOMETRJCA 

SECAGEM A 50°C 

HOMOGENEIZAÇÃO DA AMOSTRA 

SUBAMOSTRA 

I 
FLUORESCENCIA DE 

R.4IOS X 

SUBAMOSTRA 

SEP.\RAÇAO 
RADIOQUIMCA 

DETERMINAÇÃO 
DE Al 

I 

SUBAMOSTRA 

IRRADIAÇÃO 
CURTA 

DETERNUNAÇAO 
DE Hg 

I 

SUBAMOSTRA 

i 

SUBAMOSTRA 

IRRADIAÇÃO 
LONGA 

DET. DE Mg, Mn. 
Na. Tl e V 

I 
DIFR-AÇ.W DE 

RAIOS-X 

DET. DOS DEMAIS 
ELEMENTOS 

I 
ANALISE 

MINER.4LÓGICA 

Figjara 12. Preparação da amostra e seqüência analítica para determinação dos parâmetros fisico-

quimjccG em sedimentos e solos 
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¡11.3. REAGENTES 

Neste ítem são apresentados os reagentes utilizados para a preparação dos padrões 

sintéticos dos elementos analisados e para a separação radioquímica do merciírio. 

- Antimonio e crômio metálicos, óxidos de arsênio, escandio e terras-raras, cloreto de 

rubídio, p.a., da Johnson Matthey 

-Ácidos clorídrico, fluoridrico, nítrico e sulfürico, álcool etílico, cloreto de sódio, 

clorofórmio, éter etílico, nitrato de bário, solução de Titrisol 9946, peróxido de 

hidrogênio (30%), p.a., da Merck 

-soluções 1 mg mL"' de manganês e vanádio, da BDH (British Drug House) Laboratory 

Reagents 

-Selênio em pó, óxido de selênio, dietilditiocarbamato de sódio, p.a., da Riedel 

- Brometo de potássio, cobalto metálico e ferro em pó, p.a., da Aldrich-Chemie 

-Oxido de merciírio p.a., da Aldrich Gold Label 

-Oxido de magnésio p.a., da Chemie Test 

-Zinco metálico p.a. 

-Dietilditiocarbamato de zinco p.a. 

-Nitrato de bismuto p.a., da Vetee 

-Água Destilada 

-Água t>€aionizada 

nL4. EQUIPAMENTOS 

Neste trabalho foram utilizados equipamentos normalmente encontrados em 

laboratórío como balança analítica, estufa, pHmetro, aparelho de quartzo para destilação 

da água deionizada, eiítre outros. Um microondas doméstico e bombas Parr (bombas de 

teílon com capacidade para 25 mL, inseridas em recipiente a base de polímero resistente 

à microonda, com tampa rosqueável) foram usados para a realização da separação 

radioquímica. Para as medidas da atividade gama induzida das amostras e dos padrões 

irradiados foram utilizados três sistemas de espectrometria de raios gama de alta 

resoiução, a saber: 
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- espectrómetro com detector de Ge hiperpuro marca ENERTEC acoplado a um 

analisador multicanal de 4096 canais, modelo 7450 da EG&G Ortec, ligado a um 

microcomputador Nyda 200 Plus da linha IBM/PC. A resolução deste sistema foi de 2,4 

keV para o pico de 1332,49 keV do ^^Co e de 1,8 keV para o pico de 121,97 keV do 

57Co. 

- espectrómetro com detector GEM 20190 POP TOP ligado a placa ORTEC 

ACE4K acoplado a um microcomputador da linha IBM/PC. A resolução deste sistema 

foi de 1,56 keV para o pico de 121,97 keV do 57co e de 2,20 keV para o pico de 

1332,49 keV do ^Oco. 

- espectrómetro com detector GEM 20190P ligado a placa ORTEC ACE8K 

acoplado a um microcomputador da linha IBM/PC. A resolução deste sistema para o 

pico de 121,97 keV do 57co foi de 1,81 keV e de 2,28 keV para o pico de 1332,49 keV 

do 60co. 

m . 5 . PREPARO DAS SOLUÇÕES 

m.5.1 . Preoaracão dos padrões 

Os paidirões dos elementos a serem analisados foram preparados pipetando-se 50[iL 

das soluçoes-padrão dos elementos, em alguns casos soluções multielementares, sobre 

uma tira de papel de filtro Whatman n° 41, a qual foi deixada à temperatura ambiente 

para a sua secagem. Em seguida, essas tiras de papel foram acondicionadas em envelopes 

de polietileno, previamente limpos com ácido nitrico diluido e água destilada, e estes 

foram selados usando-se ferro de solda. 

Estas soluções-padrão foram preparadas dissolvendo-se os elementos na forma de 

sais ou óxidos, espectroscopicamente puros, em ácidos inorgânicos em concentrações 

adequadas. 
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o cuidado na preparação dos padrões é de extrema importância, pois, como se 

trata de uma análise comparativa, a exatidão do método depende da qualidade dos 

padrões. As descrições dos padrões utilizados encontram-se a seguir: 

1II.5.1.1. Padrão de Arsênio 

Foi preparado dissolvendo A S 2 O 3 em ácido nítrico concentrado com algumas 

gotas de ácido cloridrico a quente. A massa de arsênio usada na análise foi de 2,68 \xg. 

ni.5.1.2. Padrão de Bario 

Preparou-se dissolvendo nitrato de bário em ácido nítrico. A massa de Ba usada no 

padrão foi de 155,93 |4g. 

III.5.1.3. Padrões de Bromo e de Potássio 

Os padrões de Br e de K foram preparados dissolvendo-se brometo de potássio em 

água destilada, a temperatura ambiente. A massa de bromo utilizada foi de 5,27 pig, 

enquanto que a de potássio foi de 4985 ^ig. 

m.5.1.4. Padrão de Cobalto, Selênio, Ferro e Zinco (multielementar) 

Foi preparado misturando-se quantidades conhecidas de soluções de selênio, ferro, 

zinco e cobalto. As massas desses elementos utilizadas nas análises foram: 

ELEMENTO Co Fe Se Zn 

MASSA (|.ig) 1,16 302,0 1,12 24,39 

A solução de selênio foi preparada dissolvendo-se Se em pó em H N O 3 / H C I , 

tomando-se o cuidado de manter a solução em meio fortemente ácido para evitar 

hidrólise. 
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Para a preparação da solução de zinco, dissolveu-se Zn metálico em ácido nítrico 

diluido. A solução de ferro foi obtida com a dissolução de Fe em pó, com 99,99% de 

pureza, em ácido nítrico concentrado e algumas gotas de H 2 O 2 

Preparou-se a solução de cobalto dissolvendo-se Co, com 99,995% de pureza, em 

ácido nítrico diluido a frío. 

in .5 .1 .5 . Padrão de Crômio, Rubídio, Antimonio e Escandio (multielementar) 

Este padrão foi preparado misturando-se cuidadosamente quantidades conhecidas 

de soluções dos elementos crômio, rubídio, antimonio e escandio. Tal solução foi 

mantida em invólucros de polietileno, onde as massas dos elementos presentes foram: 

ELEMENTO Cr Rb Sb Sc 

MASSA (ng) 9,15 6,88 0,726 0,558 

Para a preparação da solução de rubídio dissolveu-se cloreto de rubídio em água 

destilada à temperatura ambiente. A solução de crômio foi preparada dissolvendo-se Cr 

metálico em ácido fluoridrico sob aquecimento à baixa temperatura, com a posterior 

adição de ácido sulfürico concentrado. 

.\ solução de antimonio foi preparada a partir da dissolução do Sb metálico em 

ácido nitrico concentrado com algumas gotas de ácido fluoridrico concentrado a frio. 

Preparou-se a solução de escandio dissolvendo-se S C 2 O 3 , com 99,9% de pureza, em 

ácido nitrico concentrado a quente. 

ín .5 .L6. Padrão de La. Lu. Nd e Sm (multielementar) 

Foi preparado cakinando-se os La203, L U 2 O 3 , Nd203 e Sm203 a 800 °C, em 

uma mufla, por duas horas e posterior dissolução em ácido nítrico a quente. A solução 

foi transferida para um balão calibrado, onde foi completado o volume com água 

destilada. As massas utilizadas nas análises foram: 
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ELEMENTO La Lu Nd Sm 

MASSA (ng) 4,20 15,36 21,88 4,88 

in .5.1.7. Padrão de Eu. Ho. Dy e Pr (multielementar) 

Foi preparado a partir dos óxidos H 0 2 O 3 , E U 2 O 3 , Pr^Ou e 0 7 2 0 3 , sendo 

submetido a um tratamento análogo ao padrão do item 111.5.1.6, As massas usadas 

foram; 

ELEMENTO Dy Eu Ho Pr 

MASSA (ng) 12,87 4,24 21,42 32,71 

HLS.l.S. Padrão de Tb e Yb 

Utilizou-se óxidos Yb203 e Tb407, onde a solução foi obtida também por 

tratamento análogo ao procedido com o padrão do item 111.5.1.6. As massas usadas 

foram; 

ELEMENTO Tb Yb 

MASSA (ng) 17,23 43,91 

nL5.1.9. Padrão de Mercúrio 

Para a preparação do padrão de Hg, dissolveu-se HgO, da Aldrich Gold Label a 

99,999% de pureza, em ácido nítrico diluído. A concentração da solução de Hg foi de 

21,904|.ig mL"'. 
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111.5.1.10. Padrão de Magnésio 

Preparou-se a solução de magnésio dissolvendo-se MgO, espectroscopicamente 

puro, em ácido nitrico diluido. A massa de Mg utilizada foi de 259,96 [ig. 

111.5.1.11. Padrão de Manganês 

A solução de Mn foi obtida a partir de uma solução 1 mg mL"', da BDH 

Laboratories. A massa de Mn usada no padrão foi de 49,5 |ig. 

in .5 .L12. Padrão de Sódio 

Preparou-se calcinando NaCl a 800 °C por duas horas e posterior dissolução em 

água destilada. A massa de Na usada nos padrões foi de 393,49ng. 

m.5 . L13. Padrão de Titanio 

Obteve-se uma solução estoque de Ti 8,36 mg mL"' a partir de uma solução 

Titrisol 9946 p.a., da Merck. A massa de Ti utilizada nas análises foi de 413,8 |ig. 

m.5.1.14. Padrão de Vanádio 

A solução de Vanádio foi obtida a partir de uma solução de concentração 

1 mg mL"', da BDH (British Drug House) Laboratories. A massa de V usada no padrão 

foi de 49,5 }.ig. 

Os elementos terras-raras e os padrões multielementares foram agrupados de 

acordo com as caracteristicas nucleares de meia-vida e energia das raios gama e 

considerando-se a estabilidade da solução, de forma a evitar, em alguns casos, 

intertéréncias espectral e química. 

O procedimento mais adequado seria adotar uma massa do elemento analisado no 

padrão similar àquela da amostra. Em alguns casos, foram utilizadas massas maiores a 
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fim de evitar soluções muito diluídas. O uso destas soluções podem ocasionar erros 

analíticos devido a problemas de adsorção dos elementos nas paredes dos recipientes, ou 

mesmo contaminação da solução. A quantidade elementar escolhida para o padrão deve, 

ainda, propiciar taxas de contagem com desvios padrões baixos a um tempo de medida 

razoavelmente curto, sem ocasionar saturação do detector. 

ITí.5.2. Preparação das soluções de traçador de ^Se e " Hg 

Para a preparação das soluções de traçador de ^^Se e '" 'Hg, foram irradiados 

750 ng de óxido de selênio e 550 ng de óxido de mercúrio por 16 horas, sob um fluxo 

de l O " n cm"' s"V Os óxidos irradiados foram transferidos para balões volumétricos 

distintos, onde foram dissolvidos com ácido nítrico diluído a fiio. O volume dos balões 

foi completado com água destilada. A solução traçador de ^^Se apresentou, então, uma 

concentração de 30 ng mL"' e a de '""'Hg, de 22 ng mL"'. 

nL5.3. Preparação das soluções carregador de Se e Hg 

As soluções carregador de Se e Hg foram preparadas a partir da dissolução dos 

óxidos em ácido nítrico diluído e água destilada. A concentração da solução de Hg 

obtida foi de 2,60 mg mL"' e de Se, de 2,41 mg mL"'. 

ni.5.4. Preparação do complexante Bi(DDC)i 

O agente extrator Bi(DDC)3 foi preparado a partir de uma solução aquosa de 

Bi(NO,0;3 levemente acidificada com H N O 3 e de uma solução aquosa de NaDDC, 

conforme descrito por Wyttenbach e Bajo (1975). O precipitado obtido de Bi(DDC)3 foi 

filtrado a vácuo em um ílinil de Büchner e, após várias lavagens com água destilada, 

deixou-se secar. O precipitado amarelo obtido foi transferido para um béquer e 

dissolvido em clorofórmio. Então, acrescentou-se álcool etílico p.a. na mesma proporção 

do éter etílico adicionado. Para a obtenção dos cristais de Bi(DDC)3, deixou-se a solução 

álcool + éter evaporar a temperatura ambiente por algumas semanas. Os cristais obtidos 

foram novamente dissolvidos com éter e álcool e a solução foi filtrada. Durante duas 
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semanas a solução foi evaporada à temperatura ambiente, obtendo-se cristais puros de 

Bi(DDC)3. 

II1.6. Certificação dos padrões 

A fim de avaliar a exatidão dos padrões utilizados, recorreu-se a materiais de 

referência com dados fornecidos por laboratórios de alta qualidade. Para a certificação 

dos padrões, foram utilizados os padrões de referência Buflfalo River Sediment-BRS-

(NIST SRM - 2704, NIST, 1990), Japanese Basalt-JB-1-(GSJ; Govindaraju, 1984), 

SOIL 7 (AIEA; Toro et al, 1990) e Oyster Tissue (NIST - SRM 1566a; NIST, 1989). 

in . 7 . PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE INSTRUMENTAL 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi adaptada de outras 

anteriormente apresentadas por diversos pesquisadores (Fong & Chatt, 1987; James & 

Boothe, 1988; Kucera & Soukal, 1989; Jundi et al, 1993; Bulnayev & Valkhromeyev, 

1993, Figueiredo et al, 1995). 

Para estabelecimento das condições analíticas via AANI, foram feitos testes 

preliminares com diferentes massas de amostras de sedimento e solo e tempos de 

irradiação. As amostras foram pesadas em envelopes de polietileno previamente limpos 

com ácido nítrico diluído idênticos aos utilizados para os padrões sintéticos. Os padrões 

de referência utilizados para certificação do método não sofi^eram nenhum tratamento 

prévio. As massas adotadas para a análise e os tempos de irradiação variaram em função 

das duas séries de irradiações, curtas e longas, no reator de pesquisa lEA-Rl do IPEN. 

III.7.1. Irradiações curtas 

Nas irradiações curtas, cerca de 100 mg de amostra e os padrões sintéticos foram 

colocados dentro de um dispositivo de irradiação de polietileno denominado "coelho" e 

irradiados por um minuto, sob um fluxo de nêutrons térmicos de 10^ ^ n cm"^ s"'. 

71 



Após diferentes tempos de resfriamento, foram feitas contagens de três, cinco e 

dez minutos, levando-se em conta os parâmetros nucleares (tempo de meia-vida, seção 

de choque e abundância isotópica) conforme apresentado na Tabela 06. Assim, por meio 

da medida da atividade de seus respectivos radioisótopos de meia-vida curta, os 

elementos Na, Mg, Mn, Ti e V foram determinados. 

Tabela 06. Parâmetros nucleares dos radioisótopos medidos na irradiação curta e tempos 

de contagem (Bode et al, 1990) 

Radioisótopos 

medidos 

Abundância 

Isotópica 

Tempo de 

meia-vida 

o nêutrons térmicos 

(em bams) 

Tempo de 

resfiiamento 

Tempo de 

contagem 

5,4% ('"Ti) 5,76 minutos 0,171 3 minutos 
3 minutos 

" V 99,8% (' 'V) 3,75 minutos 4,79 7 minutos 
3 minutos 

"Mg 11,0% (''Mg) 9,46 minutos 0,0372 11 minutos 5 minutos 

'^Na 100% ('-'Na) 14,96 horas 0,513 17 minutos 
10 minutos 

^^Mn 100% ("Mn) 2,58 horas 13,2 28 minutos 
10 minutos 

Devido à aha seção de choque para nêutrons térmicos do "Mn (13,2 bams) e ao 

alto teor de Mn nas amostras, a ativação destas não pode ser superior a um minuto. A 

elevada taxa de contagem do '*Mn ocasionaria inviabilidade na determinação dos 

elementos que produzem radioisótopos de meia- vidas mais curtas (Ti, V e Mg), bem 

como a saturação do detector. 

A ativação das amostras geológicas analisadas por um tempo inferior a um minuto 

provocaria erros na análise do '^Mg, que apesar de possuir tempo de meia-vida superior 

ao do "Ti e ' 'V , apresenta uma seção de choque para nêutrons térmicos relativamente 

baixa (0,0372 bams). 
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III.7.2. Irradiações longas 

Nas irradiações longas, os invólucros de polietileno contendo individualmente 200 

mg de amostras, os padrões sintéticos e os materiais de referência foram envoltos em 

papel aluminio e irradiados em coelhos também de alumínio por 16 horas, sob um fluxo 

de nêutrons térmicos de 10^2 n cm'2 s"^, onde foram determinados os radioisótopos de 

meia-vida de dias até anos. Foram feitas duas séries de contagens, uma após um periodo 

de três a quatro dias de resfiiamento por um tempo de aproximadamente duas horas, 

onde os seguintes elementos foram determinados: As, Ba, Br, Ho, K, La, Lu, Nd, Rb, Sb 

(por meio do ' ' 'Sb), Sm, U e W. 

As segundas contagens foram feitas após um periodo de quinze a vinte dias e um 

tempo de contagem de aproximadamente doze horas. Os seguintes elementos puderam 

ser determinados: Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Sb (por meio do "*Sb), Sc, Se, Ta, Tb, 

Th, Yb, Zn e Zr. 

Também foram feitos testes com massas de aproximadamente 100 mg e tempo de 

irradiação de 8 horas, porém o número de radioisótopos ativados com boas taxas de 

contagem foi menor. 

Na irradiação longa, onde o tempo de ativação é consideravelmente grande, deve-

se medir o branco, ou seja, o invólucro de polietileno utilizado para acondicionar as 

amostras e os padrões, e o papel de fütro utilizado para a pipetagem do úhimo devem ser 

irradiados nas mesmas condições analíticas estabelecidas. Neste trabalho, não foram 

verificadas impurezas que interferissem na análise. 

Em ambas as séries de irradiação, foram analisadas amostras em duplicata. Após a 

irradiação, para efetuar as medidas da atividade em um detector de Ge hiperpuro, as 

amostras e padrões foram colocados em pranchetas de aço inoxidável de cerca de 3 cm 

de diâmetro. Para processamento dos espectros, recorreu-se ao programa de 

computação VISPECT2, em linguagem TURBO BASIC. A aplicação deste programa 

permitiu a determinação de um grande número de elementos devido a possibilidade de 

resolução de picos sobrepostos. 



III.8. DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO DE ANÁLiSE PE MERCURIO 

Este ítem divide-se em três partes. Primeiramente é apresentado o estudo 

desenvolvido com os parâmetros limitantes da eficiência da extração por solvente. pH e 

tempo de agitação. Os estudos foram realizados com dois agentes complexantes 

distintos: Bi(DDC)3 e Zn(DDC)2. 

Na segunda parte deste ítem é apresentado o procedimento radioquímico adotado 

para a separação do Hg, desde a lixiviação do mesmo da amostra à extração com 

Bi(DDC)3. 

Uma comparação entre a eficiência na abertura de amostras geológicas pela bomba 

Parr aquecida em microondas doméstico, sistema utilizado para a lixiviação do Hg neste 

trabalho, e dois tipos de microondas de laboratório é apresentada na úhima parte deste 

item. 

III.8.1. Estudo das condições apropriadas para a separação radioquímica 

in.8.1.1. Construção da curva de pH 

Para se realizar o estudo do pH ideal em que ocorre a extração do Hg pelos 

complexantes Bi(DDC)3 e Zn(DDC)2 de forma a eliminar a interferência do Se, foi 

construída uma curva de pH para ambos os elementos em ftmção da porcentagem de 

extração com ambos os agentes complexantes (Figura 13). 

-Adicionaram-se 100 ng de carregador de Se, 100 ng de traçador de ^'Se, 1 mL de 

água regia e água deionizada até completar um volume de 25 mL em cinco béqueres 

distintos. O acerto de pH da solução contida em cada béquer foi feita para valores que 

variaram entre 0,5 e 3,0, com hidró.xido de amônio. 

As soluções foram transferidas para ftmís de separação, onde o Se foi extraído com 

lOmL de Zn(DDC)2 5.10"" M em clorofórmio, com um tempo de agitação de 5 minutos. 

A fase orgânica e a fase aquosa foram transferidas para frascos de contagem para a 
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posterior determinação da porcentagem de extração do Se por meio da medida da 

atividade do ^'Se. 

O mesmo procedimento foi reproduzido para a realização da curva de pH para o 

Se utilizando-se Bi(DDC)3 como extrator. 

Para a obtenção da curva de pH para o Hg, partiu-se de cinco béqueres contendo 

100 ng de traçador de '""^Hg, 100 ng de carregador de Hg, 1 mL de água regia e água 

deionizada até completar um volume de 25 mL. O acerto de pH e extração do Hg foram 

feitos seguindo-se procedimento similar ao realizado para o Se. 

Os resultados obtidos estão expressos na Figura 13. 

Por meio das quatro curvas, podem ser feitas as seguintes observações: 

1. O Se é 100% extraído pelo Zn(DDC)2 até pH 2. Em pH 3, a extração já é de 10%, 

2. O Se é 50% extraído em pH em tomo de 0,5 pelo Bi(DDC)3 e em valores de pH 

superiores a 1, não é extraído; 

3. 100% do Hg é extraído por ambos os agentes complexantes, na faixa de pH estudada. 

Portanto, para que não haja interferência do "Se no fotopico de 279,1 keV do 

'"•'Hg, deve-se utilizar o Bi(DDC)3 como agente complexante e as análises devem ser 

realizadas em valores de pH superiores a 1 e inferiores a 3. Estabeleceu-se o valor de pH 

para 1,5 para a realização das anáhses. 
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Figura 13 - Curva de extração do Hg e Se com Zn(DDC)2 e Bi(DDC)3 

[n.8 .1 .2 . Estudo do tempo de agitação 

Adicionou-se 50 [ig, de traçador de '"^Hg, 100 ng de carregador de Hg, 4 mL 

de água régia em quatro béqueres diferentes, onde o volume foi completado a 20 mL 

com água deionizada. O pH foi ajustado para 1,5 com NH4OH. 

As soluções foram transferidas para fiinis de separação, onde o Hg foi extraído 

com Bi(DDC)3 5.10'^ M em clorofórmio. 

Para a construção da curva de tempo de agitação em fimção da porcentagem 

de extração de Hg, cada flinil foi submetido a diferentes tempos de agitação: 1, 2, 5 e 

10 minutos. 

Os resultados obtidos podem ser analisados pela Figura 14. Através da curva, 

nota-se que a extração de Hg com Bi(DDC)3 é de 100% em toda a faixa de tempo 

estudada. Adotou-se, então, o tempo de agitação de cinco minutos para assegurar 

que todo o Hg fosse extraído para a fase orgânica. 
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Figura 14 - Curva de extração do Hg com Bi(DDC)3 em flinção do tempo de agitação 

111,8.2. Separação Radioquímica para determinação de Mercúrio 

As amostras e o padrão sintético de mercúrio foram irradiados por 16 horas, sob 

um fluxo de nêutrons térmicos de lO' ' n cm"' s'', no reator lEA-Rl do IPEN/CNEN-SP, 

em ampolas de quartzo. Após dez dias de resfiiamento, as amostras foram transferidas 

para bombas de teflon, onde se adicionou 100 |ig de carregador de Hg. 

Para a digestão da amostra, acrescentou-se água régia ás bombas, e estas foram 

submetidas a um forno de microondas doméstico por um minuto, sob uma potência de 

200 MW (sedimento) ou 280 MW (solo). As amostras e uma alíquota do padrão de Hg 

foram submetidas ao mesmo processamento químico. A solução-padrão adicionou-se 

200 mg de amostra inativa (amostra que estava sendo analisada sem sofî er irradiação). 

Após resfiiamento das bombas (aproximadamente uma hora), as amostras foram 

transferidas para um béquer e, em seguida, fihradas para separar a amostra dissolvida do 

resíduo, que foi descartado. Após acerto do pH para 1,5 com hidróxido de amônio, as 
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amostras foram transferidas para funis de separação, onde o Hg foi extraido com 25 mL 

de Bi(DDC)3 5.10"^ M em clorofórmio, com um tempo de agitação de cinco minutos. 

Para se obter uma extração quantitativa, após a extração lavou-se a fase aquosa com 5 

mL de clorofórmio. A fase orgânica contendo o Hg foi transferida para um frasco de 

contagem para a posterior determinação do Hg por meio da medida da atividade dos 

radioisótopos Hg e '^^Hg. A Figura 15 ilustra esquemáticamente o procedimento 

estabelecido para a análise de Hg total. 

O método foi estabelecido anteriormente pelo uso de traçador radioativo de Hg 

(203Hg) e amostras de sedimento e solo não irradiadas. Para verificação da precisão e 

exatidão do método, foram analisados três materiais de referência distintos, Buffalo 

River Sediment (NIST - SRM 2704) e Lake Sediment (BCR-CRM 280; Community 

Bureau of Reference, 1988), para sedimento, e GXR-5 (USGS - AEG, Govindaraju, 

1989), para solo. 

m.8.3. Eficiência da Bomba Parr na abertura de amostras geológicas 

Para verificação da eficiência da bomba Parr na abertura de amostras geológicas, 

uma amostra de solo - VN4, fração silte, coletada a 100 cm de profimdidade - foi 

digerida por três procedimentos de abertura distintos e analisados pela técnica de 

espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP/AES), no 

Instituto de Química - USP, dentro da disciplina QFL - 864 - Análise espectroquímica 

por emissão atômica. 

A concentração dos elementos Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, V e Zn foi 

determinada e os resultados obtidos em cada procedimento foram comparados de modo 

a verificar quais metais, além do Hg, eram lixiviados da amostra. Os procedimentos são 

descritos a seguir. 



200 mg DE SOLO/SEDIMENTO 

irradiação por 16 h no reator lEA-R, 
fluxo: 10 ' ' n cm"' s"' 
tempo de decaimento: 10 dias 
100 |ig de carregador de Hg 
4 mL de água régia 

BOMBA PARR EM MICROONDAS 
POR 1 MIN 

RESIDUO 

FILTRAÇÃO 

SOLUÇÃO 
"Se , '^'Hg, '«^Hg 

NH4OH, 
p H l , 5 

FUNIL DE SEPARAÇÃO 

Bi(DDC)3 em 
clorofórmio 

FASE AQUOSA 
" S e (264 e 279 keV) 

FASE ORGÂNICA 
' ' 'Hg (77 keV) e 
'" 'Hg (279 keV) 

DESCARTADA 
ESPECTRÓMETRO 

GAMA 

Figura 15. Diagrama esquemático do procedimento de separação radioquímica do Hg 
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111.8.3.1. Digestão em forno de microondas - sistema fechado 

Em aproximadamente 0,5 gramas de amostra foram adicionados 10 mL de HNO? 

65%. A mistura foi introduzida em um recipiente de teflon, colocada em cápsula fechada 

de fibra de carbono e então aquecida no forno de microondas a baixa pressão marca 

CEM modelo MDS 2000 e submetida a seguinte programação: 

POTENCIA (%) TEMPO (min) PRESSÃO (psi) 
20 5 10 
40 5 20 
60 5 50 
80 5 80 
100 10 100 

Após resfi-iamento, foi feita a filtração da amostra para separar a parte dissolvida 

do resíduo e completou-se com água deionizada a um volume final de 100 mL. 

111.8.3.2. Digestão em forno de microondas - sistema aberto 

Cerca de 1,0 grama de amostra foi digerido em um forno de microondas SPEX 

300 com potência máxima de 300 W, seguindo-se a seguinte programação: 

ETAPA REAGENTE VOLUME POTENCL\ TEMPO 
(mL) (%) (min) 

1 HNO. 1:1 10 40 2 
2 - - 15 5 
3 HNOj 5 40 5 
4 H2O 2 20 5 

H2O2 30% 5 
5 H2O2 5 20 5 

6 HCl 1:1 5 40 
-> 

j 
H2O 10 

7 - - 15 5 

mL. 

O procedimento foi idêntico ao descrito no item II1.8.3.1. e o volume final de 250 
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III.8.3.3. Digestão em Bomba Parr 

Foram adicionados 8 mL de água régia e cerca de 0,5 gramas de amostra em uma 

bomba de teflon (bomba Parr) e esta foi aquecida em um forno de microondas doméstico 

por 1 minuto, sob uma potência de 70% (280 W). Após resfriamento, filtrou-se e 

completou-se a solução um volume final de 100 mL com água deionizada. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos na análise 

multielementar por AANI e de Hg por separação radioquímica das amostras de solo e 

sedimento investigadas. Para verificação da precisão e exatidão dos métodos analíticos 

empregados, os elementos em estudo foram determinados nos materiais de referência 

Buffalo River Sediment (NIST - SRM 2704), JB-1 (GSJ), Soil 7 (AJEA) e Oyster Tissue 

(NIST - SRM 1566a) . No caso do Hg, recorreu-se à análise dos materiais de referência 

Buffalo River Sediment, Lake Sediment (BCR - CRM 280), para sedimentos, e GXR-5 

(USGS -AEG), para solos. 

TV.l. ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NÊUTRONS INSTRUMENTAL 

rV . I . l .RESULTADOS DA ANÁLISE DOS MATERIAIS DE REFERENCIA 

Na Tabela 07 encontram-se os resultados obtidos na análise dos materiais de 

referencia BRS (NIST 2704), Soil 7 (AJEA) e JB-1 (GSJ) e Oyster Tissue (NIST - SRM 

1566a). Os víüores certificados para a concentração dos elementos analisados também estão 

inseridos na tabeta. 

Para os elementos Ce, Cs, Hf, Ta, Th, U, W e Zr não foram preparados padrões 

sintéticos. Para a determinação destes elementos nas amostras geológicas, utilizou-se como 

padrões os materiais de referência JB-1 (GSJ; Govindaraju, 1984), para análise de solos, e 

GSN (ANRT; Govindaraju, 1995), para sedimentos. Na Tabela 08 são exibidos os valores 

cenifícados dos elementos mencionados em ambos os materiais. 

Os resultados de certificação do método por ativação com nêutrons (Tabela 07) 

apresentaram desvios padrões relativos oscilando de 0,6 a 12,9 %. Comparando-se os 

valores obtidos com os certificados, verifica-se que há concordância entre eles, com erros 
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relativos inferiores a 20 %. Na Figura 16 são expressos, gráficamente, normalizações dos 

valores obtidos com os de referência. 

Verifica-se que a quase totalidade dos elementos situa-se na linha de normalização 

(Valor Obtido/Valor Certificado = 1) ou muito próximos desta. Os resuhados estatísticos 

são considerados satisfatórios para análises envolvendo quantidades elementares a nível de 

traço. 

O método analítico para os elementos que produzem radioisótopos de meia-vida curta 

foi estabelecido pela análise dos materiais de referência Buflfalo River Sediment, para Ti, V, 

Mn e Na, e Oyster Tissue, para Na, Cl e Mg. O primeiro, apesar de apresentar valor 

certificado para Mg (1,20 + 0,02 % ) , não pôde ser utilizado para certificação do método 

para este elemento devido ás ahas concentações de Al (6,11%) e Si (29,08%), interferentes 

na análise do Mg, de acordo com as reações: 

^^Al (n, p) " M g (abundância isotópica do "Al: 100%; a=4,0 mb) 

-'"Si (n, a ) " M g (abundância isotópica do ^"Si: 3 ,1%; a=155 [ih) (Bode et al, 

1990) 

r>evido ás caracteristicas nucleares, a primeira reação pode provocar uma interferência 

sígnifiostiva. O procedimento mais apropriado para a quantificação do Mg seria a 

detenríinação do fator de correção para a reação "Al (n, p) "Mg. Liu e Jervis (1992), 

analisando Mg em amostras de solo, encontraram um fator de correção de 0,18 ng de Mg 

para 1 g de Al, para irradiações de 150 a 200 mg de amostra sob um fluxo de nêutrons 

térmicos de lO" n cm'' s \ por cinco minutos. 

O elemento Zn, no material de referência Buflfalo River Sediment (Tabela 07), 

apresentou um desvio padrão relativo de 17,6%. Este valor relativamente alto é devido a 

interferência do fotopico de 1120,0 do '**Sc sobre o pico de 1115,6 keV do ^'Zn, o 

único utilizado para a sua quantificação. O Sc. apresenta uma seção de choque para 

nêutrons térmicos bastante favorável (26,3 bams) e elevada abundância isotópica (99,98%), 

proporcionando, após a ativação, uma taxa de contagem alta, até mesmo a baixas 
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concentrações. O elemento Sc está presente no material de referência em questão a um nível 

de 12 mg k g ' , um teor significantemente alto podendo interferir no pico do "Zn em análise. 

Observando-se o Zn no material de referência Oyster Tissue, nota-se que o erro relativo é de 

5,2 %. Neste caso, além da concentração de Zn ser bastante elevada, o Sc está presente a 

um nível muito mais baixo (60 jig kg''). 

Tabela 07. Resultados obtidos, em mg kg'', na análise dos Materiais de referência BRS 

(NIST 2704), Oyster Tissue (NIST SRM 1566a), JB-1 (GSJ), Soil 7 (AIEA) 

Material de 
Referência 

Elemento Valor Obtido 
Valor 

Esperado 

Desvio 
PadrãoRelativo 

(%) 

Erro 
Relativo 

(%) 

As 22 ± 2<'' 23,4 ± 0,8 9,0 6,0 

Ba 408 ± 14<̂> 4 1 4 ± 1 2 3,4 1,5 

Co 12,0±0,5<» 14,0 ±0,6 4,2 1,4 

Buffalo Cr 124,3 ±0,7® 135 ± 5 0,6 7,9 

River Fe^''' 3,8 ± 0,3<2> 4,11 ±0,10 7,9 7,5 

Sediment Mn 564 ±20*" 555 ± 1 9 3,5 1,6 

NIST Na 5640 ± 276*'̂  5470 ±140 4,9 3,1 

SRM 2704 Sb 3,38 ±0,07® 3,79 ±0,15 2,1 10,8 

(NIST, 1990) Ti 4638 +253*'^ 4 5 7 0 ± 1 8 0 5,5 1,5 

V 97 ±4*^^ 95 ± 4 4,1 2,1 

Zn 361 ±21® 438 ± 12 5,8 17,6 

Cl 7917 ±46^^' 8290 ±140 0,9 4,4 

Oyster Fe 518±7<^> 539 ± 15 1,4 3,9 

Tissue K 8323 ± 556 7900 ± 470 6,7 5,4 

NIST - SRM Mg 1203 ±89*^' 1180 ±170 7,4 2,0 

1566a Na 4008 ± 62'^' 4 1 7 0 ± 1 3 0 1,5 3,9 

(NIST, 1989) Se 2,09 ± 0,05^^^ 2,21 ±0,24 2,3 5,4 

Zn 873 ± 9'^' 830 ± 5 7 1,0 5,2 

( ) - número de determinações 

(a) - concentração em % 
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Tabela 07. Continuação 

Material de 
Referência 

Elemento Valor Obtido 
Valor 

Esperado 

Desvio 
PadrãoRelativo 

(%) 

Erro 
Relativo 

(%) 

Ba 470 ± 44'^' 490 9,4 4,1 

Co 35,7 ± 0,7'® 38,7 2,0 7,8 

Cr 459 ± 7^'^ 469 1,5 2,1 

Fé^' 6,4 ± 0,5® 6,0 6,3 7,8 

La 40,7 ± 0,9"*' 38 2,2 6,6 

Lu 0,37 + 0,02® 0,31 5,4 16,2 

JB-1 Nd 26 ± 1® 27 3,9 3,7 

(GSJ; Rb 36 ± 2"' 41,2 5,6 12,6 

Govindaraju, Sb 0,31 ±0,04"^ 0,35 12,9 11,4 

1984) Sc 26,1 ± 1,9® 27,4 7,3 4,7 

Sm 5,1 ±0,6® 5,0 2,0 2,0 

Tb 0,74 ± 0,04® 0,76 2,6 5,4 

Yb 2,05 ± 0,08"" 2,1 3,9 2,4 

As 13,7 ±0,8® 13,4 ±0,8 5,8 2,2 

Co 8,2 ±0,3"'* 8,9 ± 0,9 3,7 8,5 

Cr 63 ± 2''> 6 0 ± 13 3,2 4,8 

Eu 0,95 ±0,01 1,0 ±0,2 1,1 5,0 

Ho 1,30 ±0,07 1,1 ±0 ,4 5,4 18,2 

SOIL 7 La 29,3 ± 0,6'-̂ ' 28 ± 1 1,7 4,4 

AIEA Nd 33 ±3® 30 ± 6 9,0 9,0 

(Toro et al. Rb 46 ± 2" 51 ± 5 4,4 9,8 

1990) Sb 1,63 ±0,07® 1,7 ±0 ,2 4,3 4,1 

Sc 8,04 ± 0,09" 8,3 ±0,1 1,1 3,1 

Sm 5,1 ±0,1® 5,1 ±0 ,4 2,0 0,0 

Tb 0,66 ± 0,05'" 0,6 ± 0,2 7,6 10 

Yb 2,37 ±0,08"" 2,4 ± 0,4 3,4 1,3 

(a) - concentração em % 
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Tabela 08. Valores certificados, em mg kg'', dos elementos determinados seui padrão 

sintético nos materiais de referencia GSN (ANRT) e JB-1 (GSJ) 

Elemento Ce Cs Hf Ta Th U W Zr 

JB-1 (GSJ; 
Govindaraju, 

1984) 
67 1,19 2,7 9,2 1,7 20 143 

GSN (ARNT; 
Govindaraju, 

1995) 
135±45 5,4±0,5 6,2±0,5 2,6±0,4 41+7 7,5±1,7 450±83 235±33 

IV.1.2. RESULTADOS DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS GEOLÓGICAS 

As Tabelas 09 a 14 (Anexo II) apresentam os resuhados dos elementos que puderam 

ser quantificados via AANI nas amostras analisadas neste trabalho. 

Os resultados obtidos na análise das amostras de sedimento de fixndo coletadas no rio 

Amapari (SDAPOOl, SDAP002, SDAP003 e SDAP004) e na bacia do Igarapé Pedra Preta 

(SDPPOOl) encontram-se na Tabela 09, enquanto que tanto o testemunho de margem do rio 

Vila Nova (SDVNOOl) quanto os demais sedimentos de fimdo deste rio são apresentados na 

Tabela 10. 

Os resultados obtidos na análise das duas amostras de solo em perfil coletadas na base 

ÍSN5) e no topo da toposseqüencia I (SNl) do Igarapé Pedra Preta e das amostras de solo 

superficial de cinco pontos diferentes desta área encontram-se nas Tabelas 11 e 12. Para as 

amostras de solo em perfil coletadas na região do rio Vila Nova (VN2, VN3 e VN4), os 

resultados encontram-se nas Tabelas 13 e 14. 

Pode-se observar que os resultados apresentaram desvios padrões relativos menores 

que 15% para a maioria dos elementos, indicando uma boa precisão analítica para os 

elementos em estudo. Em alguns casos, o desvio foi superior a 15% devido a não-

reprodutibiUdade dos resultados entre uma duplicata. Em virtude do elevado erro estatístico 

associado á taxa de contagem , elementos como Ba, Br, Ho, Rb, Sb, Ta, Tb, Th, U, W e Zr 

não foram determinados em algumas amostras. 

87 



Os elementos que produzem radioisótopos que emitem rmos gama na região de baixa 

energia (<100 keV), como Ho e Nd, apresentaram um desvio padrão relativo elevado ou, 

até mesmo, não puderam ser quantificados, uma vez que a análise de fi^topicos nesta região 

é bastante complexa, devido á baixa eficiencia do detector para esta faixa (lAEA, 1989). A 

Figura 17 apresenta uma curva de eficiencia de raios gama tipica para um detector de 

Ge(Li). Observa-se que a eficiência máxima ocorre a uma energia acima de 100 keV. 

Acrescenta-se ainda a esta região, a inteferência dos raios-X de energias de 75,0 e 74,8 keV 

emitidos pelos radionuclídeos do Pb, ^'^Pb e ^''*Pb, respectivamente, os quais perturbam a 

análise espectral em virtude da ausência de um sistema de blindagem nos detectores 

utilizados para os raios-X provenientes desta origem. 

Energia de raios gama (keV) 

Figura 17. Eficiência de um detector de Ge (Li) em fimção da energia gama (lAEA, 1989) 
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o elemento K foi determinado na irradiação longa, onde o tempo de irradiação foi de 

16 horas. O radioisótopo produzido, '*̂ K, apresenta um tempo de meia-vida relativamente 

curto (12,36 horas). O tempo de resfriamento foi de 5 dias para a primeira série de 

contagem, o suficiente para que amostras contendo K a niveis de mg kg"' apresentem um 

espectro com baixas taxas de contagem e elevados erros estatísticos a elas associados (maior 

que 20%), ou mesmo não se detectar o pico de 1525 keV do ''^K. Assim, o K não foi 

detectado nos sedimentos SDPPOOl silte (Tabela 09), na fração silte das amostras 

SDVNOOl A e SDVN007 (Tabela 10), e nos solos SN5 (profiindidades 0-20 cm e 200cm), 

SNl fração sihe (profiindidades 0-10 cm e 160-170 cm -Tabela 11) e VN4 0-10 cm siUe 

(Tabela 14). O potássio ainda foi determinado em algumas amostras com desvios padrões 

relativos elevados, entre elas, SNl 40-50 cm bloco - Tabela 11 (16%.), SLPP0205 -Tabela 

12 (15,4%) e VN3 0-10 cm sihe - Tabela 14 (20,4%.). O desvio padrão relativo para o K na 

amostra SDVNOOlC sihe (20,8% -Tabela 10) é devido a não reprodutibilidade dos 

resultados obtidos entre duas amostras. Seria conveniente a determinação do K na irradiação 

curta. Contudo, o pequeno intervalo de tempo de irradiação (um minuto) não foi suficiente 

para a ativação do "^^K, devido à baixa abundância isotópica do ' " K (6,73%.) e á seção de 

choque para nêutrons térmicos relativamente pequena (1,45 b; Bode et al, 1990). Por outro 

lado, a aplicação de um intervalo de tempo maior invibializaria a análise, devida a intensa 

atividade emirida pelo "^Mn. 

O Mg, também um macroconstituinte da crosta, apresentou, em muhas amostras, um 

desvio padrão relativo elevado. Devido a interferência do fotopico de 846,76 keV do '^Mn 

sobre o pico de 843,76 keV do ^^Mg, a quantificação do Mg foi feita pela análise do pico de 

1014,43 keV, apesar de ser o menos intenso. A elevada concentração de Mn na amostragem 

de solo superficial coletada na bacia do Igarapé Pedra Preta (Tabela 12) ocasionou um 

desvio padrão relativo elevado para o Mg em virtude da alta atividade emitida pelo ^^Mn 

após a irradiação da amostra por 1 minuto. Neste caso, o tempo de resfriamento teve que 

ser superior ao adequado, para evitar problemas de saturação do detector. A análise dos 

demais elementos que produzem radioisótopos de meia-vida curta, Ti e V, também foi 

prejudicada. Na amostra SLPP0203 (Tabela 12), a concentração de Mn é a mais aha de toda 

a amostragem coletada no Amapá; a atividade do ^^Mn produzida foi aUa o suficiente para 
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inviabilizar a medida das taxas de contagem dos radioisótopos "Ti , * V e ^'Mg. Oesta 

forma, os três elementos mencionados não puderam ser determinados nesta amostra. 

O Zn não foi determinado apenas na amostra VN2 40-50 cm (Tabela 13), devido à 

interferência do pico de 1120 keV do "̂ Ŝc sobre o pico de 1115 keV do ^^Zn (houve 

deslocamento do pico). Os desvios padrões relativos para o Zn estão compreendidos entre 

0,4 (Tabela 15) e 10,8% (Tabela 12). 

Pela análise dos resultados de exatidão e precisão, pode-se notar a potencialidade do 

método de ativação com nêutrons para sedimentos e solos. Em uma análise puramente 

instrumental, cerca de 30 elementos puderam ser determinados com um desvio padrão 

relativo abaixo de 15%, para a maior parte dos elementos. 

IV.2. SEPARAÇÃO RADIOQUÍMICA 

IV.2.1.ESTABELECIMENTO DO MÉTODO 

Ao se adotar um procedimento de separação radioquímica, deve-se, primeiramente, 

averiguar a sua viabilidade, ou seja, se o método adotado é eficiente para separar a quase 

totalidade do elemento em estudo presente na amostra. Comumente determina-se o 

rendimento químico de uma separação. Este valor foi de 95 ± 3% para quatro 

determinações. Neste trabalho, o rendimento foi obtido a partir de amostras de solo e 

sedimentos não irradiadas e traçador de Hg. O elevado rendimento químico indica que o 

procedimento adotado é viável para os dois tipos de matrizes. 

Os resuhados obtidos na análise dos materiais de referência Buffalo River Sediment 

NIST 2704), Lake Sediment (BCR - CRM 280) e GXR-5 (USGS - AEG), para verificação 

da precisão e exatidão do método de separação estabelecido via separação radioquímica 

para determinação de Hg estão apresentados na Tabela 15. Como pode ser notado, o 

método desenvolvido no presente trabalho se" mostrou bastante eficiente para a 

determinação de Hg em sedimentos e solos com boa precisão e exatidão. Os desvios 

padrões encontrados são inferiores a 5% e com erros relativos abaixo de 3%. A Figura 18 
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demonstra, por meio de um gráfico de normalização (Valor Obtido/Valor Certificado), as 

elevadas exatidão (fator de normalização praticamente igual a 1,0) e precisão do método em 

questão. 

Tabela 15 Resultados obtidos para Hg, em mg kg"', na análise dos materiais de referência 
Buffalo River Sediment (NIST 2704), Lake Sediment (BCR - CRM 280) e GXR-5 (USGS -
AEG ) via separação radioquímica 

Material de 
Referência 

Presente trabalho Valor certificado 
Desvio Padrão 

(%) 
Erro Relativo (%) 

BRS 1,50 ±0,03 1,47 ±0,07 2,0 2,0 

LS 0,69 ± 0,03*'* 0,670 ±0,019 4,8 2,7 
GXR-5 0,161 ±0,003 0,158 1,9 1,9 

( ) - número de determinações 

l . lOn 

1.05-

1.00 

•i 0.95 
> 

0.90 
BRS 

Referente ao valor certificado 

Lake Sediment GXR-5 

Figura 18. Normalização dos resultados obtidos com os valores certificados na análise de 
Hg, via separação radioquímica, nos materiais de referência Buffalo River Sediment, Lake 
Sediment e GXR-5 
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IV.2.2. RESULTADOS DA ANÁLISE DE Hg NAS AMOSTRAS GEOLÓGICAS 

Os resultados obtidos na determinação de Hg nas amostras de solo e sedimento estão 

nas Tabelas de 16 a 19. Os desvios padrões relativos variaram entre 1,3 e 13,6%. Este valor 

mais elevado encontrado na amostra SDPPOOl, fração areia, é devido ao baixíssimo teor de 

Hg, cerca de 20 |.ig kg'V 

Na Tabela 20, encontram-se os resultados de intercomparação obtidos utilizando-se 

diferentes técnicas analíticas para a determinação de Hg nas amostras REFAM 1, 2 e 3 em 

cinco laboratórios disdntos: da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do Centro 

de Energia Nuclear na Agricultura (CENAAJSP), da Supervisão de Radioquímica do 

IPEN/CNEN-SP, da França e do Canadá. Pela Tabela 20, pode-se observar que os 

resultados obtidos com o procedimento radioquímico estabelecido para a realização deste 

trabalho são concordantes com aqueles alcançados nos institutos de pesquisa participantes. 

Apresentam-se nas Figuras 19 e 20 os espectros de raios gama obtidos para uma 

amostra antes e após a separação radioquímica para Hg. Pode-se observar que os picos do 

'^^Hg e ^"^Hg tornam-se bastante definidos após a amostra ser submetida ao processo de 

separação radioquímica. 
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Tabela 16. Resultíidos obtidos para Hg, em mg kg"', na análise das amostras de sedimento de flindo coletadas na Serra do Navio 

Localização Amostra Fração Al (%) caolinita goethita mica quartzo Hg 

Igarapé 

Preta 
SDPPOIOI 

silte n.d. + - - +++ 0,46+0,03 Igarapé 

Preta 
SDPPOIOI 

areia 1,99 - - - +++ 0,022±0,003 

K. .Amapari, acima 
da (.'acliorira do 

Capibara 
SDAPOOl 

silte 29,3 ++ (+) - +++ 0,21 ±0,01 K. .Amapari, acima 
da (.'acliorira do 

Capibara 
SDAPOOl 

areia 4,30 - - - +++ 0,041 ±0,001 

Rio 
Amapari 

SDAP002 silte n.d. ++ - (+) +++ 0,377±0,005 
Rio 

Amapari 
SDAP003 silte 29,9 ++ + (+) ++ 0,190±0,015 

Rio 
Amapari 

SDAP004 silte 32,6 + - + +++ 0,248±0,010 

+++ dominante; ++ abundante; + presente; - ausente nd, - não determinado 

Tabela 17, Resultados obtidos para Hg, em mg kg"', na análise das amostras de sedimento coletadas na Bacia do Rio Vila Nova 

Localização Amostra Fração Al (%) caolinita goethita mica quartzo Hg 

a montante do 
garimpo do 

Chicão 

SDVN004 silte 28,9 ++ (+) - +++ 0,27 ± 0,02 a montante do 
garimpo do 

Chicão SDVN0D6 silte 28,7 + + + +++ 0,24 ±0,01 

sed, da 

margem do 

Rio Vila Nova, 

dentro do 

garimpo do 

Chicão 

SDVNOOl A 

(20-30 cm) 

sihe 23,4 ++ (+) + +++ 2,98 ± 0,04 sed, da 

margem do 

Rio Vila Nova, 

dentro do 

garimpo do 

Chicão 

SDVNOOl A 

(20-30 cm) areia 5,43 - - - +++ 1,41 ±0,05 

sed, da 

margem do 

Rio Vila Nova, 

dentro do 

garimpo do 

Chicão 

SDVNOOl B 

(10-20 cm) 

silte 24,2 ++ (+) + +++ 1,03 ±0,11 

sed, da 

margem do 

Rio Vila Nova, 

dentro do 

garimpo do 

Chicão 

SDVNOOl B 

(10-20 cm) arela 10,2 - - - +++ 0,70 ± 0,03 

sed, da 

margem do 

Rio Vila Nova, 

dentro do 

garimpo do 

Chicão 

SDVNOOl C 

(0-1 Geni) 

silte 23,6 ++ (+) + +++ 2,0 ±0,1 

sed, da 

margem do 

Rio Vila Nova, 

dentro do 

garimpo do 

Chicão 

SDVNOOl C 

(0-1 Geni) areia 4,63 - - - +++ 0,29 ± 0,03 

a jusante SDVN007 silte 30,5 ++ + (+) ++ 1,93 ±0,13 

+++ dominante; ++ abundante; + presente; (+) traços; - ausente 
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Tabela 18. Resultados obtidos para Hg, em mg kg ' \ na análise das amostras de solo coletadas na região da Serra do Navio 

Localização Amõâtra Fração Al (%) caolinita goethita hematita mica quartzo Hg 

topo da 

toposse

qüencia I 

SNl 

0-10 cm 

silte 26,1 ++ (+) - - ++ 0,38±0,03 

topo da 

toposse

qüencia I 

SNl 

0-10 cm areia 23,1 + (+) - - +++ 0,21+0,02 topo da 

toposse

qüencia I 

SNl bloco < 2 mm 12,5 + ++ - - +++ 0,281 ±0,005 

topo da 

toposse

qüencia I SNl 

160-170 cm 

silte 23,4 +++ ++ - - + 0,158+0,013 

topo da 

toposse

qüencia I SNl 

160-170 cm areia 34,9 ++ + - - ++ 0,189+0,015 

base da 

toposse

qüencia I 

SN5/0-20C < 2 mm n.d. ++ ++ + (+) +++ 0,26+0,01 base da 

toposse

qüencia I 

SN5 200cm < 2 mm n.d. + ++ + (+) +++ 0,30+0,02 

base da 

toposse

qüencia I SN5 400cm < 2 mm n.d. +++ ++ ++ - ++ 0,26+0,02 

solos super

ficiais da 

cabeceira 

Pedra Preta 

SLPP0201 < 2 mm n.d. ++ + - (+) +++ 0,124+0,007 solos super

ficiais da 

cabeceira 

Pedra Preta 

SLPP0202 < 2 mm n.d. + + - - +++ 0,275+0,008 

solos super

ficiais da 

cabeceira 

Pedra Preta 

SLPP0203 < 2 mm n.d. + + - + +++ 0,173+0,013 

solos super

ficiais da 

cabeceira 

Pedra Preta SLPP0204 < 2 mm n.d. ++ + - (+) + 0,097+0,008 

solos super

ficiais da 

cabeceira 

Pedra Preta 

SLPP0205 < 2 mm n.d. +++ - + + 0,094+0,006 

+++ dominante 
++ abundante 
+ presente 
(+) traços 
- ausente 
n.d. - não detemiinado 
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I abela í9 Resultados obtidos para Hg, errí mg k g ' , ha analise dcts perrií üe sorocoiétaaos na Bacía ao KIO viia iNOVa 

+++ dominante; ++ abundante; > presente; (+) traços; - ausente 

Tabela 20. Resultados obtidos para Hg, em n g kg'', na intercomparação 

Localização Amostra Fração caolinita goethita quartzo Hg 

solo sobre VN2 silte - - +++ 1 8 , 1 + 1 , 4 

aluvião do 0 - 7 cm areia - - +++ 2 6 , 7 + 2 , 1 

R. Vila Nova, V n 3 couraça < 2 mm + + +++ 0 , 4 5 ± 0 , 0 4 

garimpo do VN2 silte - - +++ 0 , 3 9 + 0 , 0 2 

Chicão 6 0 - 7 0 cm areia - - +++ 0 , 1 8 5 ± 0 , 0 1 9 

solo sobre VN3 silte - (+) +++ 0 , 1 8 3 + 0 , 0 1 7 

embasamento. 0 - 1 0 cm areia - - +++ 0 , 2 9 + 0 , 0 2 

garimpo do VN3 sihe +++ ++ + 0 , 2 2 + 0 , 0 1 

Vicente- poço 2 0 0 cm areia ++ ++ +++ 0 , 1 7 9 + 0 , 0 1 5 

solo sobre VN4 silte - (+) +++ 0 , 2 0 6 + 0 , 0 1 8 

embasamento. 0 - 1 0 cm areia - - +++ 0 , 3 0 + 0 , 0 1 

garimpo do VN4 sihe + + +++ 0 , 2 7 ± 0 , 0 1 

Vicente- trado 1 0 0 cm areia (+) (+) +++ 0 , 2 3 + 0 , 0 2 

Laboratório/Método Analítico 
REFAM 1 REFAM 2 REFAM 3 

solo ( 0 - 2 0 cm) solo ( 5 0 - 1 2 0 cm) sedimento 

Strasbourg (França)/ CV AAS 2 8 9 6 3 1 2 5 

Canadá/CV AFS 3 6 3 - 3 8 8 9 6 - 9 8 1 2 7 - 1 3 6 

IPEN/RNAA 3 5 0 + 4 0 9 8 + 8 1 6 1 ± 1 3 

UFRJ/CV AAS 3 2 8 + 6 6 8 + 3 1 3 8 + 3 

CENA/CV AAS 3 9 9 + 2 1 9 2 + 1 8 1 5 8 + 1 3 
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Figura 19. Espectro de raio gama obtido para uma amostra anterior a separação radioquímica do Hg 
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Figura 20. Espectro de raios gama obtido para uma amostra após a separação radioquímica do Hg 
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IV.2.3. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA BOMBA PARR 

Um experimento foi realizado para verificação da eficiência da bomba Parr para 

abertura de amostra, nas condições analíticas estabelecidas neste trabalho. Para 

desenvolvê-lo, adotou-se outros dois procedimentos distintos, utilizando-se fomos de 

microondas de laboratório para sistemas aberto e fechado. 

Uma amostra de solo (VN4 fi-ação sihe/100 cm), previamente analisada por 

ativação neutrônica, foi submetida a três procedimentos de lixiviação distintos, e, pelo 

método de ICP/AES, foram determinados os teores de Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, 

Pb, V e Zn. Os resultados obtidos foram comparados com aqueles encontrados pelo 

método de ativação neutrônica. A Tabela 21 apresenta os resultados de concentração 

obtidos para a concentração para os elementos mencionados, determinados por ICP/AES 

eAAN. 

Tabela 21. Concentração dos elementos, em mg kg"*, obtidos na análise da amostra VN4 

(fi-ação silte / 100 cm) por ICP/AES e Análise por Ativação Neutrônica 

Elemento Microondas Microondas Bomba Ativação 
Elemento 

(fechado) (aberto) Parr Neutrônica 

Cd <2 <2 <2 n.d. 

Co <2 <2 <2 7,23 ±0,04 

Cr 81 + 11 28 + 2 8 1 + 4 82 ± 2 

Cu 31 ± 3 3 1 + 3 30,0 + 0,1 n.d. 

Fe'''^ > 7 7,520 + 0,005 > 7 7,55 ± 0,04 

Hg 0,42 ± 0,02 n.d. 0,28 + 0,01 0,27 ±0,01 

Mn 466 + 7 277 ± 3 469 ± 7 483 ± 4 

Ni 9 + 3 <2 <2 n.d. 

Pb 64 + 8 66 ± 3 63 + 3 n.d. 

V 234 ± 25 2 7 1 + 5 269,3 + 0,3 273 ± 3 

Zn 121 + 17 <2,1 161 ± 2 1 140 ± 4 

n.d. - não determinado 

(a) - concentração em % 

Os três métodos de dissolução mostraram-se eficientes para a determinação dos 

elementos Cu, Fe, Pb e V. Para os elementos Cr, Mn, e Zn, os resultados de 

concentração foram concordantes para digestão com o fomo de microondas - sistema 

fechado e bomba Parr. O Ni foi melhor lixiviado com a utilização do microondas -

sistema fechado; a digestão da amostra através dos outros dois procedimentos fomeceu 

uma concentração de Ni inferior a 2 mg kg" V 
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Comparando-se os valores de concentração de Co obtido pelos três métodos 

adotados com aquele obtido pela análise por ativação neutrônica, concluiu-se que 

nenhum dos três foi efetivo para solubilização do Co. 

O Hg, por ser um elemento volátil, não pode ser determinado em sistemas abertos. 

O valor encontrado para Hg com a dissolução em bomba Parr é concordante com aquele 

obtido por ativação neutrônica, no entanto, o valor encontrado para o microondas-

sistema fechado foi 1,6 vezes maior. A diferença observada pode estar associada 

diretamente a ausência de leitura do branco (o branco foi lido apenas para o primeiro 

método). 

A digestão em bomba Parr e em microondas - sistema fechado foi satisfatória para 

todos os elementos analisados por ICP/AES, excetuando-se o elemento Co. A bomba 

Parr, no entanto, apresentou melhor reprodutibilidade dos resuhados, com desvios 

padrões relativos variando entre 0,11% (para V) e 13,0% (para Zn). O microondas-

sistema fechado foi o único que proporcionou a Ibdviação do Ni, mas com uma precisão 

relativamente baixa (31,5%). Neste caso, poderia se obter resultados mais satisfatórios 

adotando-se uma pressão maior que 100 psi a uma potência de 100%, permitindo-se, 

assim, uma melhor dissolução da amostra. 

O procedimento proposto para o sistema aberto, embora não tenha sido eficaz para 

muitos dos elementos analisados, apresentou resultados com melhores precisões (entre 

0,07 e 10,2 %) quando comparado aos demais procedhnentos. 

Assim, o procedimento de abertura de amostra estabelecido neste trabalho -

lixiviação com água régia, em bomba Parr, sob aquecimento em microondas doméstico 

por um minuto - mostrou-se eficiente não somente para Hg, como também para Cu, Fe, 

Pb, V, Cr, Mn e Zn, e com satisfatória reprodutibilidade dos resultados. 
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rV.3 . A N Á L I S E DOS R E S U L T A D O S OBTTOOS 

I V . 3 . L A N Á L I S E DA C O M P O S I Ç Ã O T O T A L 

Os resultados alcançados com a análise dos sedimentos e solos do Amapá são 

dados nas Tabelas 09 a 14 (Anexo II), 16 a 19, 22 a 25 (Anexo III), 28 e 29 e Figuras 21 

a 28. Nas Tabelas 16 a 19, onde são aduzidos os teores de Hg, também constam os 

resultados da análise por difração de raios-X. Os resultados obtidos para Al, por 

fluorescencia de raios-X, para os sedimentos e para a amostra de solo SNl também 

constam nas tabelas. 

I V . 3 . 1 . 1 . C O M P A R A Ç Ã O DA C O M P O S I Ç Ã O DOS M A T E I U A I S 

G E O L Ó G I C O S E N T R E A S Á R E A S DE E S T U D O 

Nas Tabelas de 09 a 14 (Anexo II) são apresentados os resultados obtidos para 

cerca de 30 elementos, pelo método de AANI, na análise das amostras investigadas neste 

trabalho. Nas Tabelas 22 a 25 (Anexo III) encontram-se os resultados obtidos na análise 

fatorial para os solos e sedimentos da Serra do Navio e bacia do rio Vila Nova, 

respectivamente. 

A Figura 21 (a e b) representa, gráficamente, a relação entre as concentrações dos 

elementos raa fração < 63 u m (silte+argila, fina) e na fração areia (grossa), para todos os 

elementos analisados no presente trabalho, para cada amostra da primeira coleta, 

realizada am Julho de 1994. Verificou-se que o teor de Al foi mais alto na fração 

sihe+argiiade todos os sedimentos. No caso da amostra SDPPOOl esta comparação não 

pôde ser realizada, uma vez que a fração sihe+argila não foi quantificada quanto ao teor 

de Al. O nível de Fe foi mais elevado na fração silte+argila das amostras SDVNOOl perfil 

A (20-30 cm; 2,5 vezes), SDAPOOl (3 vezes) e SDPPOOl (7 vezes). Nelas, a maior parte 

dos microelementos também se encontrou mais enriquecida nesta fixação, com algumas 

exceções. Na amostra SDPPOOl, que apresenta a maior relação da concentração de Fe 

entre as duas frações, todos os elementos se apreseWaram mais enriquecidos na fração 

mais fina; o mercúrio atingiu uma concentração 21 vezes maior na fração sihe+argila 

desta amostra. Para os perfis B (10-20 cm) e C (0-10 cm) de SDVNOOl, os níveis de Fe 

foram muito próximos nas duas fi-ações, comportando-se os microelementos 

equivalentemente, com exceção do Hg, Mn, Nd e V, que atingiram teores de 1,5 a 7 

vezes maiores na fração < 63 ^m. 
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Figura 21 b. Relação entre as concentrações na fração < 63 |.im (silte + argila) e na fração areia nas amostras de solo 
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A amostra de solo SNl foi a única a ser quantificada quanto ao teor de Al. Pelo 

gráfico, observa-se que não há relação deste elemento com a granulometria: apresentou 

uma concentração ligeiramente maior na fi-ação < 63 \im do perfil 0-10 cm e um teor 

mais elevado na fi-ação areia do perfil 160-170 cm. O teor de Fe alcançou níveis similares 

em ambas as fi-ações para todas as amostras de solo. Os demais elementos também se 

apresentaram, de maneira geral, igualmente concentrados nas duas fi-ações. Alguns 

elementos alcançaram níveis mais altos na fi-ação fina (Ba, Hf, V, Zr e terras-raras Ce, 

Lu, Tb e Yb no perfil 0-7 cm da amostra VN2; Hg, Sb, Se, Lu, Tb e U no perfil 60-70 

cm desta mesma amostra; Rb no perfil 0-10 cm da amostra VN3) e outros, na fração 

grossa (K no perfil 0-7 cm da amostra VN2; Co, Cs, K, Lu, Mn, Na, Rb, Ta, Ti, Yb e Zr 

no perfil 200 cm de VN3; Hg, K, Ta e U no perfil 0-10 cm de VN3). Na amostra VN4, a 

maior parte dos elementos, incluindo o Fe, encontrou-se mais enriquecida na fi-ação areia 

do perfil 0-10 cm; no perfil 100 cm, estes elementos, em quase sua totalidade, estiveram 

mais enriquecidos na fi-ação < 63 |j,m. 

Observa-se que há uma associação dos microelementos com o Fe e a fração < 63 

|im dos sedimentos. Assim, o procedimento de separação granulométrica (frações 

sihe+argila e areia) foi realizado para toda a amostragem de sedimento das duas áreas 

investigadas - Serra do Navio e Bacia do rio Vila Nova, para que a fração mais fina 

pudesse atuar como fator de normalização e tuna comparação dos resultados, em 

particular do Hg, pudesse ser realizada. A separação granulométrica dos sedimentos e 

análise preferencial da fração mais fina é um procedimento comumente utilizado (Pfeiffèr 

et al, 1989, 1991; Lacerda et al 1990a; Rodrigues Fo & Maddock, 1995, 1997; 

Ravinchandram et al, 1995, Gosar et al, 1997). 

Para os solos, ao contrário dos sedimentos, a fração areia não é constituída 

essencialmente por quartzo, mas também pelos argilo-minerais, mica, hematita e goethita 

que se encontram nas fi-ações mais grossas como concreções (Tabelas 19 e 20). Este é 

um dos motivos por não se verificar uma associação preferivel de elementos traços com 

a fração silte. Assim, o procedimento apropriado para análise do solo é descartar apenas 

a fração > 2 mm e analisar areia+siUe+argila conjuntamente. 

Em vista dos resultados, para a realização de um estudo comparativo entre as duas 

regiões investigadas, foram somente avaliados os teores elementares encontrados na 
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fração silte, no caso dos sedimentos. Para os solos, ambas as frações, silte e areia, foiam 

analisadas conjuntamente. No caso das amostras da primeira coleta, as quais foram 

submetidas ao íracionamento entre silte+argila e areia, calculou-se a média entre as duas 

frações para que estas amostras pudessem ser comparadas àquelas nas quais ambas as 

frações foram avaliadas conjuntamente. 

Foi efetuada Análise Fatorial com rotação Varimax modo R (entre variáveis) para 

os teores das amostras de sedimento e solo analisadas (Tabelas 22 a 25). A análise 

multielementar dos sedimentos da Serra do Navio (Tabela 23) evidencia três fatores, 

responsáveis pela quase totalidade da variança, sendo o primeiro responsável por 52,3%, 

o segundo por 26,9% e o terceiro, por 13,8% da variança total. 

As cargas superiores a 0,9 para o primeiro fator correspondem aos seguintes 

elementos: Hf, Na, Se, Th, Ti e Yb e o segundo fator corresponde a Ba, Co, Eu, Rb e K, 

e representam assinatura geoquímica de associação tipicamente granítica. O terceiro 

fator com cargas superiores a 0,9 correspondem aos seguintes elementos: As, Cr, Sb, Sc, 

V e Zn, o que sugere uma associação relacionada a rochas máficas (Cr e V) 

possivelmente associada a sulfetos (As, Sb e Zn). 

No caso dos solos da Serra do Navio (Tabela 22), o primeiro fator é responsável 

por 36,3%, o segundo por 17,9% e o terceiro, por 13,6% da variança total. As cargas 

superiores a 0,9 para o primeiro fator correspondem aos elementos Ce, La, Nd e Sm, e 

cargas superiores a 0,8 para o segundo fator correspondem aos seguintes elementos: Hf, 

Hg, Yb e Zr. Estes elementos representam assinatura geoquímica de associação 

tipicamente granítica. 

As cargas superiores a 0,9 para o terceiro fator correspondem aos elementos As, 

Co, Mn e Sb, o que sugere novamente uma associação relacionada a rochas máficas e 

ultramáficas (Co, Mn), talvez relacionada a sulfetos (As, Sb). 

Nos solos da Serra do Navio, o Hg esteve associado ao fator 2, que representa 

filiação granítica. Nos sedimentos, este elemento esteve no grupo das rochas máficas-

ultramáficas/sulfetos, porém com carga muito baixa (0,76). 

A análise fatorial com rotação Varimax dos dados químicos dos sedimentos da 

bacia do rio Vila Nova (Tabela 25) evidencia dois fatores responsáveis pela quase 
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totalidade da variança, sendo o pnmeiro responsável por 57,2%, o segundo, por 22,2%) 

total. As cargas superiores a 0,9 para o primeiro fator correspondem aos seguintes 

elementos: Lu, Mg, Tb, Th e Yb, e representam assinatura geoquímica de associação 

tipicamente granítica. 

As cargas superiores a 0,8 para o segundo fator correspondem a As, Sb, Sc, V e 

Zn, o que sugere uma associação relacionada a rochas máficas (Sc, V) possivelmente 

associada a sulfetos (As, Sb e Zn). 

No caso dos solos da bacia do rio Vila Nova (Tabela 24), o primeiro fator é 

responsável por 36,2%) da variança total, o segundo por 20,5%), e o terceiro por 16,9%. 

As cargas superiores a 0,9 para o primeiro fator correspondem aos elementos Ce, La, 

Nd, Sm e Ti, e representam assinatura geoquímica de associação tipicamente granítica. 

As cargas superiores a 0,9 para o segundo fator correspondem a As, Co, Mn e Sb, 

o que sugere uma associação relacionada a rochas máficas e uhramáficas (Co, Mn), 

possivelmente associadas a sulfetos (As e Sb). O terceiro fator corresponde a 16,9% da 

variança total e as cargas superiores a 0,8 correspondem aos elementos Hf, Yb e Zr, e 

representam assinatura geoquímica de associação tipicamente granítica. 

Na região da bacia do rio Vila Nova, o Hg esteve associado ao conjunto de 

elementos de filiação granítica nos solos (com carga baixa: 0,66). Nos sedimentos, não 

esteve associado a nenhum conjunto. 

No caso do elemento Mn, observou-se uma tendência de decréscimo com a 

profundidade nas amostras em perfil da Serra do Navio. As amostras de solo superficial 

atingiram níveis altíssimos de Mn. A única exceção foi a amostra SLPP0201, com 230 

mg kg"' de Mn, a qual foi coletada a um ponto mais distante da mina de Mn. A Figura 22 

ilustra, gráficamente, a relação entre a concentração de Mn nas amostras e a distância 

relativa com a mina. 
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Figura 22. Concentração de Mn nas amostras de solo do Igarapé Pedra Preta em função 
da distância relativa com a região de minério 

Os resultados indicam que há realmente uma contribuição antropogênica do Mn 

nos solos da Serra do Navio em virtude da presença do minério de Mn. 

IV.3.1.2. COMPARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS 

GEOLÓGICOS ENTRE ÁREAS DE ESTUDO E OS VALORES MÉDIOS DA 

CROSTA 

Comparações gráficas das concentrações dos elementos analisados neste trabalho 

por AANI com suas concentrações médias na crosta terrestre (Taylor & McLennan, 

1985) são apresentadas nas Figuras 23 a 26. A ordenada apresenta os elementos 

analisados dispostos em ordem alfabética. A amostragem de cada região foi dividida em 

quatro gráficos, de acordo com a abundância dos elementos na mesma. A abscissa 

fornece as concentrações máxima, mínima, mediana e os valores médios da crosta dos 

elementos determinados nos solos e sedimentos do Amapá. 

Analisando-se a abundância dos microelementos em solos e sedimentos nos 

gráficos, nota-se que os mesmos elementos estão sempres dentro de uma mesma faixa de 

concentração, independentemente do tipo de material geológico investigado. As únicas 

exceções são os elementos Sm, Th e Ce nos sedimentos da Serra do Navio, com níveis 

mais elevados. 
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As Figuras 23 e 24 são referentes aos sedimentos do Amapá. Ambas as regiões. 

Serra do Navio e Vila Nova, apresentaram sedimentos empobrecidos em Na, com teores, 

em todas as amostras, abaixo do valor médio da crosta terrestre. Os elementos K e Fe 

possuem medianas inferiores ao valor médio da crosta, enquanto que os teores de Rb, 

Sm, Th, Ti e U são mais elevados. As medianas de concentração de Mn e Nd são 

similares à média da crosta. 

Os sedimentos da Serra do Navio (Figura 23) mostraram-se empobrecidos em Sc 

(todas as amostras em estudo contiveram níveis abaixo do valor médio da crosta), Cr, V 

e Fe. 

Os elementos Cs, Eu, Ho, Lu, Ta, Tb, U, Yb, Hf, La, Rb, Th, Ba, Ce, Zn e Mg, de 

maneira geral, estão com teores mais elevados e os demais elementos estiveram 

próximos aos valores médios da crosta terrestre. 

Os sedimentos analisados da bacia do rio Vila Nova (Figura 24) mostraram-se 

enriquecidos nos elementos Ho, Se, Sm, Th, U, W, Hf, As, Cr e Zr. As medianas de Cs, 

Eu, Lu, Sb, Tb, Yb, Nd, Zn, K, Mn e Ti são praticamente equivalentes a média da 

crosta. Os elementos Ce, Co, La, Rb, Sc, Ba, V, Fe, Mg e Na se encontraram abaixo da 

média da crosta. 

As amostras de sedimento aplicou-se, ainda, o teste de correlação de similaridade 

de Pearson. O coeficiente de correlação, designado pela letra r, é dado por: 

£ ( x - x ) * ( y - y ) 

Os valores de r encontrados são apresentados na Tabela 26. Os valores 

estatisticamente significativos para um nível de 1% (r>0,62) estão em itálico. Para o teste 

em sedimentos, foram considerados apenas 16 casos (elementos), os demais foram 

desconsiderados em virtude da ausência do valor de concentração do elemento em 

alguma amostra. Os valores do coeficiente de correlação r obtidos foram comparados a 

uma Tábua de r (Graner, 1966; Tabela 27 - Anexo III). 
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Tabeía 26. Coeficientes de correlação de Pearson obtidos entr¿ as amostras de sedimento analisadas neste trabalho 

crosta SDAP 
001 
siiíe 

SDAP 
001 
areia 

SDAP 
002 
silte 

SDAP 
003 
sihe 

SDAP 
004 
silte 

SDPP 
001 
silte 

SDPP 
001 
areia 

SDVN 
004 
sihe 

SDVN 
006 
silte 

SDVN 
OOIA 
silte 

SDVN 
OOIA 
areia 

SDVN 
OOIB 
sihe 

SDVN 
OOIB 
areia 

SDVN 
OOIC 
silte 

SDVN 
OOIC 
areia 

SDVN 
007 
silte 

crosta 1,000 
SDAPOOl 

silte 
0,663 1,000 

SDAPOOl 
areia 

0,934 0.862 1,000 

SDAP002 
silte 

0,495 0,969 0,733 1,000 

SDAP003 
silte 

0,652 0,997 0,854 0,961 1,000 

SDAP004 
silte 

0,723 0,995 0,900 0,941 0,994 1,000 

SDPPOOl 
silte 

0,129 0,800 0,401 0,892 0,811 0,750 1,000 

SDPPOOl 
areia 

0,470 0,912 0,674 0,929 0,925 0,892 0,915 1,000 

SDVN004 
silte 

0,845 0,956 0,960 0,956 0,954 0,976 0,628 0,847 1,000 

SDVN006 
silte 

0,751 0,987 0,912 0,935 0,984 0,991 0,734 0,907 0,986 1,000 

SDVNOOl 
A silte 

0,474 0,665 0,568 0,592 0,705 0,682 0,633 0,826 0,703 0,712 1,000 

SDVNOOl 
A arela 

0,815 0,783 0,849 0,652 0,803 0,824 0,491 0,785 0,894 0,856 0,895 1,000 

SDVNOOl 
B silte 

0,590 0,854 0,716 0,812 0,878 0,860 0,791 0,938 0,861 0,871 0,877 0,867 1,000 

SDVNOOl 
B areia 

0,758 0,767 0,799 0,649 0,791 0,801 0,534 0,814 0,868 0,837 0,932 0,992 0,903 1,000 

SDVNOOl 
C silte 

0,389 0,792 0,560 0,793 0,822 0,780 0,868 0,952 0,749 0,793 0,895 0,779 0,969 0,834 1,000 

SDVNOOl 
C areia 

0,493 0,685 0,591 0,623 0,878 0,698 0,650 0,852 0,726 0,737 0,994 0,899 0,893 0,939 0,911 1,000 

SDVN007 
silte 

0,328 0,591 0,43 0,550 0,637 0,597 0,674 0,812 0,602 0,624 0,979 0,803 0,870 0,862 0,921 0,974 1,000 
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Este teste mostrou que a composição química das amostras SDVî í004 silte 

(r=0,84) e SDAPOOl areia (r=0,93) são as mais semelhantes ao valor médio da crosta 

estabelecido por Taylor e Mc Lennan (1985). Com a análise estatística pôde-se observar 

ainda, que as amostras coletadas no rio Amapari (SDAPOOl, SDAP002, SDAP003 e 

SDAP004 - fração silte) são geoquimicamente semelhantes entre si (r>0,9) e também às 

amostras de sedimento da bacia do rio Vila Nova, coletadas a montante do garimpo 

(SDVN004 e SDVN006). Esta amostragem apresentou coeficientes de similaridade 

menores, porém significativos (r>0,63) com a amostra do Igarapé Pedra Preta 

(SDPPOOl). O testemunho de margem coletado na bacia do rio Vila Nova, dentro do 

garimpo do Chicão (SDVNOOl A, B e C) mostrou-se geoquimicamente semelhante à 

amostra coletada a jusante do garimpo (SDVN007). 

As Figuras 25 e 26 referem-se aos solos investigados neste trabalho. Em ambas as 

regiões, os solos são enriquecidos em Se, Ta, U, Hf, Th, Zn e Zr, apresentando valores 

de mediana acima da média da crosta terrestre. Em relação aos elementos Sm, Tb, Ce, 

Co, Nd, Ba e Na, estes se encontraram empobrecidos, e os demais elementos 

apresentaram níveis semelhantes ao valor médio da crosta. 

Os solos da região da Serra do Navio (Figura 25) estiveram enriquecidos em Ho, 

Se, Ta, U, Hf, Th, W,As, Cr, V, Zn, Zr e Mg. Os níveis de Cs, Lu, Yb, La, Sb,Sc, Fe, K, 

Mn, Na e Ti foram similares à média da crosta e os demais elementos se encontraram 

empobrecidos em Eu, Sm, Tb, Ce, Co, Nd, Rb e Ba. 

Os solos da região da bacia do rio Vila Nova (Figura 26) estiveram enriquecidos 

em Ho, Se, Ta, U, Hf, Sc, Th, Zn, Zr e Ti e empobrecidos em Sm, Tb, Ce, Co, La, Nd, 

Ba, Cr, V, Fe, Mg e Na. Os demais elementos, de uma maneira geral, se encontraram 

próximos aos valores da média da crosta terrestre. 

Quando se compara os teores em solos e sedimentos com os valores médios da 

crosta, alguns elementos apresentam-se enriquecidos e outros empobrecidos. Isso não 

quer dizer necessariamente contaminação antropogênica, mas pode ser devido a 

variações, litológicas. Na Tabela 28 são apresentadas faixas de concentração dos metais 

pesados analisados neste trabalho normalmente encontradas em solos e a faixa 

considerada critica, ou seja, a faixa de concentração acima da qual é considerada tóxica. 
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Figura 25. Comparação dos resultados obtidos para os solos da Serra do Navio com os valores da crosta 
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Figura 26. Comparação dos resultados obtidos para os solos da bacia do rio Vila Nova com os valores da crosta 



Tabela 28. Níveis de metais pesados em solos, em mg k g ' (Alloway, 1995) 

ELEMENTO 
NÍVEL 

NORMAL 
NIVEL 

CRÍTICO* Serra do Navio Vila Nova 

As 0,1 - 4 0 2 0 - 5 0 15,5 -390,2 11,5- 107,3 
Co 0,5 - 65 2 5 - 5 0 3,38 - 56,8 4 ,8 -9 ,8 
Cr 5 - 1 5 0 0 75 -100 135,2- 556 97 - 551 

Mn 20 - 10000 1500-3000 91 - 30469 225 - 578 

Sb 0,2 - 10 5 - 1 0 0,15-17,7 0,29-1,64 

Se 0 , 1 - 5 5 - 1 0 0,39 - 3,8 0,042 - 2,2 
U 0 , 7 - 9 - 3,4-6 ,2 2 ,1 -8 ,5 
V 3 - 5 0 0 5 0 - 1 0 0 124 - 483 72 - 449 
w 0,5 - 83 - 2,2 - 25,2 5,5 - 16,7 
Zn 1-900 70 - 400 167 - 449 91 -910 

* - O nível crítico para solos é o intervalo de concentração que indica possibilidade de 
toxicidade pelo elemento em questão 

O elemento As está presente em algumas amostras de solos analisados a um nível 

acima do normalmente encontrado. A faixa de concentração foi elevada na Serra do 

Navio em relação ao Vila Nova. A amostra SLPP0203 (Tabela 12) apresentou o teor 

mais elevado de As (390,2 mg kg"'), muitas vezes superior ao valor critico. Os elementos 

Cr, V e Zn estão nos solos das duas regiões dentro do nível normalmente presente, no 

entanto, alguns valores se encontram acima do valor critico. 

As amostras de solo contêm Se, U e W a níveis normais, abaixo do valor critico. 

As amostras da Serra do Navio SLPP0203 e SLPP0205 (Tabela 12) apresentaram teores 

criticos de Sb; as demais amostras atingiram, em ambas as regiões, níveis inferiores ao 

critico. 

Os solos da região do Vila Nova possuem níveis de Mn dentro da faixa normal e 

abaixo da escala critica. Os solos da Serra do Navio, no entanto, apresentaram teores 

acima do normal e critico. Neste caso, há uma fonte natural deste metal na região em 

questão devido á proximidade da região de extração do minério de manganês. 

As amostras de solo também foi aplicado o teste de correlação de similaridade de 

Pearson (Tabela 29). Este mostrou que as amostras SNl e SN5 estão correlacionadas, 

incficancío qae apresentaram um comportamento similar (r>0,89). Na Tabela 27 (Anexo 

III), encontram-se os valores de r para 32 casos. A amostra superficial do Igarapé Pedra 

Preta SLPP0201 apresentou-se geoquimicamente semelhante ás amostras da Serra do 

Navio, porém sem correlação com as amostras do Igarapé. Houve uma correlação 

1.1 
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significativa (r=0,69) com a amostra SLPP0203. As amostras dessa região (SLPP0202 a 

0205) atingiram r>0,77, indicando semelhanças geoquimicas entre elas. 

As amostras do rio Vila Nova mostraram uma correlação menor entre silte e areia 

na superficie (0,53 < r < 0,93) quando comparada com a profimdidade (0,97 < r < 0,99). 

A amostra VN4 apresentou a correlação mais positiva entre superficie e profimdidade (r 

> 0,87), enquanto que a amostra VN3 superficial não se apresentou correlacionada com 

a fi-ação sihe a 200 cm (r=0,40; 0,45). As amostras do garimpo do Vicente, VN3 e VN4, 

mostraram r significativos, com exceção da amostra VN3 0-10 cm. Esta amostragem, 

por sua vez, correlacionou-se com àquela do garimpo do Chicão, VN2. A amostragem 

da Bacia do rio Vila Nova mostrou-se geoquimicamente semelhante às amostras da Serra 

do Navio e à SLPP0201. No caso da amostra VN3 0-10 cm, esta correlação não fiai 

observada; esta amostra apresenta-se similar às demais amostras do Igarapé Pedra Preta. 

Neste trabalho, fiaram feitas comparações entre as áreas de estudo e os valores da 

crosta. Para um estudo geoquímico mais pormenorizado destas regiões se faz necessária 

a análise de um maior número de amostras. É válido ressahar que o intuito deste 

trabalho, ao se determinar a concentração de inúmeros elementos por AANI, foi mostrar 

a possibilidade de aplicação dos resultados em estudos geoquímicos. A análise por 

ativação apresenta uma grande desvantagem perante as técnicas convencionais mais 

comumente empregadas; o tempo. Porém nenhuma delas oferece a viabilidade de se 

realizar uma análise quimica tão completa, tornando-a uma ferramenta particularmente 

poderosa para o geoquímico. 
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ibela 29. Coeficientes de correlação de Pearson entre as amostras de solo analisadas neste trabalho 
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1 0-10 
e 

0.91 

11 160-
0 areia 

0.95 0,99 

11 160-
0 sihe 

0.90 1.00 0,99 

a bloco 0.93 0.97 0.99 0,95 
15 0-20 0.91 0,98 0.97 0.98 0.96 
J5 200 0.91 1.00 0.99 1.00 0,98 0.99 
15 400 0.95 0.89 0.94 0.89 0.93 0.91 0.90 
.PP020 0.91 1.00 0.99 1.00 0.97 0.98 0.99 0,89 

.PP020 0,37 0,27 0,26 0,24 0,27 0,43 0,28 0,42 0.28 

.PP020 0,16 0,06 0,05 0,04 0,06 0,23 0,07 0,22 0,07 0,98 

0,80 .PP020 0,71 0,69 0,68 0,67 0,67 0.80 0,70 0,74 0,69 0.88 0,77 0,80 

.PP020 0,20 0.09 0,09 0,07 0,10 0,26 0,10 0,26 0,10 0.98 1.00 0,78 

N2 0-7 
eia 

0,94 0.99 0,98 0,99 0,97 0,99 0.99 0.91 0.99 0.34 0,14 0,74 0,16 

N2 0.7 
he 

0,72 0,44 0,49 0,42 0,49 0,47 0,44 0.63 0.44 0.42 0,31 0.50 0,33 0.53 

N2 oour. 0.99 0.95 0.98 0.95 0.97 0.95 0.95 0.96 0.95 0,32 0,11 0,69 0,14 0.97 0.64 
N2 60-
) areia 

0.93 0,87 0.91 0.87 0.91 0.91 0.88 0,92 0.88 0.50 0,32 0,80 0,35 0,90 0.59 0.94 

N2 60-
) silte 

0.92 0,84 0,89 0.84 0.89 0.90 0.86 0,93 0.85 0.55 0.36 0.81 0.40 0.87 0,58 0,93 0.99 

m O-IO 
eia 

0,46 0,19 0,26 0,17 0,27 0.32 0,20 0,45 0,22 0.79 0,74 0,67 0,76 0,26 0.55 0,35 0,49 0.56 

V3 0-I0 
te 

0,40 0,13 0,20 0,11 0,21 0,25 0.14 0.42 0,16 0.82 0.78 0,66 0.79 0,20 0,54 0,29 0,44 0.50 0.93 

>J3 200 
na 

0.93 0.97 0.97 0.96 0.97 0.99 0,97 0,93 0,97 0.45 0,25 0.81 0.28 0.97 0.49 0.94 0.92 0.91 0,42 0,34 

vl3 200 
le 

0.92 0.92 0.95 0.92 0.93 0.94 0.93 0.97 0.92 0,43 0,23 0,77 0,27 0.92 0,49 0,93 0.89 0.90 0,45 0,40 0.97 

W 0-10 
na 

0.87 0,70 0,74 0,68 0,74 0,77 0,70 0.83 0.73 0,70 0,54 0,5.5 0,56 0.75 0.71 0.80 0.86 0.88 0,77 0,78 0.82 0.82 

WO-10 
e 

0.91 1.00 0.98 1.00 0,97 0.99 7,00 0.89 1.00 0.30 0,10 0,72 0.13 0.99 0,43 0.94 0.88 0.85 0,22 0.16 0,97 0.92 0,72 

Í4 100 
ia 

0.96 0.86 0.90 0.85 0.89 0.90 0.86 0.93 0.88 0,57 0.37 0.83 0,40 0.89 0,64 0.92 0.94 0.95 0,62 0,60 0.93 0.93 0.96 0.87 

14 100 
e 

0.97 0.92 0.93 0.91 0.93 0.95 0.92 0.95 0,93 0,54 0,34 0.84 0.37 0.94 0,64 0.94 0.92 0.92 0,55 0,51 0.97 0.96 0.92 0.92 0.98 
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IV.3.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTTOOS PARA MERCURIO 

Nas Tabelas 16 a 19 são apresentados os valores obtidos na análise de Hg nas 

amostras de sedimento e solo investigadas. Também estão inseridos os resultados de Al e 

da análise por difração de raios X. 

Os valores encontrados para Hg em sedimentos estão expressos nas Tabelas 16 e 

17. Todas as amostras de sedimento foram submetidas à separação granulométrica, ou 

seja, foram separadas na fração silte+argila, e esta foi então analisada quanto ao teor de 

Hg. Somente nas amostras coletadas na primeira campanha foram determinados os 

teores de Hg na fração areia. 

Comparando-se os níveis do metal em questão nas duas frações, verifica-se que há 

uma correlação positiva entre o diâmetro médio dos grãos de sedimento e a 

concentração de Hg: os níveis são inferiores na fração areia, grossa, e superiores na fina 

fração silte. 

Assim, os teores de Hg nos sedimentos de diferentes áreas puderam ser 

normalizados pela análise da fração silte. Para a amostragem da segunda campanha 

(SDAP002, SDAP003, SDAP004, SDVN004, SDVN006 e SDVN007), o teor de Hg foi 

quantificado apenas nesta fração. 

Pela análise por difração de raios X, verifica-se que a fração areia é constituída de 

quartzo, cuja área específica é relativamente pequena, contribuindo para a não retenção 

do Hg nesta fração. Já a fração < 63 jxm é composta basicamente de quartzo e silicatos 

de alumínio (caolinita). Em algumas amostras, minerais argilosos de alumínio (mica) e de 

ferro (goethita) estiveram presentes. Os minerais argilosos apresentam uma alta 

capacidade de adsorção de Hg em sedimentos, mas com uma força de ligação geralmente 

fraca, dependente do pH, condutividade elétrica, entre outros.\Na verdade, os óxidos de 

Fe amorfos (não cristalinos) e óxidos de Mn, a pH na faixa de 4 a 10, são os 

responsáveis pela retenção do Hg, pois têm uma enorme capacidade de fixação de íons 

metálicos pesados por precipitação ou adsorção (Veiga et al, 1991). Assim, as argilas 

teriam um efeito indireto de adsorção de metais pesados devido a sua habilidade de atuar 

como centro de nucleação para óxidos de Fe/Mn ou matéria orgânica (Duinker, 1980; 

Horowítz, 1991).]-
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A concentração de um metal pesado pode variar muito, dependendo da sua 

distribuição granulométrica, concentrações de Al, Fe, matéria orgánica e Mn. Assim, 

devido ao fato dos elementos traços tenderem a se concentrar nos sedimentos de 

granulometria mais fina, o material arenoso e carbonatos atuam como diluentes. Estes 

efeitos podem ser reduzidos aplicando-se correções granulométricas, sendo um dos mais 

comuns a análise da fi-ação < 63 ^im. O Fe também é comumente usado para 

normalização de metais de fontes naturais vs. antropogênicas (Sinex & Wright, 1988, 

Morse et al, 1993), mas não é o candidato mais apropriado para este propósito, pois o 

Fe é susceptível ao enriquecimento de fontes antropogênicas (Din, 1992). 

O Fe nas amostras de sedimento de ambas as regiões estudadas do Amapá esteve 

presente predominantemente na forma amorfa, não cristalina. Aplicando-se o teste de 

correlação de similaridade de Pearson, construiu-se gráficos do nivel de Hg em fimção 

da concentração de Fe. Observa-se (Figuras 27a e 27b) que há uma tendência do Hg 

acompanhar o teor de Fe nas amostras de sedimento de fimdo (rxy > rtabeudo; Anexo 111), 

enquanto que esta dependência foi menos significativa no testemunho de margem 

(SDVNOOl - Figura 27c; r̂ y < rubeiado). Na Tabela 30 encontram-se os valores dos 

coeficientes de correlação rxy encontrados. 

Tabela 30. Coeficiente de correlação rxy calculado para as amostras de sedimento 

Tipo de amostragem Local fxy Amostras 

Sedimento de Fundo Serra do Navio 0,88 
SDPPOOl e SDAPOOl (sihe e areia), 

SDAP002, SDAP003, SDAP004 

Sedimento de Fundo Vila Nova 1,00 SDVN004, SDVN006, SDVN007 

Testemunho de Margem Vila Nova 0,80 SDVNOOl A, B e C (sihe e areia) 

Rodrigues Fo e Maddock (1997) encontraram uma correlação entre Fe e Hg 

(r=0,72; n=16) para sedimentos contaminados da região de Poconé, no Estado do Mato 

Grosso, mostrando que os óxidos de ferro hidratados são a principal fase ligante do Hg 

nesta região. Ravinchandram (1995) encontrou uma correlação positiva (0,77 < r < 0,97) 

entre cmcentração de metais pesados a nivel de traço, granulometria e concentração de 

substratos geoquímicos, como carbono orgânico e óxidos de Fe em amostras de 

sedimento do Texas. 
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o alumínio é um elemento bastante utilizado para normalizações (Windom et al, 

1989; Din, 1992; Belkín & Sparck, 1993) pois não é antropogênico, é refratário no 

ambiente sedimentar e exibe uma correlação positiva com o decréscimo do tamanho do 

grão. Uma das formas mais empregadas para se adquirir uma noção da poluição metálica 

em um sedimento é o cálculo do fator de enriquecimento (FE), introduzido por Müller 

(1979), que pode ser obtido a partir da seguinte expressão; 

onde X é a concentração do metal de interesse na amostra e na crosta, e Al é a 

concentração de alumínio na amostra e na crosta. Quando FE=1, a principal fonte do 

metal é considerada a da crosta, se FE>1, então existem fontes adicionais além da 

entrada natural, e se FE<1, a fonte local pode ter sido diluída por algum tipo de material, 

como carbonatos (Belkin & Sparck, 1993). 

Aplicando este tipo de normalização para os teores de Hg às amostras de 

sedimento investigadas neste trabalho (Tabela 31), nota-se que as amostras da Serra do 

Navio apresentaram FE praticamente igual a 1. O fator de enriquecimento FE para as 

duas amostras a montante do garimpo alcançaram um valor similar à da Serra do Navio 

(FE =0,85), enquanto que este variou de 4,36 a 26,6 para as amostras da Bacia do rio 

Vila Nova, sugerindo que esteja havendo uma contribuição antropogênica do Hg nos 

sedimentos desta região. 

Tabela 31. Fator de enriquecimento (FE) das amostras de sedimento 

SDPTOIOI S D A R ) 0 1 

S D A 

P002 
S D A 

P003 

S D A 

P 0 0 4 
FE 
(cr) 

S D V 

NOO 

4 

S D V 

NOO 

6 
SDVNOOl 

A 

SDVNOOIB SDVNOOl C 

S D V 

NOO 

7 

silte areia sil te areia sil te sil te sil te 0 .85 
(0.18) 

silte silte silte a re ia sil te are ia silte areia silte 

" n . d 1.13 0 .73 0.98 n.d. 0.65 0 .78 

0.85 
(0.18) 0.96 0.86 13.0 26 .6 4 .36 7.03 8.68 6.42 6.49 

Hg .„«.a= 0,08 mg kg-', Alerost.= 8,2% (Belkin & Sparck, 1993) 

Pode-se estimar, pela análise dos sedimentos da Serra do Navio, que o valor de 

referência para o Hg é de 0,3 mg kg"', um valor considerado elevado para uma região 

natural, sem evidência de ação antropogênica. Este resultado indica que pode estar 

havendo dispersão atmosférica do Hg das áreas de garimpo, atingindo zonas naturais. Na 
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Tabela 32 são apresentados teores de Hg em sedimentos de diversas regiões de garimpo, 

no Brasil. 

Tabela 32. Niveis de Hg em sedimentos de diversas regiões brasileiras 

Região Teor de Hg, em |ig k g ' Referência 

Poconé - Mato Grosso 50-180 Lacerda etal (1991) 
Rio Madeira, norte de Porto Velho 50-280 Lacerda etal (1987) 
Rio Mutum do Paraná, Rondônia 210-19800 Pfeiffer etal (1989) 

Rio Tapajós - Pará 3-143 Padberg (1990) 

Bacia do Cumaru - Pará 300-9000 Ramos e Costa (1990) 
Rio Madeira, Humaitá - Amazonas <10-50 Martinelli et al (1988) 

Bacia de Crixás, Goiás 270-12750 Andrade et al (1988) 
Rios não contaminados da Amazônia < 2 0 Pfeiffer etal (1989) 
Serra do Navio - Igarapé Pedra Preta 210-460 Este trabalho 

Bacia do rio Vila Nova 240-2980 Este trabalho 

Observa-se que os níveis de background local (Serra do Navio) são superiores a 

muitas áreas investigadas, consideradas contaminadas, atingindo até mesmo uma 

concentração 10 vezes maior que a de rios não contaminados da Amazônia (20 pg kg ' ) 

determinado por Pfeiffèr e colaboradores(1989). 

Os sedimentos da Bacia do rio Vila Nova alcançaram concentrações elevadas, 

indicando existência da contaminação mercurial nesta área, embora o nível desta seja 

inferior ao da Bacia do Cumaru, no Estado do Pará (Ramos e Costa, 1990), do rio 

Mutum do Paraná, no Estado de Rondônia (Pfeiffèr et al, 1989) e Bacia de Crixás, em 

Goiás (Andrade et al, 1988), regiões em que os sedimentos apresentaram níveis acima de 

5000 ng kg"'. 

A contaminação por Hg na bacia do rio Vila Nova pode ser melhor evidenciada 

pelo diagrama: 
0,27 - 0,24 mg k g ' Ponte da 

2,0 mg kg" 
500 m 

1,93 mg kg-

a montante ICOMI no garimpo do Chicão a jusante 

A concentração de Hg nos sedimentos coletados em dois pontos a montante do 

garimpo é similar a da área de referência (0,3 mg kg ' ; Serra do Navio). A amostra 

coletada dentro do garimpo do Chicão apresentou um nível de Hg cerca de 7 vezes 
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maior (2,0 mg kg ' ) . A amostra SDVN007, obtida a 500 metros do garimpo, atingiu uma 

concentração próxima da SDVNOOlC, devido à proximidade do garimpo. 

Lacerda e colaboradores (1991) analisaram amostras de sedimento de rio de 

diferentes pontos da região de Poconé, no Estado do Mato Grosso, e encontraram niveis 

que variavam de 20 a 40 jig kg' ' em sitios relativamente distantes da mina. Perto desta, 

os teores atingiram 50 a 180 n g kg"', alcançando 230 | i g kg"' dentro do garimpo. Os 

niveis de Hg encontrados nas amostras de sedimento do rio Vila Nova são bastante 

superiores àqueles determinados por estes pesquisadores. No entanto, a mobilidade do 

metal em estudo é similar nas duas áreas. Segundo Lacerda, a baixa mobilidade 

apresentada pelo Hg é devida principalmente a sua forma quimica. O Hg emitido para os 

rios durante o processo de extração está na forma elementar, de densidade extremamente 

alta (13,6 g L"') e de baixa reatividade, dificultando o seu transporte. 

Não se observou relação do Hg com a profimdidade na amostra SDVNOOl (Tabela 

17). Seria esperado que a concentração de Hg decrescesse com a profimdidade, por se 

tratar de uma contaminação recente. Com a pequena amostragem realizada, no entanto, 

não foi possível chegar a quaisquer conclusões quanto ao comportamento do Hg nos 

sedimentos desta região. 

O procedimento de separação granulométrica adotado para as amostras de 

sedimento também foi aplicado às amostras de solo da primeira visita ao Amapá, para 

observação do comportamento do Hg com a granulometria. Averigüou-se que não 

houve variação sistemática do Hg com o tamanho do grão. O processo de adsorção de 

mercúrio no solo não depende apenas da sua distribuição granulométrica, mas também 

de inúmeros outros fatores, tais como a forma química do Hg introduzido, a natureza e 

teor de coloides, de solo orgânico e inorgânico, o pH do solo e o potencial redox. 

Portanto, é necessária a análise da amostra total. Assim, nas amostras de solo coletadas 

durante as campanhas seguintes, foi analisada a fração menor que 2 mm 

(aieia.+silte+argila). • -, 

Para; o presente trabalho, dois perfis (SNl e SN5) e cinco amostras superficiais da 

bacia do Igarapé Pedra Preta (SLPP0201 a SLPP0205) foram analisados. Na bacia do 

rio Vila Nova, foram quantificados três perfis de solo (VN2, VN3 e VN4) quanto ao teor 

de Hg. 
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Pela análise das Tabelas 18 e 19, observa-se que não houve variação sistemática do 

Hg com a mineralogía. As amostras SNl 0-10 cm silte, SNl 160-170 cm sihe e areia, 

SN5 400 cm, SLPP0204, SLPP0205 (Tabela 18) e VN3 200 cm sihe (Tabela 19) 

apresentaram as menores quantidades de quartzo, com abundancia em caolinita, e em 

alguns casos, goethita. Porém, estas não são as mais enriquecidas em Hg. 

Também não foi encontrada correlação entre o teor de Hg e de Fe nas amostras de 

solo, com r < 0,20 (Tabela 33; Figura 28). Um estudo realizado por Andersson (apud 

Alloway, 1995) sobre o comportamento de Hg em solos mostrou que óxidos de Fe e 

minerais argilosos participam mais eficientemente no processo de adsorção em solos 

neutros (pH > 5,5). O máximo de adsorção ocorreria a pH em tomo de 7, onde HgOHCl 

e Hg(0H)2 seriam as espécies dominantes. Abaixo de pH 5,5, com HgCl2 sendo a 

espécie dominante em solução, a matéria orgânica se toma a principal responsável pela 

adsorção de Hg. 

Tabela 33. Coeficiente de correlação rxy calculado para as amostras de solo 

Local rxy 
número de amostras 

(n) 

Serra do Navio 0,16 13 

Vila Nova 0,11 10 

As amostras de solo da bacia do Igarapé Pedra Preta apresentaram, da mesma 

forma que os sedimentos, niveis pouco acima do esperado para regiões naturais (0,30 

mg k g ' , em média). Também não houve variação do teor de Hg com a profundidade. No 

perfil de solo, as maiores acumulações de Hg estão geralmente em horizontes 

caracterizados por elevados teores de matéria orgânica. 

Na bacia do rio Vila Nova, as amostras coletadas na garimpo do Vicente (VN3 e 

VN4) apresentaram um comportamento semelhante ás da Serra do Navio; teor de Hg em 

tòiTio de 0,30 mg kg"' e sem correlação com a profundidade. Porém, a amostra VN2, 

coleraüa no garimpo do Chicão, mostrou teores elevados de Hg na sua superficie; 

18 mg k g ' ua fração sihe e 27 mg k g ' na fração areia. Malm et al (1991) encontraram 

concentrações de Hg na superficie de solos que eram mais de 100% maiores do que nos 
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horizontes mais profiíndos. Estes pesquisadores associaram esses niveis elevados a 

ligação e retenção do Hg com o aho teor de matéria orgánica destes solos. 

n — I — I — I — I — I — I — I — I — 1 — I — I — I — ' — I — I — r 
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 

Hg (mg/kg) 

O.lü 0.15 -1—'—I ' — I ' 1—' 1 ' — I ' — r 
0.20 0.25 (T.30 0.35 0.40 0.45 0.3Ü 

Hg (mg/kg) 

b) Solos da bacia do rio Vila Nova 

Figura 28. Gráficos de concentração de Fe vs. concentração de Hg para os solos 
analisados 
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Na Tabela 34 são apresentados resultados obtidos por diversos pesquisadores na 

análise de Hg em solos de algumas regiões brasileiras. Os resultados obtidos para o solo 

coletado dentro do garimpo do Chicão, quando comparados aos de outras áreas 

investigadas, levam a crer que a região esteja contaminada pelo Hg; no entanto, não se 

pode avaliar a dimensão desta contaminação com um único ponto de amostragem. 

Tabela 34. Níveis de Hg em solos de algumas regiões brasileiras 

Região Hg em solo, n g kg"' Referência 

Poconé - Mato Grosso 20-30 Lacerda etal (1991) 

Alta Floresta - Mato Grosso 50-4100 Rodrigues (1994) 

Rio Madeira 50-2620 Pfeiffer etal (1991) 

Rios de floresta 30-180 Pfeiffer etal (1991) 

Igarapé Pedra Preta 94-380 Este trabalho 
Bacia do rio Vila Nova 179-26700 Este trabalho 

IV.4. LIMITE DE DETECÇÃO 

O limite de detecção, LD, é um importante critério da eficiência de um método. É 

definido como o menor valor de concentração de um analho que o processo químico 

possa detectar confiavelmente (Long & Winefordner, 1983). 

Esse limite é expresso pela relação (Currie, 1968): 

onde UB é o desvio padrão do branco, estimado pelas taxas de contagem do branco na 

região do fotopico de interesse, correspondentes á radiação de fundo e interferências de 

radioisótopos presentes na matriz. 

A expressão fornece LD em termos de taxas de contagem, sendo necessário 

convertê-las para unidades de concentração pela divisão por fatores como tempo de 

contagem e massa da amostra (Rucker, 1995). Neste trabalho, os Hmites de detecção 

para sediraenlto e solo foram calculados isoladamente, partindo-se dos espectros dos 

materiais de referência BRS, para sedimentos, e Soil 7, para solos. 

Na Tabela 35 estão dispostos os limites de detecção para os elementos 

determinados neste trabalho. Nesta tabela também são apresentados os limites de 
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detecção para duas técnicas analíticas comumente empregadas, espectrometria de 

emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP/AES) e espectrometria de 

absorção atômica com chama (FAA). 

Tabela 35. Limites de detecção obtidos neste trabalho 

Elemento 
LD para NAA LD para ICP-AES 

(Oliveira, 1995) 
LD para FAA 
(JICA, 1993) 

Elemento 

Sedimentos Solos 

LD para ICP-AES 
(Oliveira, 1995) 

LD para FAA 
(JICA, 1993) 

As 0,3 mg kg' 0,2 mg kg-' 4 mg kg-' 3 mg kg"' 
Ba 23 mg kg-' 24 mg kg-' 0,1 mg kg-' 2 mg kg"' 
Br 0,3 mg kg' 0,1 mg kg-' - -
Ce 0,3 mg kg' 0,7 mg kg' 0,7 mg kg-' 0,2 mg kg"' 
Co 0,1 mg kg' 0,2 mg kg' 0,3 mg kg-' 0,2 mg kg"' 
Cr 0,7 mg kg-' 0,7 mg kg-' 0,1 mg kg-' 0,2 mg kg-' 
Cs 0,2 mg kg-' 0,05 mg kg-' - 5 mg kg-' 
Eu 30 ngkg-' 7 Iig kg-' - 4 mg kg-' 
Fe 7 Hg kg' 4 ng kg-̂  0,5 mg kg-' 0,4 mg kg-' 
Hf 69 ngkg-' 40 ng kg-' l,Omgkg-'<" -
Hg 14 ng kg-' 56ngkg-' 20 mg kg-' 50 mg kg-' 
Ho 70ngkg-'^'^ 89ngkg-'<^> l,Omgkg-'<'> 10 mg kg-' 
K 233 mg kg-' 39 mg kg-' - 0,3 mg kg' 
La 60 ng kg-' 36ngkg-' 300ngkg-' 200 mg kg-' 
Lu 2,8ngkg-' 7 Hg kg-' 0,8mgkg-^^'> 200 mg kg-' 
Mg 41 mg kg-' (4) 0,7 mg kg-' 0,01 mg kg-' 
Mn 0,50 mg kg-' (4) 0,7 mg kg-' 0,08 mg kg-' 
Na 29 mg kg-' (4) 0,02 mg kg-' 0,08 mg kg-' 
Nd lmgkg-^<^> 2 mg kg-' i m g k g - ' - 200 mg kg-' 
Rb 2,7 mg kg-' 5 mg kg-' 0,5 mg kg-' 
Sb 0,16 mg kg-' 30 ng kg-' 20 mg kg-' 3 mg kg-' 
Sc 12nfíkg-' 6 ng kg-' 0,3 mg kg' 10 mg kg-' 
Se 0,25 mg kg-' 30 ng kg-' 3 mg kg-' 10 mg kg-' 
Sm 6 ng kg-' 7 ng kg-' 2mgkg-" '> 60 mg kg-' 
Ta 150 ngkg-'<'̂  24 ng kg-' 3mgkg-'<'> 300 mg kg-' 
Tb 85ngkg-'<'^ 38 ng kg-' 2 mg kg-' 200 mg kg-' 
Th 53 ngkg-' 80 ng kg-' 0,3 mg kg-' -
Ti 443 mg kg- (4) 0,3 mg kg' 9 mg kg-' 
U 150ngkg-' 64 ng kg-' 3 mg kg-' 3 mg kg-' 
V 0,9 mg kg-' (4) 20 ng kg"' 2 mg kg' 
W 3,6 mgkg-"^' 0,46mgkg-'<'.' 0,1 mg kg-'*" 300 mg kg-' 
Yb 70ngkg-' 64 ng kg-' 0,2 mg kg"' 2 mg kg^ 
Zn 3,3 mg kg-' 1 mg kg-' 0,2 mg kg"' 0,1 mg kg"' 
Zr 32 mg kg-' 14 mg kg-' 40 ng kg"' 400 mg kg-' 

(1) Jica, 1993 
(2) - Limite de 
(3) - Limite de 
(4) - Limite de 

detecção calculado com o material de referência GSN (ARNT) 
detecção calculado com o material de referencia JB-1 (GSJ) 
detecção calculado apenas com o material de referencia BRS (NIST 2704) 

-, r - f t'íT' » l i t r - , . 
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Uma comparação mais efetiva dos limites de detecção da AAi'J com as outras 

técnicas é apresentada na Figura 29. Por meio dela, pode-se observar que os limites 

alcançados com a A A N são da ordem de (ig k g ' para 19 dos elementos analisados, com 

maior sensibilidade para elementos terras-raras, Fe e Sc. 

mg/Kg AAN ICP/AES FAA 

10-' Yb 

10-2 Eu, Fe, La, Lu, 
Sc, Sm, Tb 

Na, V, Zr Mg 

10-' 

As, Ce, Co, Cs, 
Hf, Ho, Sb, Se, 
Ta, Th, U, Yb 

Ba, Ce, Co, Cr, 
Eu, Fe, La, Lu, 
Mg, Mn, Sc, 
Th, W, Zn 

Co, Cr, Fe, K, 
Mn, Na, Rb, Zn 

10" 
Cr, Mn, Nd, 
Rb, V, W, Zn 

As, Hf, Ho, Nd, 
Se, Sm, Ta, Tb, 
U 

As, Ba, Cs, Eu, 
Sb, V, Yb 

10' Ba, Na, Mg, Zr Sb Ho, Sc, Se 

10^ 

10-̂  

K 
La, Lu, Nd, Sm, 
Ta, Tb, W, Zr 
U 

Figura 29. Comparação de limites de detecção 

Os linmtes por ICP-AES também são da ordem de [ig kg-' para a maior parte dos 

elementos Porém, os limites de detecção para Se, Sm, Tb, Hf, As e Ta são da mesma 

ordem de grandeza dos níveis geralmente encontrados em rochas, impossibilitando a sua 

determinação O Sb, por exemplo, é encontrado a um nível de 0,2 mg k g ' (Taylor & 

McLennan, 1985), enquanto que seu limite de detecção é de 20 mg kg-'. Os limites mais 

elevados obtidos neste trabalho são para elementos como Ba, Na, Mg, Zr e K, presentes 

em amostras geológicas a níveis de 10^ mg kg-' a %. 

A técnica de absorção atômica com chama é bastante sensível para os 

macroelementos Co, Cr, Rb e Zn. Os limites de detecção mostraram que a análise de 

terras-raras é inviável por esta técnica analítica. 
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No caso do Hg, ambas as técnicas utilizadas para comparação apresentam limites 

de detecção elevado (acima de 20 mg k g ' ) , mostrando que um monitoramento ambiental 

quanto a contaminação mercurial não pode ser realizado empregando-se tais técnicas. Os 

limites de detecção obtidos com a separação radioquímica são da mesma ordem de 

grandeza da técnica de absorção atômica com geração de vapor frio (40 |ig k g ' ; 

Rodrigues Fo & Maddock, 1995), a mais largamente empregada para quantificação deste 

elemento. 

É importante ressaltar que os limites de detecção determinados neste trabalho não 

fiaram calculados a partir do branco, o que resultaria em resuhados muito mais baixos. 

Procurou-se levar em consideração as interferências espectrais a que as amostras reais 

estão sujeitas. Ainda assim, os limites de detecção mostraram-se satisfatórios quando 

comparados a outras técnicas analíticas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSÃO 

Com a realização deste trabalho, pôde-se comprovar a potencialidade do método 

de ativação neutrônica para análise de sedimentos e solos. O método mostrou ser uma 

ferramenta particularmente poderosa para análises geoquímicas, uma vez que foi possível 

a determinação da maior parte dos macroelementos constituintes de solos e sedimentos, 

presentes a nível de %, e de grande parte dos microelementos, ao nivel de mg kg \ ou 

até mesmo abaixo deste, em uma única análise instrumental, pela combinação de uma 

série de irradiações curtas e longas. 

Mais de trinta elementos puderam ser determinados, com desvios padrões relativos 

abaixo de 15%, para a maior parte dos elementos, indicando uma boa precisão analítica 

para os elementos em estudo. 

As condições de análise, estabelecidas por meio dos materiais de referência Buffalo 

River Sediment (NIST SRM 2704), JB-1 (GSJ), Soil 7 (AIEA) e Oyster Tissue (NIST 

SRM 1566a), mostraram-se bastante apropriadas. Os desvios padrões oscilaram entre 

0,6 e 9,0%», indicando a precisão do método empregado. Os erros relativos foram 

considerados bastante satisfatórios, variando de zero a 10%) para a maioria dos 

elementos analisados. 

Ent algumas amostras foram encontrados desvios padrões relativos superiores a 

15%) devido principalmente aos seguintes fatores: 

1 .Elevado erro estatístico associado á taxa de contagem; 

2 Não reprodutibilidade dos resultados, 

3.Complexidade da análise de fotopicos na região de baixa energia (< 100 keV) 

devido à baixa eficiência do detector para esta faixa e interferência dos raios X emitidos 

pelos radionuclídeos do Pb (^'^Pb e ^'''Pb). 
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o procedimento de separação radioquímica adotado para a quantificação do Hg, 

certificado com os materiais de referência Buffalo River Sediment, Lake Sediment e 

GXR-5, mostrou-se bastante preciso e exato, com desvios padrões relativos inferiores a 

5% e erros relativos abaixo de 3%. O rendimento químico foi elevado, acima de 90%, 

comprovando a viabilidade do método. 

Com o procedimento empregado, o problema de interferência do fotopico de 279,1 

keV do ^'Se pôde ser eliminado. Com o isolamento dos radioisótopos do Hg, '^^Hg e 

^''^Hg, melhores estatísticas de contagem foram obtidas. 

As instrumentações analíticas mais avançadas, como ETASS (espectrometria de 

absorção atômica eletrotérmica) e ICP-MS, têm mostrado que a AAN já não é a técnica 

mais sensível para a maioria dos elementos, mas há ainda algumas exceções, como os 

elementos terras-raras. Porém, a análise por ativação oferece alta especificidade em 

particular quando combinada com um procedimento de separação radioquímica, o qual 

reduz a possibilidade de introdução de erros analíticos devido á adsorção nas paredes do 

frasco de digestão, pela adição de carregadores, e contaminação por reagentes, 

recipientes, etc. Há poucas fontes de erro sistemático, mostrando que uma elevada 

precisão pode ser obtida. Estes fatores fazem da análise por ativação uma ferramenta 

particularmente útil na certificação de materiais de referência e no monitoramento 

ambiental, entre outros. 

O procedimento de digestão da amostra adotado neste trabalho - água régia em 

bomba Parr sob aquecimento por um minuto em fomo de microondas doméstico -

mostrou-se eficiente não só para lixiviação do Hg, como também para Cu, Fe, Mn, Pb, V 

e Zn. 

Pela análise das frações silte e areia das amostras de solos e sedimentos coletadas 

durante a primeira visita ao Amapá, observou-se que os microelementos estão mais 

enriquecidos na fração sihe dos sedimentos, enquanto que nenhuma correlação foi 

observada nas amostras de solo. A separação granulométrica dos sedimentos analisados 

foi importante para que a fração silte pudesse atuar como um fator de normalização para 

a comparação entre as duas regiões de estudo. No caso dos solos, a análise total (fração 

< 2 mm) foi considerado o procedimento mais adequado. 
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Com os resultados obtidos pela análise multielementar, para os solos e sedimentos, 

pôde-se efetuar a análise fatorial com rotação Varimax modo R (entre variáveis). Esta 

evidenciou propriamente três fatores para os solos e sedimentos da Serra do Navio e 

Bacia do rio Vila Nova: dois representando assinatura geoquímica de associação 

tipicamente granítica, e o terceiro sugeriu uma associação relacionada a rochas máficas 

possivelmente associadas a sulfetos. Os sedimentos da Serra do Navio evidenciaram 

apenas dois fatores. Com os dados muhielementares, pôde-se, ainda, realizar uma 

comparação destes com os valores médios da crosta, além da aplicação do teste de 

correlação de similaridade de Pearson. 

No caso do mercúrio, verificou-se uma correlação positiva entre a concentração 

deste e o diâmetro médio dos grãos das amostras de sedimento: os níveis foram 

superiores na fina fi-ação siUe e inferiores na fi-ação areia. 

A aplicação do teste de Pearson sugeriu uma correlação positiva entre os teores de 

Hg e Fe nas amostras de sedimento de fiando (robtido> r,abeiado). Porém, na amostra de 

testemunho de margem coletada dentro do garimpo, esta correlação não foi observada. 

Os valores do fator de enriquecimento (FE) para as amostras de sedimento da 

bacia do rio Vila Nova variaram entre 4,36 a 26,6, sugerindo uma contribuição 

antropogênica do mercúrio nesta região. 

O valor de referência encontrado para Hg foi de 0,3 mg kg \ tanto para solos 

como para sedimentos. Trata-se de um nível consideravelmente alto para uma região sem 

evidência de atividades garimpeiras (Igarapé Pedra Preta). Este resultado insinua que 

possa estar havendo dispersão atmosférica do Hg das áreas de garimpo, alcançando 

zonas naturais. 

Os teores de mercúrio encontrados nas amostras de solo não apresentaram 

variação sistemática com a granulometria, mineralogía e sem correlação com Fe 

(j-obtiiài--^^'^tabelado). Um dos pcrfis de solo, coletado dentro do garimpo do Chicão, atingiu 

teores acima de 20 mg k g ' na superficie. 
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ANEXOS 

ANEXO I - PROTOCOLO PARA O PREPARO DE SOLOS E SEDIMENTOS 

Sedimentos 

Descongelar o sedimento. 

Caso seja necessário a divisão da amostra em várias alíquotas, homogeneizar com 

espátula de teflon (ou polietileno). 

Se precisar, separar uma alíquota para análise granulométrica. 

Solos 

Após a coleta, o solo é congelado. 

Peneirar em 2 mm. Interessa a fração < 2 mm. 

Secar em estufa a 50 °C. 

Armazenar em saco plástico ou frasco de borossilicato. 

Local de preparo das amostras 

O Hg sendo altamente volátil, os riscos de contaminação das amostras são grandes 

e por isso todos os cuidados devem ser respeitados durante o preparo das amostras. 

O local de preparo das amostras deve ser limpo, com o mínimo possível de poeira 

e livre de contaminação com mercurio. Idealmente, o local deve ser exclusivamente 

reservado para o preparo das amostras destinadas á determinação de Hg. 

A fim de verificar a ausência de contaminação do local de preparo, seria desejável 

que fosse feita uma análise do ar, assim como imi esfregaço das bancadas com solução 

KMn04 0,25N em H 2 S O 4 5%. 

Os termómetros á mercurio devem ser eliminados e substituidos por termómetros á 

álcool. 

Evitar contato das amostras com utensilios de aluminio. 
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Todo o material utilizado no preparo das amostras deve ser exclusivamente 

dedicado à esta atividade: 

-jogo de peneiras (tela de nylon para as mais finas) 

-tigelas de secagem (porcelana ou pyrex) 

-estufa 

Lavagem e descontaminação do local 

-Peneiras: após lavagem com escova, deixar de molho em sabão neutro (tipo 

Extran) e enxaguar 5 vezes com água de torneira. Passar rapidamente em banho de 

H N O 3 10% e enxaguar, no mínimo, 5 vezes com água deionizada. Secar em lugar livre 

de poeira. 

-Tigelas de secagem e fi^co de armazenagem: deixar de molho em sabão neutro 

(tipo Extran), enxaguar 5 vezes com água de torneira. Deixar de molho, no mínimo, 12 

horas em banho de H N O 3 10%. Enxaguar, no mínimo, 5 vezes com água deionizada. 

Secar em lugar livre de poeira (exemplo: estufa). 
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A N E X O N - R E S U L T A D O S O B T M O S NA A N A L I S E M U L T I E L E M E N T A R D A S A M O S T R A S D E S O L O E S E D I M E N T O 

A N A L I S A D A S N E S T E T R A B A L H O 

Tabela 09. Resultados obtidos, em mg kg"', na análise multielementar das amostras de sedimentos de ftindo coletadas na Serra do Navio 

Elemento 

Rio Amapari, la.campanha Rio Amapari, 2a. campanha Igarapé Pedra Preta 

Elemento SDAPOOl SDAP002 SDAP003 SDAP004 SDPPOOl Elemento 
silte areia silte silte silte silte areia 

As 2,15 ±0,05 
(2,3%) 

(c) 
5 ,1+0,3 
(5,9%) 

2,1 ±0 ,2 
(9,5%) 

1,6 ±0 ,2 
(12,5%) 

61±3 
(4,9%) 

8,1 ±0 ,4 
(4,9%) 

Ba 338 ± 13 
(3,8%) 

181 + 6 
(3,3%) 

444 + 5 

( U % ) 

388,0 ±0 ,5 
(0,1%) 

297 ± 12 
(4,0%) 

(c) 
15,5 ±0 ,7 

(4,5%) 

Br 16,6 + 0,2 
(1,2%) 

1,4 + 0,3 
(21,4%) 

20,6 ± 0,8 
(3,9%) 

16,4 ±0 ,1 
(0,6%) 

18,1 ±0 ,3 
(1,7%) 

32,8 ±0 ,6 
(1,8%) 

1,25 ±0,07 
(5,6%) 

Ce 137 + 2 
(1,5%) 

168 + 14 
(8,3%) 

130 + 1 
(0,8%) 

138,7 ±0 ,1 
(0,07%) 

139,2 ±0 ,3 
(0,2%) 

47 ± 2 
(4,3%) 

4,6 ±0 ,1 
(2,2%) 

Cl 5 3 1 ± 3 1 
(5,8%) 

(c) (c) (c) (c) 
1195 ± 9 5 

(7,9%) 
(c) 

Co 28,8 + 0,3 
(1,0%) 

6,8 + 0,1 
(1,5%) 

53 ,3+0 ,2 
(0,4%) 

33,66 ±0,07 
(0,2%) 

32,7 ± 0,4 
(1,2%) 

25,8 ±0 ,3 
(1,2%) 

2,65 ± 0,07 
(2,6%) 

Cr 133 + 8 
(6,0%) 

57 ,5+0 ,7 
(1,2%) 

168 + 1 
(0,6%) 

153 ± 2 
(1,3%) 

131 ± 3 
(2,3%) 

348 ± 8 
(2,3%) 

113,5 ±0 ,7 
(0,6%) 

Cs 2,52 ± 0,02 
(0,8%) 

0,70 ± 0,01 
(1,4%) 

3,75+0,04 

(1,1%) 

3,30 ±0,02 
(0,6%) 

3,05 ± 0,04 
(1,3%) 

(c) (c) 

Eu 1,30+ 0,01 
(0,8%) 

0,62 ± 0,04 
(6,5%) 

1,40 + 0,03 
(2,1%) 

1,48 ±0,06 
(4,1%) 

1,44 ±0,02 
(1,4%) 

0,90 ±0,01 
(1,1%) 

0,124 ±0,009 
(7,3%) 

Fe'̂ * 2,85 ± 0,02 
(0,7%) 

1,10 + 0,01 
(0,9%) 

4,58 ± 0,09 
(2,0%) 

3,28 ± 0,09 
(2,7%) 

2,89 ± 0,04 
(1,4%) 

9,90 ± 0,08 
(0,8%) 

1,60 ±0,06 
(12,5%) 

Hf 38 ± 5 
(13,2%) 

53,5 + 0,7 
(1,3%) 

23,6 + 0,5 
(2,1%) 

19,3 ±0 ,7 
(3,6%) 

25,3 ±0,3 
(1,2%) 

9,7 ±0 ,5 
(5,2%) 

1,6 + 0,2 
(12,5%) 

i . 

(a) concentração em %; (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 09. Continuação 

Elemento 

Rio Amapari, la.campanha Rio Amapari, 2a. campanha Igarapé Pedra Preta 

Elemento SDAPOOl SDAP002 SDAP003 SDAP004 SDPPOOl Elemento 
silte areia silte sihe silte silte areia 

Ho (c) (c) 
2,24 ± 0,07 

(3,1%) 
0,66 ± 0,04 

(6,0%) 
1,00 + 0,05 

(5,0%) 
(c) (c) 

K 6500 ± 200 
(3,0%) 

800 ± 30 
(3,8%) 

7558 ±319 
(4,2%) 

7233 ±173 
(2,4%) 

3012 ± 1 9 7 
(6,5%) 

(c) 250 + 2 
(0,8%) 

La 66 ± 2 
(3,0%) 

73 ± 3 
(4,1%) 

58 ± 2 
(3,4%) 

63 ± 1 
(1,6%) 

64 ± 2 
(3,1%) 

20,5 ± 0,2 
(1,0%) 

2,5 + 0,2 
(8,0%) 

Lu 1,13 ±0 ,04 
(3,5%) 

1,2 ±0 ,2 
(16,7%) 

0,9 ±0 ,1 

(11,1%) 

0,59 ± 0,07 
(11,9%) 

0,72 ±0,08 
(11,1%) 

1,20 ±0 ,02 
(1,7%) 

0,9 + 0,1 

(11,1%) 
4,44 ± 0,08 

(1,8%) 
6,1 ±0 ,7 
(11,5%) 

7,2 ±0 ,5 
(6,9%) 

4,7 ± 0,4 
(8,5%) 

3,75 ± 0,09 
(2,4%) 

2,4 + 0,2 
(8,3%) 

0,792 ± 0,006 
(0,8%) 

Mn 653 ± 14 
(2,1%) 

337 ± 5 
(1,5%) 

1377 ± 9 
(0,7%) 

544 ± 7 
(1,3%) 

553 ± 2 1 
(3.8%) 

1006 ± 6 
(0,6%) 

2 1 0 ± 5 
(2,4%) 

Na 591-±37 
(6,3%) 

8 3 7 ± 3 1 
(3,7%) 

804 ± 2 1 
(2,6%) 

494 ± 10 
(2,0%) 

592 ± 10 
(1,7%) 

203 ± 34 
(16,7%) 

132 ± 8 
(6,0%) 

Nd 14,5 ±0 ,3 
(2,1%) 

38 ± 3 
(7,9%) 

(b) (b) (b) 
14,9 ±0 ,2 

(1,3%) 
2,3 ±0 ,3 
(13,0%) 

Rb 40 ± 1 
(2,5%) 

20 ± 2 
(10,0%) 

46 ± 2 
(4,3%) 

42,2 ± 0,3 
(0,7%) 

35,6 ±0 ,6 
(1,70/0) 

(c) 
2,33 ± 0,08 

(3,4%) 

Sb 0,09 ±0,01 
(11,1%) 

0,120 ±0,001 
(0,8%) 

0,27 ± 0,02 
(7,4%) 

0,20 ±0,01 
(5,0%) 

0,150 ±0,009 
(6,0%) 

(c) 
0,135 +0,007 

(5,2o/o) 

Sc 14,5 ±0 ,1 
(0,7%) 

3,70 ±0,01 
(0,3%) 

16,13 ±0 ,06 
(0,4%) 

14,12 + 0,06 
(0,4%) 

13,85 ±0,02 
(0,1%) 

19,8 ± 0 , 2 
(10,1%) 

2,85 ± 0,07 
(2,5%) 

(a) concentração em %>; (b) - não determinado; (c) - não detectado 

148 



Tabela 09. Continuação 

Elemento 

Rio Amapari, la.campanha Rio Amapari, 2a. campanha Igarapé Pedra Preta 

Elemento SDAPOOl SDAP002 SDAP003 SDAP004 SDPPOOl Elemento 
silte areia silte silte sihe sihe areia 

Se (b) (b) 
1,74 ±0 ,08 

(4,6%) 
2,79 ± 0,05 

(1,8%) 
1,63 + 0,03 

(1,8%) 
(c) 

0,153 ±0,004 
(2,6%) 

Sm 10,3 ±0 ,2 
(1,9%) 

11,0 ±0 ,6 
(5,5%) 

7,8 ± 0,6 
(7,7%) 

7,8 ±0 ,5 
(6,4%) 

8,0 ± 0,3 
(3,8%) 

14,5 ±0 ,1 
(0,7%) 

0,635 ± 0,007 

(1,1%) 

Ta (b) 
8,5 ±0 ,1 
(1,2%) 

(b) (b) (b) (b) (b) 

Tb (c) 
1,2 ±0 ,1 
(8,3%) 

0,91 ±0,05 
(5,5%) 

0,97 ± 0,03 
(3,1%) 

0,94 ± 0,03 
(3,2%) 

n.d. 0,17 ±0,01 
(5,9%) 

Th 30,00 ± 0,08 
(0,3%) 

39,5 ± 0,7 
(1,8%) 

27,6 ± 0,4 
(1,4%) 

24,6 ± 0,2 
(0,8%) 

24,7 + 0,4 
(1,6%) 

11,4 ±0 ,2 
(1,8%) 

1,9 ±0 ,1 
(5,3%) 

0,80 ± 0,04 
(5,0%) 

5,27 ± 0,09 
(1,7%) 

0,69 ± 0,03 
(4,3%) 

0,77 ± 0,02 
(2,6%) 

0,79 + 0,05 
(6,3%) 

0,87 ± 0,07 
(8,1%) 

0,19 ±0,01 
(5,3%) 

U (fc) (c) 
7,35 ±0,01 

(0,1%) 
0,17 ±0,01 

(5,9%) 
6,95 ± 0,02 

(0,3%) 
(c) 

0,95 ± 0,07 
(7,4%) 

V 91 ± 6 
(6,6%) 

22,5 ± 0,7 
(3,1%) 

130 ± 9 
(6,9%) 

100 ± 4 
(4,0%) 

92,7 ± 0,5 
(0,5%) 

247 ± 4 
(1,6%) 

39 ± 1 
(2,6%) 

w (b) (b) (b) (b) (b) (b) 1,05 + 0,01 
(1,0%) 

Yb 4,71 ±0,07 
(1,5%) 

5,65 ± 0,07 
(1,2%) 

3,48 ± 0,07 
(2,0%) 

2,88 ± 0,09 

(3,1%) 

3,43 ± 0,07 
(2,0%) 

2,7 ± 0,4 
(14,8%) 

0,9 ±0 ,1 

(11,1%) 

Zn 156 ± 2 
(1,3%) 

39 ± 3 
(7,7%) 

168 ± 3 
(1,8%) 

139 ± 1 
(0,7%) 

156 + 4 
(2,6%) 

197 ± 4 
(2,0%) 

23,5 ± 0,7 
(2,0%) 

Zr 1060 ± 4 2 
(4,0%) 

1019± 124 
(12,2%) 

775 ± 5 1 
(6,6%) 

651 ± 2 8 
(4,3%) 

958 ± 8 9 
(9,3%) 

n.d. (b) 

(a) concentração em %>; (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 10. Resultados obtidos, em mg k g ' , na análise multielementar das amostras de sedimento coletadas na Bacia do Rio Vila Nova 

Elemento 

a montante do garimpo sedimento da margem do Rio Vila Nova - dentro do garimpo do Chicão a jusante 

Elemento SDVN004 SDVN006 SDVNOOl A SDVNOOIB SDV NOOlC SDVN007 Elemento 
silte silte silte areia silte areia silte areia silte 

As 4,6 ± 0,2 
(4,3%) 

2,6 ± 0,3 
(11,5%) 

199 + 8 
(4,0%) 

55 ± 1 
(1,8%) 

88,7 + 0,7 
(0,8%) 

84 ± 9 
(10,7%) 

104 ± 6 
(5,8%) 

101 ± 6 
(5,9%) 

356 + 14 
(3,9%) 

Ba 336 ± 2 2 
(6,5%) 

269 ± 12 
(4,5%) 

160 ± 1 
(0,6%) 

1 1 8 ± 2 
(1,7%) 

119± 13 
(10,9%) 

(c) 
88 ± 4 
(4,5%) 

69 ± 4 
(5,8%) 

213 ± 7 
(3,3%) 

Br 25,5 ±0 ,2 
(0,8%) 

32 ± 3 
(9,4%) 

5,7 ± 0,4 
(7,0%) 

1,80 ±0,01 
(0,6%) 

3,2 ±0 ,1 

(3,1%) 

2,8 ± 0,3 
(10,7%) 

0,87 ± 0,03 
(3,4%) 

1,2 ±0 ,1 
(8,3%) 

8,36 ± 0,02 
(0,2%) 

Ce 100 + 3 
(3,0%) 

96 ± 3 

(3,1%) 

61 ± 4 
(6,6%) 

24 ± 2 
(8,3%) 

12,8 + 0,6 
(4,7%) 

19,5 ±0 ,7 
(3,6%) 

22 + 4 
(18,2%) 

23,5 ± 0,7 
(3,0%) 

50 ± 3 
(6,0%) 

Cl 
(c) (c) (c) (c) 

286 ± 19 
(6,6%) 

(c) (c) 
5 7 ± 13 
(22,8%) 

(c) 

Co 19,6 + 0,4 
(2,0%) 

21,7 ±0 ,8 
(3,7%) 

13,2 ±0 ,3 
(2,3%) 

9,45 ± 0,07 
(0,7%) 

9,7 ± 0,3 

(3,1%) 

12 + 1 
(8,3%) 

7,57 + 0,05 
(0,7%) 

8,0 ±0 ,1 
(1,3%) 

17,9 ±0 ,7 
(3,9%) 

Cr 160 ± 5 . 
(3,1%) 

177 ± 5 
(2,8%) 

599 ± 20 
(3,3%) 

224 ± 1 
(0,5%) 

300,5 ± 0,7 
(0,2%) 

299 ± 6 
(2,0%) 

4 1 0 ± 2 3 
(5,6%) 

365 ± 15 
(4,1%) 

797 ± 2 
(0,3%) 

Cs 4,2 ±0 ,1 
(2,4%) 

3,4 ±0 ,1 
(2,9%) 

2,6 ± 0,2 
(7,7%) 

1,16 ±0,08 
(6,9%) 

1,17±0,01 
(0,9%) 

1,25 ±0,07 
(5,6%) 

0,52 ± 0,04 
(5,6%) 

0,5 ±0 ,1 
(20,0%) 

1,90 ±0 ,09 
(4,7%) 

Eu 1,26 ±0,03 
(2,4%) 

1,04 ±0,05 
(4,8%) 

0,96 ± 0,02 
(2,1%) 

0,42 ±0,01 
(2,4%) 

0,23 ± 0,02 
(8,7%) 

0,27 ± 0,02 
(7,4%) 

(c) 
0,27 ±0,01 

(3,7%) 
0,780±0,006 

(0,8%) 

Fe'^' 2,13 ±0,05 
(2,3%) 

2,10 ±0,08 
(3,8%) 

5,0 ± 0,2 
(4,0%) 

2,08 ±0,01 
(0,5%) 

1,96 + 0,08 
(4,1%) 

2,20 ± 0,01 
(0,5%) 

2,60 + 0,01 
(0,4%) 

2,35 ± 0,07 
(3,0%) 

6,97 ± 0,03 
(0,4%) 

Hf 33,2 + 0,4 
(1,2%) 

31 ± 2 
(6,5%) 

31,7 ±0 ,8 
(2,5%) 

6,8 ± 0,2 
(2,9%) 

7,4 ± 0,8 
(10,8%) 

8,1 ±0,1 
(1,2%) 

22 ± 1 
(4,5%) 

19,2 ±0 ,7 
(3,7%) 

15,0 + 0,6 
(4,0%) 

(a) concentração em %>, (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 10. Continuação 

Elemento 

a montante do garimpo sedimento da margem do Rio Vila Nova - dentro do garimpo do Chicão a jusante 

Elemento SDVN004 SDVN006 SDVNOOl A SDVNOOIB SDV NOOlC SDVN007 Elemento 
silte silte silte areia silte areía silte areia silte 

Ho 2,34 ± 0,05 
(2,1%) 

1,8 + 0,3 
(16,6%) 

(c) (c) (c) (c) (c) (c) 
2,3 ±0,1 
(4,3%) 

0,72 + 0,11 
(15,2%) 

0,70 ± 0,09 
(12,8%) 

(c) 
0,637±0,006 

(0,9%) 
0,69 ± 0,03 

(4,3%) 
0,56 ± 0,02 

(3,6%) 
0,24 ± 0,05 

(20,8%) 
0,285 ± 

0,007 (2,5%) 
(c) 

La 48,9 ± 0,7 
(1,4%) 

48 ± 1 
(2,1%) 

24,4 ± 0,7 
(2,9%) 

10,6 ±0 ,7 
(6,6%) 

6,2 ± 0,2 
(3,2%) 

6,65 ± 0,07 

(1,1%) 

10,10+0,02 
(0,2%) 

9,6 ±0 ,3 
(3,1%) 

22 ± 1 
(4,5%) 

Lu 1,21 ±0,08 
(2,5%) 

1,0 ±0 ,1 
(10,0%) 

1,23 ±0,02 
(1,6%) 

0,18 + 0,02 
(11,1%) 

0,27 ±0,01 
(3,7%) 

(c) 0,48 ±0,01 
(2,1%) 

0,43 ± 0,03 
(7,2%) 

0,81 ±0,09 

(11,1%) 
3,19 ±0,08 

(2,5%) 
3,89 ± 0,09 

(2,3%) 
1,28 ±0,08 

(6,3%) 
1,0 ±0 ,1 
(10,0%) 

1,40 ±0,05 
(3,6%) 

1,3 ±0 ,1 
(7,7%) 

3,05 ± 0,07 
(0,5%) 

1,00 ±0,06 
(6,0%) 

4,05 ± 0,03 
(0,7%) 

Mn 482 ± 12 
(2,5%) 

603 ± 1 
(0,2%) 

316 + 4 
(1,3%) 

138 + 2 
(1,4%) 

369 ± 2 
(0,5%) 

175 ± 3 
(1,7%) 

467 ± 4 
(0,9%) 

209 ± 1 
(0,5%) 

421 ± 6 
(1,4%) 

Na 736 ± 2 3 

(3,1%) 

678 ± 17 
(2,5%) 

407 ± 3 
(0,7%) 

360,0 + 0,6 
(0,2%) 

383 ± 13 
(3,4%) 

399 ± 1 
(0,3%) 

306 ± 5 
(1,6%) 

257,5 ± 0,7 
(0,3%) 

387 ± 8 
(2,1%) 

Nd 40,4 ± 0,8 
(2,0%) 

35 ±4 
(11,4%) 

35 ± 4 
(11,4%) 

19,9 + 0,9 
(4,5%) 

7,1 ± 0 , 6 
(8,5%) 

3,6 ±0,1 
(2,8%) 

(b) 
3,7 + 0,3 
(8,1%) 

16,2 ±0,5 
(3,1%) 

Rb 35 ± 1 
(2,9%) 

3 8 ± 4 
(10,5%) 

24 ± 2 
(8,3%) 

21 + 1 
(4,8%) 

1 6 ± 3 
(18,8%) 

18± 1 
(5,5%) 

(b) 
8 ± 1 

(12,5%) 
24,6 ± 0,5 

(2,0%) 

Sb 
(b) 

0,63 ± 0,07 

(11,1%) 

1,21 ±0,04 
(3,3%) 

0,49 + 0,02 
(4,1%) 

0,35 ±0,03 
(9,6%) 

0,46 ± 0,03 
(6,5%) 

0,6 ± 0,2 
(33,3%) 

0,34 ± 0,04 
(11,8%) 

3,8 ±0 ,5 
(13,2%) 

Sc 11,5 ±0 ,3 
(2,6%) 

10,3+0,4 
(3,9%) 

18,6 ±0 ,9 
(4,8%) 

4,93 + 0,04 
(0,8%) 

7,1 ±0 ,2 
(2,8%) 

8,9 ± 0,2 
(2,2%) 

8,57 ± 0,04 
(0,5%) 

8,65 ± 0,07 
(0,8%) 

34 ± 2 
(5,9%) 

(a) concentração em %; (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 10. Continuação 

Elemento 

a montante do garimpo sedimento da margem do Rio Vila Nova - dentro do garimpo do Chicão a jusante 

Elemento SDVN004 SDVN006 SDV^ ÍOOIA SDVNOOIB SDVl NOOlC SDVN007 Elemento 
silte silte silte areia sihe areia silte areia silte 

Se 2,8 ± 0,3 
(10,7%) 

1,60 ±0 ,05 
(3,1%) 

(c) (c) (c) (c) (c) (c) 
1,8 + 0,1 
(5,6%) 

Sm 8,5 ± 0,9 
(10,6%) 

6,0 ± 0,3 
(5,0%) 

5,2 ± 0,8 
(15,4%) 

1,9 ±0 ,1 
(5,3%) 

1,27 ±0,01 
(0,8%) 

1,65 ±0,07 
(4,2%) 

(c) 
2,15 ±0 ,08 

(3,7%) 
3,8 ±0,3 
(7,9%) 

Tb 1,10 + 0,02 
(1,8%) 

0,89 ±0,05 
(5,6%) 

(c) 
0,23 ± 0,02 

(8,7%) 
(c) 

0,26 ± 0,01 
(3,9%) 

(c) (c) 
0,68 ± 0,04 

(5,9%) 
Th 18,4 + 0,6 

(3,3%) 
19+1 

(5,3%) 
13,6 ±0 ,8 

(5,9%) 
3,4 ±0,1 
(2,9%) 

2,85 ±0,01 
(0,4%) 

3,25 ± 0,07 
(2,2%) 

5,6 ± 0,8 
(14,3%) 

5,8 ± 0,2 
(3,4%) 

9,6 ± 0,7 
(7,3%) 

1,02 ±0,03 
(2,9%) 

0,699±0,003 
(0,4%) 

0,82 ± 0,02 
(1,9%) 

0,18 ±0,01 
(5,3%) 

1,02 ±0,06 
(5,6%) 

0,27 ±0,01 
(0,5%) 

1,21 ±0,06 
(5,0%) 

0,440+0,004 
(0,9%) 

0,891 ±0,008 
(0,9%) 

U 7,6 ±0 ,2 
(2,6%) 

7,9 ±0 ,3 
(3,8%) 

(c) 
2,04 ± 0,09 

(4,4%) 
(c) 

1,7 ±0 ,2 
(11,8%) 

(c) 
2 ,35+0,07 

(3,0%) 
5,12 + 0,03 

(0,6%) 

V 84 ± 3 : 
(3,6%) 

51 ± 2 
(3,9%) 

98,6 ± 1,1 

(1,1%) 

26 ± 3 
(11,5%) 

226 ± 2 
(0,9%) 

61 ± 1 
(1,6%) 

235 ± 2 
(0,9%) 

55 + 7 
(12,7%) 

232 ± 8 
(3,4%) 

w 
(b) (b) (b) 2,8 ± 0,4 

(14,3%) 
(b) (b) (b) (b) (b) 

Yb 5,8 ± 0,2 
(3,4%) 

4,3 ±0 ,3 
(7,0%) 

4,7 ±0 ,2 
(4,3%) 

0,97 ± 0,08 
(8,2%) 

1,0 + 0,1 
(10,0%) 

1,25 ±0,07 
(5,6%) 

1,38 ±0,01 
(0,7%) 

2 ,1+0 ,1 
(4,8%) 

3,8 ±0,1 
(2,6%) 

Zn 96 ± 4 
(4,2%) 

100 ± 5 
(5,0%) 

152± 1 
(0,7%) 

69,5 ± 0,7 
(1,0%) 

68 + 6 
(8,8%) 

63 ± 2 
(3,2%) 

70,4 ± 0,6 
(0,9%) 

51 ± 3 
(5,9%) 

161 ± 4 
(2,5%) 

Zr 1016 ± 8 3 
(8,2%) 

951 ± 2 4 
(2,5%) 

623 ± 4 1 
(6,6%) 

1 8 6 ± 7 
(3,8%) 

155 + 11 
(7,1%) 

2 1 7 ± 1 2 
(5,5%) 

409 ± 23 
(5,6%) 

332 + 23 
(6,9%) 

427 ± 40 
(9,4%) 

(a) concentração em %, (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 11 . Resultados obtidos, em mg kg' , na análise multielementar dos perfis de solo coletados na toposseqüencia I - Serra do Navio 

SNl - topo da toposseqüencia 1 SN5 - base da toposseqüencia 1 
Elemento 0-1 Ocm 40-50 cm 160-170cm fração < 2 mm 

silte areia bloco silte areia 0-20 cm 200 cm 400 cm 
As 19,8±0,6 28,5+1,1 142,1 ±0,8 57,7+4,0 54,3+0,3 1 3 4 ± 3 56,5 ± 0,9 15,5 ±0 ,5 

(3,0%) (3.9%) (0.6%) (6.9%) (0,6%) (2.2%) (1,6%) (3,2%) 
Ba 90+14 108 + 8 147 + 5 125 + 6 98 + 5 382 ± 8 66 ± 1 3,8 ±0 ,1 

(15,6%) (7,4%) (3,4%) (4,8%) (5.3%) (2.4%) (1,5%) (2,6%) 
Br 25,6+1,1 21,8+2,6 1,23+0,11 4,96+0,41 4,7+0,2 10,7 ±0 ,3 2,62 ± 0,02 3,87 ± 0,04 

(4,3%) (11,9%) (8,9%) (8,3%) (4.3%) (2.8%) (0.8%) (1,0%) 
Ce 33,4+2,5 24,1+0,6 12,2+0,1 29,2+1,7 24,5+0,4 19,7 ±0 ,2 28,2 ± 0,2 18,6 ±0 ,1 

(7,5%) (2,5%) (0,8%) (5,8%) (1.6%) (1,0%) (0.7%) (0,5%) 
Co 5,545 + 0,007 4,30+0,01 20,67+0,06 3,18+0,19 3,41+0,01 10,6 ± 0,6 5,3 ±0 ,1 5,4 ±0 ,2 

(0,1%) (0.2%) (0.3%) (6.0%) (0.3%) (5,7%) (1,9%) (3,7%) 
Cr 222+10 288+2 412,1+0,7 322 + 4 360,8+0,6 556 + 33 498 ± 11 324 ± 6 

(4,5%) (0,7%) (0,2%) (1,1%) (0.2%) (5.9%) (2.2%) (1,9%) 
Cs 1,10+0,13 0,85+0,07 0,49+0,01 1,13+0,03 0.85+0,02 1,18 ±0,03 2,17 + 0,06 0,53 ± 0,03 

(11,8%) (8,2%) (2.0%) (2.7%) (2.4%) (2,5%) (2.8%) (5,7%) 
Eu 0,58+0,02 0,46+0,01 0,40+0,01 0,37+0,02 0,36+0,01 0,43 ± 0,04 0,49 ± 0,03 0,36 ± 0,02 

(3,4%) (2,2%) (2,5%) (5.4%) (2,8%) (4,3%) (6,1%) (5,6%) 

Fe<-> 4,70+0,13 5,3335 + 0,007 4,43+0,04 6,35+0,09 6.555 + 0,007 22,9 ± 0,8 18,0 ±0 ,5 25,1 ±0 ,8 
(2,8%) (0,1%) (0,9%) (1.4%) (0.1%) (3,5%) (2,8%) (3,2%) 

Hf 23,3+0,8 14,7+0,1 3,545 ± 0,007 8,45+0,22 7,35+0,01 9,1 ±0 ,8 11,2 ±0 ,3 8,3 ± 0,2 
(3,4%) (0.7%) (0.2%) (2.6%) (0.1%) (8,8%) (2,7%) (2,4%) 

Ho 2,5+0,2 
(b) 

0,98+0,09 1,62+0,27 0,9+0,1 1,5 ±0 ,1 1,7 ±0 ,1 0,69 ± 0,02 

(8,0%) 
(b) (9,2%) (16,7%) (11.1%) (6,7%) (2,7%) (2,9%) 

(a) concentração em %>; (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 11. Continuação 

Elemento 
SNl - topo da toposseqüencia 1 SN5 - base da toposseqüencia I 

Elemento 0-1 Ocm 40-50 cm 160-170cm fração < 2 mm Elemento 
silte areia bloco silte arela 0-20 cm 200 cm 400 cm 

K 
(c) 

1343+161 
(12,0%) 

3024+483 
(16,0%) (b) 

2552+186 
(7.3%) (c) (c) 

1161 ± 1 6 9 
(14,6%) 

La 19,5±0,1 
(0,5%) 

15,6+0,3 
(1,9%) 

5,05+0.11 
(2,2%) 

17,49+0,20 
(1.1%) 

15,25+0,07 
(0,5%) 

14,5 ±0 ,6 
(4,1%) 

17,8 ±0 ,4 
(2.2%) 

14,4 ±0,3 
(2,1%) 

Lu 0,63+0,01 
(1,6%) 

0,57+0,04 
(7,0%) 

0,40+0,01 
(2,5%) 

0,23+0,03 
(13,0%) 

0.215+0,007 
(3,3%) 

0,33 ± 0,03 
(9.0%) 

0,29 ± 0,01 
(3.5%) 

0,29 ± 0,02 
(6.9%) 

4,275 + 0,007 
(0,2%) 

2,66+0,36 
(13,5%) 

0.99+0.04 
(4,0%) 

4.94+0,19 
(3.9%) 

4.60+0,23 
(5,0%) 

2,88 ± 0,02 
(0,7%) 

4,87±0,22 
(4.5%) 

4,58 ± 0,47 
(10,3%) 

Mn 302,7+2,3 
(0,8%) 

231,4+7,1 
(3,1%) 

145.3+0,3 
(0,2%) 

86,8+2,6 
(3,0%) 

94,7+1,2 
(1.3%) 

1871 ± 4 8 
(2,6%) 

4 1 7 ± 1 0 
(2.4%) 

293 ± 3 
(1,0%) 

Na 362 + 5 
(1,5%) 

322 + 1 
(0,4%) 

171+4 
(2,3%) 

220 +17 
(7,8%) 

252 +16 
(6.2%) 

168 ± 3 
(1.8%) 

129 ± 8 
(6.2%) 

83 ± 3 
(3,6%) 

Nd 15,9+0,8 
(5,0%) 

13,0+1.7 
(13,1%) 

15,5+1.9 
(12.3%) 

10,5 + 2.9 
(27,6%) 

12.7+0,7 
(5.5%) 

10,7 ± 0,9 
(8.4%) 

5,6 ± 0,8 
(14.3%) 

10 ± 1 
(10,0%) 

Rb 10,9+0,3 
(2,8%) 

11,60+0,07 
(0.6%) 

16.3+0,5 
(3,1%) 

26.4+2,8 
(10.6%) 

21.9+1,6 
(7,3%) 

15,2 ±0 ,2 
(1,3%) 

8,2 ± 0,7 
(8,5%) 

13,7 ±0 ,7 
(5,1%) 

Sb 0,23+0,02 
(8,7%) 

0,34+0,01 
(2.9%) 

1,05+0.01 
(1,0%) 

0,28+0,02 
(7,1%) 

0,40+0,03 
(7.5%) 

0,39 ± 0,01 
(2.6%) 

0,46 ± 0,04 
(8.7%) 

0,15 ±0,01 
(6.7%) 

Sc 19,8+0,08 
(0,4%) 

16,7+0,3 
(1,8%) 

36,2+0,3 
(0,8%) 

36,6 ± 0,64 
(1.6%) 

30,4+0,2 
(6,6%) 

28,1 ±0 ,7 
(2.5%) 

32,2 ± 0,8 
(2.5%) 

33 ,5+0 ,8 
(2.4%) 

Se 2,2+0,1 
(4,5%) 

1,32+0,04 
(3,0%) 

0,39+0,04 
(10,3%) 

0,66+0,04 
(6,1%) 

0,14+0,03 
(21,4%) 

3,8 ±0 ,3 
(7.9%) 

3,5 ± 0 , 1 
(2,9%) 

2,7 ±0 ,1 
(3,7%) 

(a) concentração em %; (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 11. Continuação 

Elemento 
SNl - topo da toposseqüencia 1 SN5 - base da toposseqüencia 1 

Elemento 0-1 Ocm 40-50 cm 160-170cm fração < 2 mm Elemento 
silte areia bloco silte areia 0-20 cm 200 cm 400 cm 

Sm 2,59+0,07 
(2,7%) 

2,4 + 0,2 
(8,3%) 

1.29+0,16 
(12,4%) 

1,89 + 0,09 
(4,8%) 

1,61+0,05 
(3,1%) 

1,86 + 0,04 
(2.2%) 

2,36 ± 0,09 
(3,8%) 

1,70 ±0,05 
(2,9%) 

Ta 6,06+0,50 
(8,3%) 

4,9+0.2 
(4,1%) 

0,95+0,07 
(7,4%) 

3,44+0.14 
(4,1%) 

2,66+0,06 
(2,3%) 

2,63 ± 0,05 
(1,9%) 

3,94 ± 0,05 
(1,3%) 

2,42 ± 0,05 
(2,1%) 

Tb 0,66+0,06 
(9,1%) 

0.60+0,01 
(1,7%) 

0,37+0,08 
(21,6%) 

0,26+0,03 
(11.5%) 

0,225 + 0.007 
(3,1%) 

0,20 ± 0,03 
(15.0%) 

0 ,31+0,03 
(9,7%) 

0,25 ± 0,03 
(12,0%) 

Th 17,1+0,9 
(5,3%) 

13,8+0,4 
(2,9%) 

15,3+0.3 
(2,0%) 

18,7 + 0,4 
(2.1%) 

(c) 
19,8 + 0,9 

(4.5%) 
23,8 ± 0,7 

(2,9%) 
38 ± 1 
(2.6%) 

Ti<" 2,685 + 0,007 
(0,3%) 

1,47+0,08 
(5,4%) 

0,437 + 0,003 
(0,7%) 

1,38+0,13 
(9,4%) 

1,57+0,07 
(4,5%) 

0,83 ± 0,05 
(6,0%) 

0,87 ± 0,02 
(2,3%) 

0,85 ± 0,03 
(3,5%) 

U 7,0+0,3 
(4,3%) 

5,3+0.1 
(1,9%) 

4,08+0,04 
(1.0%) 

4,03+0,52 
(12,9%) 

3,66+0.13 
(3,6%) 

4,22 ± 0,07 
(1,7%) 

5,11 ±0 ,04 
(0,8%) 

4,74 ± 0,07 
(1,5%) 

V 265 ±5 
(1,9%) 

245 + 1 
(0,5%) 

366 + 6 
(1,6%) 

439+18 
(4,0%) 

370+12 
(3,2%) 

479 ± 4 
(0,8%) 

463 ± 16 
(3,4%) 

483 ± 10 
(2,1%) 

w 
(b) (b) (b) (b) 

2,2 + 0,2 
(9,1%) 

13 + 1 
(7.7%) 

12 ± 1 
(8,3%) 

14 ± 1 
(7,1%) 

Yb 4,52+0,04 
(0,9%) 

3,7+0,3 
(8,1%) 

2,7+0,1 
(0,4%) 

1,5+0,1 
(8,9%) 

1,4+0,1 
(7,1%) 

2,0 ±0 ,1 
(5.0%) 

2,0 ±0 ,1 
(5,0%) 

2,0 ±0 ,1 
(5,0%) 

Zn 147 + 2 
(1,2%) 

91+1 

(1,1%) 

580 + 8 
(1,3%) 

161 +14 
(8.7%) 

73 + 4 
(5,5%) 

109 ± 10 
(9.2%) 

284 ± 10 
(3,5%) 

85 ± 7 
(8.2%) 

Zr 422+12 
(2,8%) 

476+2 
(0,4%) 

261 +32 
(12.3%) 

179 + 19 
(10,6%) 

213 + 16 
(7.5%) 

181 ± 10 
(5,5%) 

298 ± 18 
(6,0%) 

299 ± 7 
(2,3%) 

(a) concentração em %; (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 12. Resultados obtidos, em mg kg' ' , na análise multielementar das amostras de solo superficiais coletadas na área do Igarapé 
Pedra Preta 

Elemento SLPP0201 SLPP0202 SLPP0203 SLPP0204 SLPP0205 
As 25,5 ± 0,9 (3,5%) 50,0 ± 1,1 (2,2%) 390,2 ±19,6 (5,0%) 171,2 ±9 ,3 (5,4%) 327,8 ±4 ,3 (1,3%) 
Ba 59 + 9(15,5%) 125 ± 6 (5,0%) 739 ± 2 5 (3,4%) 265 ± 12 (4,5%) 335 ± 3 9 (11,6%) 
Br 17,3 ±0 ,4 (2.3%) 12,2 ±0 ,3 (2,5%) 3,1 ±0 ,2 (6,5%) 4,5 ± 0,2 (4,4%) 0,79 ±0,09 (11,4%) 
Ce 28,8 ± 0,7 (2.4%) 27,2 ± 0,9 (3,3%) 43,0 ± 0 , 8 (1,9%) 43,2 ± 0,4 (0,9%) 35,2 ±0 ,5 (1,4%) 
Co 4,2 ± 0,2 (4.4%) 16,5 ±0 ,3 (1,8%) 56,8 ± 0 , 8 (1,4%) 17,8 ±0 ,5 (2,8%) 48,3 ±0 ,8 (1,7%) 
Cr 135,2 ± 1,9(1.5%) 176,5 ± 4 , 0 (2,3%) 358,6 + 7,7 (2,2%) 280,3 ±3 ,0 (1,1%) 555,3 ±2 ,3 (1,7%) 
Cs 2,6 ±0 ,1 (3,8%) 3,9 ±0 ,1 (2,6%) 1,85 ±0 ,09 (4,9%) 1,09 ±0,06 (5,5%) 0,44 ±0,01 (2,3%) 
Eu 0,39 ±0 ,02 (5,1%) 0,43 ± 0,02 (4,7%) 0,41 ±0,03 (7,3%) 0,40 ± 0,01 (2,5%) 0,47 ± 0,03 (6,4%) 

Fe'̂ ^ 4,47 ±0,13 (2,9%) 6,26 ±0 ,08 (1,3%) 8,45 ± 0,40 (4,7%) 6,57 ± 0,04 (0,6%) 14,43 ±0,19(1,3%) 
Hf 6,7 ± 0,5 (7,5%) 10,2 ± 0 , 7 (6,9%) 8,6 ±0 ,9 (10,5%) 8,93 ± 0,05 (0,6%) 4,9 ±0 ,2 (4,1%) 
Ho 2,1 ±0 ,1 (4,8%) 1,1 ±0 ,2(18 ,2%) 1,28 ±0,02 (1,6%) 0,8 ±0 ,1 (12,5%) 1,00 ±0,07 (7,0%) 
KW 0,52 ± 0,02 (3,9%) 0,128 ±0,007 (5,5%) 1,99 ±0,05 (2,5%) 0,66 ± 0,02 (3,0%) 0,13 ±0,02 (15,4%) 
La 26,8 ±0 ,5 (1,9%) 13,8 ±0 ,2 (1,5%) 12,1 ±0 ,6 (5,0%) 9,7 ± 0,7 (7,2%) 10,0 ±0 ,6 (6,0%) 
Lu 0,21 ± 0,02 (7,4%) 0,31 ±0,02 (6,5%) 0,22 + 0,03 (13,6%) 0,20 ±0,02 (10,1%) 0,23 ± 0,02 (8,7%) 

Mg'^' 3,62 ±0,63 (16,6%.) 3,73 ±0,51 (13,4%) (b) 4,48 ± 0,30 (6,7%) 3,15 ±0,65 (21,9%) 

Mn 230,2 ±7,1 (3,0%) 4645 ± 104 (2,2%) 30469 ± 6 4 9 (2,1%) 7130 ± 6 8 (1,0%) 13715 ± 6 0 (0,4%) 

Na 580 ± 4 (0,7%) 343 ± 11 (3,2%) 413 ± 2 5 (6,1%) 420 ± 10(2,4%) 187 ± 6 (3,2%) 

Nd 14,8 ±0 ,3 (2,0%) 7,4 ± 0 , 6 (8,1%) 7,4 ±0 ,1 (1,4%) 6,1 ±0 ,3 (4,9%) 10,4 ± 1,3 (12,5%) 

Rb 29,3 + 2,1 (7,2%) 19,2 ±0 ,3 (2,7%) 36,2 ± 1,3 (3,6%) 31,0 ±3 ,8 (12,3%) 12,9 ±0 ,3 (2,3%) 

Sb 0,42 ± 0,03 (2,3%) 0,38 ±0 ,07 (18,4%) 6,0 ± 0,3 (5,0%) 1,25 ±0,05 (4,0%) 17,7 ±0 ,2 (1,1%) 

Sc 13,3 ±0 ,3 (2,3%) 18,4 ±0 ,5 (2,7%) 21,9 ±0 ,8 (3,7%) 30,0 ± 0,2 (6,7%) 53,1 ± 1,4 (2,6%) 

(a) concentração em %; (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 12. Continuação 

Elemento SLPP0201 SLPP0202 SLPP0203 SLPP0204 SLPP0205 
Se 2,1 ±0 ,2 (9,5%) 0,97 + 0,01 (1,0%) 1,23 ±0,08 (6,5%) 0,75 ± 0,03 (4,0%) 1,0 ±0,1 (10,0%) 
Sm 2,4 ± 0,2 (8,3%) 2,08 + 0,05 (2,4%) 1,82 ±0,01 (0,6%) 1,77 ±0,07 (4,0%) 2,39 ±0,04 (1,7%) 

Ta 3,43 ±0 ,07 (2,0%) 2,34 + 0,07 (3,0%) 1,65 ±0,05 (3,0%) 1,39 ±0,04 (2,9%) 0,88 ± 0,03 (3,4%) 

Tb 0,34 ± 0,02 (5,9%) 0,34 + 0,04 (11,8%) 0,21 ±0,01 (4,8%) 0,26 ±0,03 (11,5%) 0,33 ±0,05 (15,2%) 
Th 9,6 ±0 ,2 (2,1%) 12,1 ±0 ,6(5 ,0%) 14,7 ±0 ,3 (2,0%) 11,3 ±0 ,9 (8,0%) 5,9 ± 0,4 (6,8%) 

0,92 ±0,01 (1,1%) 0,83 ± 0,06 (7,2%) (b) 1,12 ±0,15 (13,4%) 1,20 + 0,15 (12,5%) 

U 4,7 ± 0,2 (4,3%) 3,6 ±0 ,4 (11,1%) 4,1 ±0 ,2 (4,9%) 3,4 ± 0,1 (2,9%) 3,7 ±0 ,3 (8,1%) 

V 124 ± 9 (7,3%) 195 ± 4 (2,1%) (b) 333 ± 17 (5,1%) 476 ± 45 (9,5%) 

w 7,6 ±0 ,9 (11,8%) (c) 25,2 ±2 ,9 (11,5%) (c) 17,6 ±0 ,8 (4,6%) 

Yb 1,9 ±0,1 (5,3%) 2,3 ± 0,2 (8,9%) 1,5 ±0,1 (6,7%) 1,31 ±0,09 (6,9%) 1,47 ±0,04 (2,7%) 

Zn 102 ± 11 (10,8%) 117 ± 12(10,3%) 152 ± 16(10,5%) 159 ± 16(10,0%) 268 ± 2 7 (10,0%) 

Zr 189 + 21 (11,1%) 244 ± 20 (8,2%) 253 ± 30 (11 9%) 257 ± 3 2 (12,5%) 167 ± 6 (3,6%) 

O 

tn 
CO 

O 
(a) concentração em %, (b) - não determinado, (c) - não detectado 

-3» 

5 
rn 
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Tabela 13. Resultados obtidos, em mg.kg \ na análise do perfil de solo VN2 coletado dentro do garimpo do Chicão - Bacia do Rio Vila 
Nova 

Elemento 

0-7cm 40-50 cm 60-70 cm 

Elemento silte areia couraça do lençol silte areia 

As 93±4 (4,3%) 121,5±0,7 (0,6%) 77,7±1,2(1,5%) 21,1 ±0,2 (1,0%) 17,4±0,6 (3,4%) 

Ba 87,5±0,7 (0,8%) 55±1 (1,8%) 155 ± 8 (5,1%) 113±1 (0,9%) 79±6 (7,6%) 

Br 9,8+0,3 (3,1%) 8,8±0,4 (4,6%) 6,1 ±0 ,2 (3,3%) 10,95± 0,07 (0,9%) 8,73±0,04 (0,5%) 

Ce 39 + 1 (2,6%) 24 ± 1 (4,2%) 45,0±0,4 (0,9%) 37 ± 2 (5,4%) 43+3 (7,0%) 
Co 8,3±0,6 (7,2%.) 8,39+0,02 (0,2%) 4,8 ±0 ,1 (2,1%,) 6,75±0,07 (1,0%) 5,1+0,1 (2,0%) 

Cr 328+3 (0,9%>) 295,5±0,7 (0,2%) 551,3 ±8 ,1 (1,5%) 456±3 (0,7%,) 403+2 (0,5%) 

Cs 1,34±0,01 (0,7%) 1,17±0,07 (6,0%) 1,61 ±0,09 (5,6%,) 1,9±0,1 (5,3%) 1,43+0,01 (0,7%) 

Eu 0,63+0,03 (4,8%) 0,42±0,01 (2,4%) 0,63 ± 0,04 (6,3%) 0,80±0,01 (1,3%) 0,56±0,01 (1,8%) 

Fe'^' 2,47+0,08 (3,2%) 2,3 5± 0,07 (3,0%) 8,73 ± 0,06 (0,7%) 2,39±0,01 (0,4%) 1,85±0,04(2,2%) 

Hf 68,5±0,7 (1,0%) 38,4±0,2 (0,5%) 30,3 ± 0,9 (3,0%) 88,8±0,4 (0,5%) 60±1 (l,7%o) 

K 630+36 (5,7%) 5182±328 (6,3%) 2133 ±112(5 ,3%) 952±36 (3,8%,) 882±3 (0,3%) 

La • 16,4±0,6(3,7%) 14,2±0,1 (7,0%) 27,6 ±0 ,4 (1,5%) 21,2±0,4(1,9%) 18,45 ±0,07 (0,4%) 

Lu 1,365±0,007 (0,5%) 0,78±0,01 (1,3%) 0,63±0,07(11,1%>) 1,89±0,04 (2,1%) 0,88±0,01 (1,1%) 

Mg'̂ > 1,69±0,11 (6,5%) 1,22+0,21 (17,2%) 2,70±0,23 (8,5%) 2,24±0,21 (9,4%) 1,76±0,06 (3,4%) 

Mn 469,9+4,1 (0,9%) 579±1 (0,2%) 225,1 ±4,3 (1,9%) 407,6±5,2(1,3%) 312,9±0,6 (0,2%) 

Na 192±6 (3,1%) 189±3 (1,6%) 265 ± 2 (0,8%) 216+10(4 ,6%) 190,4±6,8 (3,7%) 

Nd 10,0 ±0 ,7 (7,0%) 11±1 (9,1%) 16,4±1,9(11,6%) 15,2±0,2(1,3%) 11,7+0,9 (7,7%,) 

Rb 4,5±0,2 (4,4%) 4,6±0,4 (8,7%) 5,23±0,02 (0,4%) 4,0 ± 0,3 (7,5%) 4,1±0,1 (2,4%) 

Sb 1,40±0,03 (2,1%) 1,12±0,02(1,8%) 1,36±0,03 (2,2%) 2,34+0,09 (3,9%) 0,93±0,04 (4,3%) 

(a) concentração em %; (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 1 3 . Continuação 

Elemento 

0-7cm 40-50 cm 60-70 cm 

Elemento sihe areia couraça do lençol sihe areia 
Sc 8 ,54±0,09(1,1%) 7,03±0,01 (0,1%) 18,9±0,6 (3,2%) 10,8±0,1 (0,9%) 8,4±0,1 (1,2%) 
Se 1,6±0,2(12,5%) 1,6±0,2(12,5%) 2,2 ±0 ,1 (4,6%) 2,2±0,3 (13,6%.) 1,5±0,1 (6,7%) 
Sm 3,7 ±0 ,2 (5,4%) 2,65±0,07 (2,6%) 3,0 ± 0,2 (6,7%) 3,8±0,2 (5,3%) 2,7±0,1 (3,7%.) 

Ta 3,35±0,07 (2,1%) 3,55±0.01 (0,3%) 3,08±0,12(3,9%) 5,2±0,6(11,5%) 4,1 ±0,4 (2,4%) 
Tb 1,105±0,007 (0,6%) 0,655±0,007(1,1%) 0,93±0,10 (10,8%) 1,65±0,07 (4,2%) 1,13±0,04 (3,5%) 
Th 15 ,45 ±0 ,07 (0,5%) 12 ± 1 (8,3%) 29,9±1,1 (3,7%) 24,9 ±0 ,1 (0,4%) 19,3 ±0 ,1 (0,5%) 

T¡(a) 1,40±0,06 (4, 3%,) 0,95 ± 0,06 (6,3%) 1,045±0,007 (0,7%) 1,64 ±0 ,04 (2,4%) 1,31 ±0,14(10,7%) 

U 7,60 ±0,01 (0,1%) 6,2 ± 0,2 (3,2%) 6,99 ± 0,37 (5,3%) 10,0 ± 0 , 4 (4,0%) 6,9 ± 0,4 (5,8%) 

V 78 ± 4 (5,1%) 66 ± 2 (3,0%) 294 ± 7 (2,4%) 184 ± 1 9 (10,3%) 79 ± 7 (8,9%) 

W 7,8 ±0 ,4 (5,1%) 4,80 ±0,07(1,5%) 5,5 ±0 ,5 (9,1%) 6,15 ±0 ,07 (1,1%) 5,3 ±0 ,1 (1,9%) 

Yb 9,95 ± 0,07 (0,7%) 5,35 ±0 ,07 (1,3%) 7,91 ± 0,25 (3,2%) 13,4 ±0 ,1 (0,8%) 9,1 ±0 ,2 (2,2%) 

Zn 114 ± 5 (4,4%.) 102,5 ± 0 , 7 (0,7%) (b) 100 ± 2 (2,0%) 79 ± 3 (3,8%) 

Zr -'l 194 ± 10(0,8%) 626 ± 6 0 (9,6%) 543 ± 4 4 (8,1%) (b) (b) 

(a) concentração em %; (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 14, Resultados obtidos, em mg k g ' , na análise multielementar dos perfis de solo VN3 e VN4 coletados no garimpo do Vicente 
Bacia do Rio Vila Nova 

Elemento 

VN3 VN4 

Elemento 0-1 Ocm 
silte 

0-1 Ocm 
areia 

200cm 
silte 

200 cm 
areia 

0-1 Ocm 
silte 

0-1 Ocm 
areia 

lOOcm 
silte 

lOOcm 
areia 

As 11,0 + 0,5 
(4,5%) 

12,05 ±0 ,07 
(0,6%) 

17± 1 
(5,9%) 

12,7 ±0 ,1 
(0,8%) 

11,65 ±0 ,07 
(0,6%) 

23,5 ± 0,7 
(3,0%) 

27,5 ± 0,7 
(3,0%) 

22,8 ±0 ,1 
(0,4%) 

Ba 12,97 ±0,03 
(0,2%) 

(b) 
36 ± 5 

(13,9%) 
(c) (b) 

36 ± 1 
(2,8%) 

67,5 ± 0,7 
(1,0%) 

37,6 ±0 ,1 
(0,3%) 

Br 19,2 ± 0 , 2 
(1,0%) 

14,9 ±0 ,2 
(13,4%) 

5,8 ± 0,8 
(13,8%) 

3,9 ±0 ,1 
(2,6%) 

17,2 ±0 ,4 
(2,3%) 

16,5 ±0 ,1 
(0,6%) 

13,0 ±0 ,3 
(2,3%) 

5,7 ±0 ,1 
(1,8%) 

Ce 14,0 ±0 ,1 
(0,7%) 

12 ± 1 
(8,3%) 

26,5 ± 0,7 
(2,6%) 

18,5 ±0 ,7 
(3,8%) 

16,5 ±0 ,7 
(4,2%) 

18,5 ±0 ,3 
(1,6%) 

20,5 ± 0,2 
(1,0%) 

10,9 ±0 ,1 
(0,9%) 

Co 11,6 ±0 ,1 
(0,9%) 

7,85 ± 0,06 
(0,8%) 

8,25 ± 0,07 
(0,9%) 

11,35 ±0 ,07 
(0,6%) 

8,04 ± 0,01 
(0,1%) 

7,48 ± 0,09 
(1,2%) 

7,23 ± 0,04 
(0,6%) 

5,00 ± 0,01 
(0,2%) 

Cr 99,5 ± 0,7 

(0,7%9) 

95 ± 2 
(2,1%) 

103±2 
(1,9%) 

99 ± 2 
(2,0%) 

77,5 ± 0,7 
(0,9%) 

148 ± 4 
(2,7%) 

82 ± 2 
(2,4%) 

143 ± 4 
(2,8%) 

Cs 0,42 ±0,01 
(2,4%) 

0,315 ±0,007 
(2,2%) 

1,4 ±0 ,1 
(7,1%) 

2,1 ± 0 , 4 
(19,0%) 

1,0 ±0 ,1 
(10,0%) 

1,1 ±0 ,1 
(9,0%) 

1,35 ±0 ,07 
(5,2%) 

0,59 ± 0,02 
(3,4%) 

Eu 0,305 ±0,007 
(2,3%) 

0,24 ± 0,01 
(4,2%) 

0,465 ±0,007 
(1,5%) 

0,575±0,007 
(1,2%) 

0,31 ±0,03 
(9,7%) 

0,34 ± 0,01 
(2,9%) 

0,345 ±0,007 
(2,0%) 

0,23 ± 0,01 
(4,3%) 

Fe'"' 7,24 ± 0,02 
(0,3%) 

6,1 ±0 ,1 

(1,6%) 
11,6 ± 0 , 2 

(1.7%) 

10,0 ±0 ,1 
(1,0%) 

5,37 ±0,01 
(0,2%) 

5,92 ± 0,04 
(0,7%) 

7,55 ±0 ,07 
(0,9%) 

6,55 ± 0,07 

(1,1%) 

Hf 11,85 ±0 ,07 
(0,3%) 

7,25 ± 0,07 
(1,0%) 

8,2 ± 0,2 
(2,4%) 

5,9 ±0 ,1 
(1,7%) 

14,2 ± 0,2 
(1,4%) 

13,3 ±0 ,1 
(0,8%) 

15,6 ±0 ,4 
(2,6%) 

8,6 ±0 ,1 
(1,2%) 

Ho 
(c) (c) (c) (c) 

1,4 ±0 ,2 
(14,3%) 

(c) 
8,1 ±0 ,1 
(1,2%) 

(c) 

(a) concentração em %>; (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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Tabela 14, Continuação 

Elemento 

VN3 VN4 

Elemento 0-1 Ocm 
silte 

0-1 Ocm 
areia 

200cm 
silte 

200 cm 
arela 

0-1 Ocm 
silte 

0-1 Ocm 
areia 

lOOcm 
silte 

lOOcm 
areia 

K 113 ± 2 3 
(20,4%) 

145 ± 14 
(9,7%) 

1294 ± 1 1 7 
(9,0%) 

2364 ± 83 
(3,5%) 

(c) 
655 ± 26 
(4,0%) 

1341 ± 1 4 9 

(11,1%) 

729 ± 2 1 
(2,9%) 

La 7,95±0,07 
(0,9%) 

5,95±0,07 
(11,8%) 

12,6 ±0 ,3 
(2,3%) 

8,45±0,07 
(0,8%) 

11,1 ± 0 , 2 
(1.8%) 

10,1 ±0 ,5 
(5,0%) 

14,1 ±0 ,6 
(4,3%) 

7,2 ±0 ,1 
(1,4%) 

Lu 0,465±0,007 

(1,5%) 

0,35±0,01 
(2,9%) 

0,39 ± 0,02 
(5,1%) 

0,495±0,007 
(1,4%) 

0,49 ± 0,01 
(2,0%) 

0,39 ± 0,04 
(10,3%) 

0,42 ± 0,04 
(9,5%) 

0,265±0,007 
(2,5%) 

2,94±0,09 

(3,1%) 

2.,18±0,19 
(8,7%) 

5,06 ± 0,28 
(5,5%) 

3,48±0,19 
(5,5%) 

2,76 ±0,11 
(4,0%) 

2,16±0,14 
(6,5%) 

3,57±0,24 
(6,7%) 

2,00 ± 0,09 
(4,5%) 

Mn 633 ± 3 
(0,5%) 

523 ±15 
(2,9%) 

320 ± 5 
(1,5%) 

560 ± 6 

(1,1%) 

643 ± 14 
(2,2%) 

507 ± 3 
(0,6%) 

483 ± 4 
(0,8%) 

315 ± 1 
(0,5%) 

Na 349 ± 4 
(1,0%) 

272 ± 9 
(3,2%) 

152 ± 2 0 
(12,9%) 

225 ± 12 
(5,2%) 

465 ± 25 
(5,4%) 

407 ± 21 
(5,1%) 

302 ± 44 
(14,5%) 

290 ± 2 
(0,7%) 

Nd 4,15±0,07 
(1,7%) 

4,2 ±0 ,1 
(2,4%) 

8,5 ± 0 , 7 
(8,2%) 

(c) 
10,1 ± 0 , 6 

(5,9%) 
11,8 ±0 ,2 

(1,7%) 
13,3 ±0 ,4 

(3,0%) 
(c) 

Rb 4,5 ± 0 , 7 
(15,6%) 

2,0 ±0 ,1 
(5,0%) 

19± 1 
(5,3%) 

41 ± 4 
(9,8%) 

(b) (b) (b) 
5,0 ± 0,2 
(4,0%) 

Sb 0,32±0,01 
(3,1%) 

0,25 ±0,01 
(4,0%) 

0,41 ±0 ,02 
(4,9%) 

0,31 ±0 ,04 
(12,9%) 

0,37 ± 0,01 
(2,7%) 

0,29 ± 0,03 
(10,3%) 

0,36 ± 0,04 

(11,1%) 

0,33 ±0,01 
(3,0%) 

Sc 21,4±0,2 
(0,9%) 

18,1 ±0 ,1 
(0,6%) 

49 ± 1 
(2,0%) 

43,5 ±0 ,5 
(1,2%) 

13,35±0,07 
(0,5%) 

15,75±0,07 
(0,4%) 

20,6 ±0 ,1 
(0,5%) 

15,1 ±0 ,1 
(0,7%) 

Se 48 ± 2 
(4,2%) 

44 ± 2 
(4,6%) 

42,0 ± 0,5 

(1,2%) 
(b) 

1,59 ±0,01 
(0,6%) 

1,75 ±0,07 
(4,0%) 

1,17±0,09 
(7,7%) 

0,86 ± 0,04 
(4,7%) 

(a) concentração em %; (b) - não determinado; (c) - não detectado; (d) - concentração em ng g 
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Tabela 14. Continuação 

Elemento 

VN3 VN4 

Elemento 0-1 Ocm 
sihe 

0-1 Ocm 
areia 

200cm 
sihe 

200 cm 
areia 

0-1 Ocm 
sihe 

0-1 Ocm 
areia 

lOOcm 
silte 

lOOcm 
areia 

Sm 1,53±0,04 
(2,6%) 

1,10 ±0,05 
(4,6%) 

1,95 ±0,07 
(3,6%) 

2,1 ±0 ,1 
(4,8%) 

1,50 ±0,02 
(1,3%) 

1,45 ±0,06 
(4,1%) 

2,0 ±0 ,1 
(5,0%) 

1,005±0,007 
(0,7%) 

Ta 2,62±0,07 
(2,7%) 

3,0 ±0 ,1 
(3,3%) 

3,3 ±0 ,1 
(3,0%) 

6 ± 1 
(16,7%) 

3,3 ± 0,2 
(6,0%) 

3,30 ± 0,02 
(0,6%) 

3,7 ±0 ,1 
(2,7%) 

2,7 ±0 ,1 
(3,7%) 

Tb 0,46±0,01 
(2,2%) 

0,30 ±0,01 
(3,3%) 

0,35 ±0,01 
(2,9%) 

(c) 
0,49 ± 0,02 

(4,1%) 
0,40 ± 0,02 

(5,0%) 
0,40 ±0,01 

(2,5%) 
0,27 ± 0,01 

(3,7%) 
Th 4,0±0,2 

(5,0%) 
3,45±0,07 

(2,0%) 
7,2 ± 0,2 
(2,8%) 

5,8 ±0 ,3 
(5,2%) 

6,9 ±0 ,1 
(1,5%) 

6,72 ± 0,02 
(0,3%) 

14,5 ±0 ,7 
(4,8%) 

6,55 ± 0,07 

(1,1%) 
2,52±0,01 

(0,4%) 
1,49±0,01 

(0,7%) 
1,38±0,12 

(8,7%) 
1,63±0,12 

(7,4%) 
1,67±0,06 

(3,6%) 
1,40±0,03 

(2,1%) 
1,77±0,02 

(1,1%) 

0,98±0,08 
(8,2%) 

U 1,8 + 0,2 
(11,1%) 

2,45 ± 0,07 
(2,9%) 

5,4 ± 0,5 
(9,3%) 

3,40 ±0,01 
(0,3%) 

3,1 ±0 ,1 
(3,2%) 

3,0 ± 0,2 
(6,7%) 

4,2 ± 0,2 
(4,8%) 

2,65 ± 0,07 
(2,5%) 

V 265 ± 2 
(0,8%) 

236 ± 10 
(4,2%) 

521 ± 7 
(1,3%) 

376 ± 6 

(1,6%) 

169 ± 4 
(2,4%) 

180 ± 2 

(1,1%) 

273 ± 3 

(1,1%) 

166 ± 4 
(2,4%) 

w 11,1+0,5 
(4,5%) 

7,5 ±0 ,7 
(9,3%) 

21,9 ±0 ,1 
(0,5%) 

11,4 ±0 ,4 
(3,5%) 

7,8 ± 0,3 
(3,9%) 

(b) (b) 6,3 ±0 ,1 
(1,6%) 

Yb 2,10+0,01 
(0,5%) 

1,70 ±0,01 
(0,6%) 

1,90 ±0,01 
(0,5%) 

2,45 ± 0,07 
(2,9%) 

3,16 ±0 ,06 
(1,9%) 

2,4 ±0 ,1 
(4,2%) 

2,8 ± 0,3 
(10,3%) 

1,71 ±0,01 
(0,6%) 

Zn 188,5 ±0 ,7 
(0,4%) 

116± 1 
(0,9%) 

53,8 ±0 ,6 

(1,1%) 

224 ± 17 
(7,6%) 

1 1 4 ± 3 
(2,6%) 

146 ± 5 
(3,4%) 

140 ± 4 
(2,9%) 

99 ± 1 
(1,0%) 

Zr 211±13 
(6,2%) 

182±18 
(9,9%) 

90,5±0,7 
(0,8%) 

(c) 
200 ± 6 
(3,0%) 

265±14 
(5,3%) 

309 ± 27 
(8,7%) 

165 ± 5 
(3,0%) 

(a) concentração em %>; (b) - não determinado; (c) - não detectado 
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ANEXO m - VALORES OBTTOOS PARA OS DADOS MULTIELEMENTARES 

NA ANÁLISE FATORIAL COM ROTAÇÃO VARIMAX E TÁBUA DE r 

Tabela 22. Resultados obtidos para os solos da Serra do Navio 

Elemento 
Fator 1 

(36,3%) 
Fator 2 
(17,9%) 

Fator 3 
(13,6%) 

Fator 4 
(8,4%) 

Fator 5 
(6,5%) 

Fator 6 
(5,2%) 

Fator 7 
(3,4%) 

As -0,19061 0,09490 0,90998 0,12122 -0,03760 -0,18862 0,21661 
Ba 0,22399 -0,11129 0,74836 0,19137 0,09529 -0,27574 -0,00394 
Br -0,17270 0,10490 -0,26407 -0,19295 0,54117 0,36839 -0,27710 
Ce 0,96509 0,12877 0,08628 -0,11221 -0,06185 -0,04846 -0,06310 
Co -0,06815 -0,10050 0,93216 0,03735 -0,07132 0,07329 0,24973 
Cr -0,25830 0,16225 0,49178 0,58632 -0,05325 -0,37507 0,22151 
Cs -0,02291 0,00301 -0,10213 -0,00297 0,84179 -0,11549 -0,06029 
Eu 0,58433 0,59768 0,22741 0,30076 0,31854 0,04647 0,15830 
Fe -0,13977 -0,27701 0,08643 0,91150 -0,04110 -0,06126 -0,14435 
Hf 0,45546 0,85013 -0,07596 -0,14262 -0,04459 -0,02234 -0,10683 

Hg -0,20472 0,84404 -0,01196 -0,15114 -0,01676 -0,10924 -0,07896 
La 0,95856 0,11490 -0,10866 -0,06132 0,05056 -0,07622 -0,11653 
Lu 0,33656 0,68519 -0,21566 -0,37501 -0,37209 -0,05673 -0,15422 
Mn -0,05527 -0,18021 0,94955 0,02120 0,05348 -0,03545 -0,7844 
Na 0,79729 -0,12335 -0,01199 -0,46370 0,29541 0,04624 -0,07791 
Nd 0,90870 0,12420 -0,02614 -0,09218 -0,01304 -0,12488 0,14326 
Rb 0,37983 -0,46489 0,17529 -0,00435 0,61101 -0,12641 0,15569 
Sb -0,06232 0,00322 0,90797 0,08148 -0,16983 0,06415 0,01391 
Sc -0,19092 -0,33530 0,46738 0,61621 0,02624 0,29676 0,34149 
Se 0,01792 -0,12443 -0,16860 0,06816 -0,10060 0,92545 -0,02762 
Sm 0,94635 0,26525 0,00833 -0,10227 -0,07338 -0,03567 -0,07271 
Ta 0,79921 0,27283 -0,36050 -0,01036 0,08043 0,08190 -0,21020 
Tb 0,62220 0,73026 -0,06223 -0,22876 -0,05445 0,10374 0,00977 
Th 0,66520 0,10228 -0,28532 0,49848 -0,09906 -0,35978 0,03204 
Ti 0,89219 0,11639 -0,02870 -0,13739 -0,13286 0,32522 -0,11342 
U -0,44531 0,60668 -0,03267 0,39362 0,43212 -0,03155 0,12338 
V -0,21561 -0,36817 0,24428 0,81001 0,02480 0, 1 9891 0,21677 

Yb 0,27626 0,93219 -0,09929 -0,12149 0,01355 -0,02928 0,02370 
Zn -0,17988 -0,07468 0,23938 0,08819 -0,07624 -0,06540 0,90188 
Zr 0,51813 0,81921 -0,07632 -0,10364 -0,02306 -0,10573 0,00172 
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Tabela 23. Resultados obtidos para os sedimentos da Serra do Navio 

Elemento 
Fatorl (52,3%) Fator 2 (26,9%) Fator 3 (13,8%) Fator 4 (5,6%) 

Al 0,00877 0,74257 0,14291 0,64844 

As -0,21767 -0,22767 0,92776 -0,19982 

Ba 0,34203 0,92025 0,06821 0,11691 

Br 0,00569 0,41337 -0,08351 0,90670 

Ce 0,74635 0,58022 -0 ,31217 -0,08828 

Co 0,01397 0,95431 0,27741 0,01384 

Cr -0,31044 -0,19676 0,89833 0,22609 

Eu 0,22620 0,93300 -0,07639 0,22258 

Fe -0,23928 -0,01711 0,66330 0,69334 
Hf 0,94665 0,07050 -0,30254 -0,07401 

Hg -0,09332 0,41705 0,76717 0,44134 
K 0,03746 0,91190 -0,18683 0,05209 
La 0,73839 0,59194 -0,32040 -0,02371 

Lu 0,49935 -0,26830 -0,71868 -0,38543 
Mg 0,85526 0,36324 -0,32268 0,05003 
Mn 0,27894 0,87018 -0,35853 0,16663 
Na 0,90077 0,29382 -0,30784 -0,01406 

Rb 0,33251 0,93278 0,05358 0,11649 

Cb -0,19476 -0,16797 0,95458 -0,14720 
Ce -0,16937 0,09811 0,97654 0,08906 

Se 0,91345 -0,03020 -0,28127 -0,21142 
Sm 0,82 JC3 0,46966 -0,30476 -3,08554 
Tb 0,8^100 0,45418 -0,19962 0,09752 
Th O,S';';s7 0,31081 -0,01783 -0,1C.'>.61 
Ti 0,>UV.6 -0,29609 -0,22349 • ? , : : .366 
V -0,// 544 -0,18107 0,92311 ¡ T ' / ' ; :?? 

o,Í::<45 -0,05223 0,05788 , '4 
/ n -0, . 0 2 0,09002 0,95525 = l 
?x 0,8 ,2 0,41195 -0,15638 
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Tabela 24. Resultados obtidos para os solos da bacia do rio Vila Nova 

Elemento Fatorl 
(36,2%) 

Fator 2 
(20,5%) 

Fator 3 
(16,9%) 

Fator 4 
(9,3%) 

Fator 5 
(6,5%) 

Fator 6 
(5,3%) 

Fator 7 
(3,1%) 

As -0,17700 0,95374 0,08271 0,07630 0,00435 -0,13635 0,16613 
Ba 0,39554 0,89914 0,04916 -0,01226 -0,05015 -0,13070 -0,02389 
Br -0,25103 -0,22642 0,08104 -0,17978 0,58930 0,59502 -0,17068 
Ce 0,94914 0,03478 0,24266 -0,14088 -0,10904 -0,07735 -0,01668 
Co -0,02079 0,96745 -0,09120 0,20088 -0,10655 0,05160 -0,02917 
Cr -0,34616 0,75522 0,24840 0,27913 -0,01024 -0,37813 0,03888 
Cs 0,08118 -0,13849 0,10314 -0,01162 0,96614 0,01324 0,11635 
Eu 0,55233 0,25868 0,69852 0,21463 0,25902 0,00769 0,08538 
Fe -0,16421 0,10526 -0,20431 0,86046 -0,07988 -0,23305 -0,21849 
Hf 0,32489 -0,06003 0,89861 -0,24847 -0,00923 -0,03475 0,13743 
Hfí -0,30177 0,00897 0,65570 -0,24216 0,11353 -0,09133 0,61091 
K -0,06508 -0,07882 0,22684 -0,14767 0,02724 -0,00807 0,93416 
La 0,95191 -0,10173 0,18142 -0,16227 0,07500 -0,12124 -0,03831 
Lu 0,21777 -0,22148 0,68310 -0,51122 -0,30649 -0,08668 0,05393 
Mn -0,03087 0,96402 -0,16098 0,15618 -0,09859 -0,07753 -0,05467 
Mg 0,78585 -0,11076 -0,14039 0,55366 0,11184 0,05479 -0,16857 
Na 0,83977 -0,06035 -0,02322 -0,39292 0,27054 0,13627 -0,17763 
Nd 0,95233 0,00633 0,18637 -0,11333 0,07710 -0,18592 0,02835 
Rb 0,57891 -0,02546 -0,33853 0,24656 0,66400 -0,13707 -0,13129 
Sb -0,05449 0,97175 -0,11689 0,14634 -0,07105 -0,09524 -0,03576 
Sc -0,09889 0,46124 -0,28372 0,81093 0,02434 0,14109 -0,01276 
Se 0,03308 -0,23076 -0,15357 0,34848 -0,09188 0,88832 -0,00004 
Sm 0,91820 0,00934 0,33722 -0,17525 -0,08122 -0,07529 0,01138 
Ta 0,87826 -0,30787 0,29811 -0,15928 0,05011 0,03482 0,12052 
Tb 0,54719 -0,00966 0,79039 -0,25470 -0,01974 0,07158 0,06209 
Th 0,62008 -0,27523 0,31355 0,29141 -0,12376 -0,46524 -0,13395 
Ti 0,88847 -0,02181 0,23162 -0,08676 -0,19009 0,29791 -0,10024 
U -0,48253 0,04672 0,51131 0,34940 0,51990 -0,13484 0,29270 
V -0,14888 0,25539 -0,28074 0,90364 -0,02961 0, 10254 -0,07385 
w -0,23606 0,29069 -0,14936 -0,20184 0,07595 0,25968 0,00087 
Yb 0,13836 -0,04440 0,95561 -0,14209 0,08741 -0,04655 0,10698 
Zn -0,23025 0,82899 0,03651 -0,21071 -0,00317 0,30566 -0,17886 
Zr 0,38353 -0,03636 0,88874 0,55366 0,11184 -0,12012 0,04503 
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Tabela 25. Resultados obtidos para os sedimentos da bacia do rio Vila Nova 

Elemento Fatorl (57,2%) Fator 2 (22,2%) Fator 3 (12,7%) Fator 4 (7,9%) 
Al -0,01530 0,12524 0,12470 0,98414 
As -0,47178 0,80808 -0,14317 -0,32240 
Ba 0,44443 0,02728 0,81691 0,36660 
Br 0,05961 -0,16357 0,20417 0,96333 
Ce 0,85831 -0,36330 0,32827 -0,15347 
Co -0,11902 0,64248 0,72961 0,20179 
Cr -0,58385 0,74133 -0,29610 0,14790 
Cs -0,00998 -0,22494 0,74641 0,62624 
Eu 0,38798 -0,19107 0,71662 0,54720 
Fe -0,32739 0,50318 -0,66823 0,43943 
Hf 0,88996 -0,39626 0,21854 -0,05643 
Hg -0,83289 -0,37588 0,14998 -0,37752 
K 0,82156 -0,26868 -0,03964 -0,50128 
La 0,85870 -0,38420 0,33594 -0,04651 
Lu 0,92643 -0,17982 0,26847 0,19318 
Mg 0,91688 -0,37409 0,13020 0,04934 
Mn 0,48294 -0,20300 0,62083 0,58321 
Na 0,74079 -0,52379 0,42028 -0,01562 
Nd 0,68148 -0,34522 0,63995 -0,08288 
Rb 0,09724 -0,16713 0,92443 0,32869 
Sb -0,46059 0,83673 0,28715 0,07269 
Sc -0,18364 0,95240 -0,21962 0,10480 
Sm 0,87836 -0,36752 0,25784 -0,16410 
Tb 0,94327 -0,25157 0,17490 0,12795 
Th 0,98347 -0,02606 0,04967 -0,17215 
Ti 0,87937 -0,28730 -0,18518 -0,33149 
U -0,22265 0,24620 0,26392 0,90563 
V -0,17117 0,83854 -0,48953 0,16709 
Yb 0,97128 -0,05334 0,01224 0,23156 
Zn -0,18558 0,97086 -0,02007 -0,15030 
Zr 0,85646 -0,27755 0,35334 0,25413 

Q 
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Tabela 27. Tábua de r (Graner, 1966) 

Grau de liberdade 

(n-2) 

Probabilidade Grau de liberdade 

(n-2) 5% 1% 

1 1,00 1,00 

4 0,81 0,92 

5 0,75 0,87 

8 0,63 0,76 

11 0,55 0,68 

14 0,50 0,62 

30 0,35 0,45 
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RESUMO 

Os papéis e documentos gráficos são afetados por agentes biológicos, 

químicos e físicos. Dentre os agentes biológicos, os fungos e os insetos são os mais 

importantes, causando os maiores danos aos materiais bibliográficos e provocando a 

deterioração e destruição de documentos de valor científico-histórico ou cultural. Os 

métodos tradicionais de prevenção de ataque de fungos consistem (i) no controle da 

temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade, circulação do ar, etc; e (ii) na 

aplicação de fumigantes como o óxido de etileno, timol, formaldeído, etc. No entanto, 

verifica-se que pelo aumento do acervo o ataque de fungos é cada vez mais freqüente 

e são maiores as restrições para a aplicação de fumigantes pela toxidade, efeitos 

cancerígenos, poluição ambiental e prejuízos em algumas propriedades dos materiais 

tratados. Em paralelo a essas medidas têm sido conduzidas, a partir do final da década 

de 60, experiências com métodos físicos - como a radiação gama - em materiais afetados 

por ftingos e insetos. 

A APLICABILIDADE DA RADIAÇÃO GAMA 

NO CONTROLE DE FUNGOS QUE AFETAM PAPÉIS 
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Pelo exposto, no presente trabalho foram realizados (i) isolamentos, cultivo, 

identificação e descrição dos fungos que afetam papéis; (ii) estudos dos efeitos da 

radiação gama em diversos estágios de desenvolvimento dos principais fungos (fase de 

esporos; fase inicial de germinação dos esporos e de formação de colônias; fase de 

colônias adultas) e meios de irradiação (água e papel), com pré-tratamentos de umidade 

e temperatura e (iii) estudo dos efeitos da radiação gama nas propriedades físico-

mecânicas de papéis autênticos e submetidos a pré-tratamentos de temperatura e 

umidade. 

Os resultados permitiram concluir que: (i) os papéis de impressão em condições 

inadequadas de conservação são afetados por bactérias e fungos, esses principalmente, 

dos gêneros Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, entre outros; (ii) os fungos são 

mais sensíveis à radiação gama na fase de esporos e em suspensão em água (3 kGy) e 

mais resistentes na fase de colônias adultas e no papel (10 kGy); (iii) os fungos e 

bactérias presentes em papéis desenvolvem colônias a partir de esporos ou estruturas em 

estado de latência, quando em condições favoráveis, mesmo quando expostos a elevadas 

doses de radiação (20 kGy); (iv) o papel antigo (couchê) apresentou, em relação ao 

papel moderno (sulfite) menores alterações nas propriedades físico/mecânicas pela ação 

da radiação gama, sendo que o papel moderno já apresenta variações significativas das 

propriedades em tratamento com dose de 5 kGy. 

A radiação gama constitue-se em um método para o controle de fungos em papéis 

e documentos gráficos, havendo necessidade de pesquisas para a diminuição da dose 

aplicada, que incluam tratamentos - temperatura, umidade, composição de atmosfera -

antes e durante a irradiação. 
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THE APPLICABILITY OF GAMMA RADIATION 

ON THE CONTROL OF FUNGI AFFECTING PAPERS 

Author: MARIA GUIOMAR CARNEIRO TOMAZELLO 

Adviser: Prof. Dr. FREDERICO MAXIMILIANO WIENDL 

SUMMARY 

The paper and graphic documents can be affected by biological, chemical 

and physical agents. Among the biological agents, the most important are the fungi and 

insects, causing greater damage to bibliographic materials and promoting the 

deterioration and destruction of scientific-historical or cultural valuable documents. The 

traditional methods of fungal attack prevention consist: (i) control of temperature, 

relative humidity, light, air circulation, etc. and (ii) application of fumigants, like 

ethylene oxide, thymol formaldehyde, etc.. However, fungal attacks are becoming more 

frequent and fumigant applications more restricted by the toxicity, cancerous effects, 

environmental pollution and damage to some properties of treated material. Research 

with physical methods, like gamma radiation, in materials affected by fungi and insects 

have been conducted, at the same time, since the late sixties. 
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I ^ Jims the fbolowing aspects were studied in this research: (i) isolation, 

culture, identification and description of fungi affecting papers; (ii) studies of gamma 

radiation effects on different developing stages of several fungi (spore phase, spore 

germination and colony formation; adult colonies), and irradiation media (water and 

papers) with humidity and temperature pre-treatments and (iii) studies of gamma ray 

effects on the physical and mechanical properties of authentic papers submitted to 

previous temperature and humidity treatments. 

The following conclusions were drawn the results obtained: (i) the printing 

papers kept under non-adequate conditions were affected by bacteria and fungi 

{Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, etc.); (ii) fungii are more sensitive to gamma 

radiation in the spore phase and in water (3 kGy) and more resistant at the adult colony 

phase and in paper (19 kGy); (iii) fungi and bacteria in papers developed colonies from 

spores or dormancy structures, under favorable conditions, even if submitted to elevated 

radiation dose; (iv) the old paper ("glazed") showed smaller alterations in physical-

mechanical properties due to gamma radiation than the modem paper ("sulfite"), the 

modem paper being affected by doses as low as 5 kGy; (v) the gamma radiation 

constitutes a method for the control of fungi in papers and graphic documents, more 

research being needed for the reduction of the lethal dose which include treatments -

temperature, humidity, atmosfere compositions - before and after irradiation. 



1. INTRODUÇÃO 

A invenção do papel na China, por volta do ano 105 D.C. , promoveu 

profundas alterações nos métodos de registro da escrita. Introduzido pelos árabes no 

mundo ocidental em 1094, com a instalação de um moinho papeleiro em Xátiva -

Espanha, o papel difundiu-se para os demais países do Continente Europeu. Em 1803, 

ocorreram significativos avanços com o desenvolvimento da primeira máquina de 

fabricação de papel na Inglaterra e, atualmente, o setor é caracterizado pelo seu alto 

nivel tecnológico (LIMA et alii, 1988; ROTH, 1993). 

Por outro lado o acervo bibliográfico produzido ao longo dos séculos 

exige a continua aplicação de medidas de prevenção e controle do ataque de agentes 

biológicos. Na antiguidade recomendava-se o uso de óleo de cedro para a proteção dos 

papiros e a colocação de pimenta e plantas aromáticas entre as páginas dos livros 

(CARRERA, 1981). A partir do século XVIII foram utilizados os primeiros produtos 

químicos para a desinfecção dos documentos gráficos, desenvolvidos e sintetizados para 

o tratamento de sementes e uso na medicina. 

É crescente a necessidade de maior atenção na conservação de materiais 

bibliográficos sejam de propriedade do Estado ou de particulares. Menciona-se, como 
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exemplo, a inundação de inúmeros e importantes museus em Florença - Itália, em 1970. 

Todo o material bibliográfico afetado pelas águas foi transportado para os Alpes para 

que, com o congelamento, fosse inibido o desenvolvimento de fungos manchadores até 

o tratamento curativo de cada obra. Em menor escala, acidentes e contaminações que 

afetam material bibliográfico têm ocorrido com frequência como resultado de condições 

inadequadas de conservação (MINDLIN, 1993). 

Em zdguns acervos têm sido adotadas medidas de controle ambiental -

temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade, circulação do ar etc. - para a 

prevenção da ação dos agentes biológicos, químicos e físicos (CHAMBERLAIN, 1986; 

POSTLETHWAITE, 1991; ZEISLER et alii, 1993). No entanto, verifica-se que o 

ataque dos fungos e insetos é cada vez mais frequente e importante exigindo, na maioria 

dos casos, a aplicação de medidas curativas. 

Os métodos tradicionais de controle de fungos consistem na fumigação 

do material bibliográfico com gases como óxido de etileno, timol, formaldeido, etc. 

Apesar da eficiência, a aplicação desses gases tem sido cada vez mais restringida e 

controlada pela elevada toxicidade, flamabilidade, efeitos cancerígenos, efeito residual, 

poluição ambiental e prejuízos em algumas propriedades dos materiais tratados 

(BROKERHOF, 1989; POSTLETHWAITE, 1991). 

Em paralelo à utilização de produtos químicos têm sido conduzidas, a 

partir do final da década de 60, experiências com métodos físicos visando estudar o 

efeito das radiações de alta frequência, ultravioleta e gama em materiais bibliográficos 
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afetados por fungos e insetos (BELYAKOVA, 1961; BORS et alii, 1968; KUBAT et 

alii, 1968). 

O uso da radiação gama pode trazer excelentes resultados biocidas não 

apresentando resíduos de ordem química e/ou radioatividade, podendo atingir completa 

penetração do objeto. A radiação não tem provocado alterações significativas e 

perceptíveis na aparência dos materiais tratados de forma rotineira (URBAN et alii, 

1978; URBAN e JUSTA, 1986). 

No entanto, há necessidade das pesquisas do uso da radiação gama, 

I uma vez que, dependendo das doses utilizadas podem ocorrer danos em materiais que 

contém celulose, como o papel e têxteis (BROKERHOF, 1989). 

Na conservação de material bibliográfico de valor cultural devem ser 

aplicados métodos físicos e/ou químicos de desinfecção, que necessariamente mantenham 

as propriedades básicas e originais da obra, proporcionando condições para aumentar 

sua longevidade. 



2 . O B J E T I V O S 

O presente trabalho tem como objetivos: 

i) isolamento e identificação dos fungos presentes em diferentes tipos de papéis; 

ii) estudo da irradiação de esporos dos principais fungos, em suspensão aquosa, em 

diferentes doses de radiação gama; 

iii) estudo do efeito da radiação gama em papéis inoculados por fungos, em diversas 

fases de desenvolvimento: fase inicial de desenvolvimento dos esporos e fase de colonias 

adultas; 

iv) estudo do efeito da radiação gama em papéis contaminados naturalmente por fungos; 

v) estudo do efeito da radiação gama nas propriedades físico-mecánicas dos papéis; 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3 .1 . Degradação de papéis e documentos gráfícos 

Os papéis e documentos gráficos podem ser afetados por agentes 

biológicos, químicos e físicos, dentre os quais os insetos e microrganismos (fungos, 

bactérias, actinomicetos), acidez, lignina residual, poluição atmosférica (NO2, SO2), 

tintas de impressão, luz, temperatura, umidade e outros fatores relacionados que 

contribuem para a redução de sua vida útil e que até causam sua destruição 

(BROKERHOF, 1989; ZEISLER et alii, 1993). 

Os fungos e os insetos são os mais importantes, causando os maiores 

danos aos materiais bibliográficos e provocando a deterioração e destruição de 

documentos de valor científico, histórico ou cultural. Apesar de indesejável, essa ação 

constitui-se em um inevitável processo natural de envelhecimento, decomposição e 

reutilização de compostos orgânicos. Esse ciclo não pode ser totalmente interrompido, 

mas reduzido a valores tão baixos quanto possíveis através de medidas preventivas ou 

curativas (KOWALIK, 1969; AGRAWAL, 1989; BROKERHOF, 1989). 

No Brasil, segundo GUARNIERI (1980), SALGADO (1980) e 

CARRERA (1981), as observações em bibliotecas e museus têm revelado alarmante 
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índice de deterioração dos documentos, papéis, fotografías e livros. Essa situação se 

agrava pelas limitações de recursos humanos e de pesquisas, que têm reduzido o 

desenvolvimento de programas de preservação de bens culturais. 

CARRERA (1981) relata que desde a antigüidade a destruição de livros 

e documentos por insetos tem sido motivo de preocupação e de busca de medidas de 

proteção dos papiros, pergaminhos e papéis. Menciona-se que no Brasil o primeiro 

registro foi escrito em 1817, na COROGRAFIA BRASÍLICA do Padre Manuel A. de 

Casal que informa que na cidade de São Paulo "os insetos menos danificam as 

bibliotecas", ao contrário das outras cidades como Santos, Rio de Janeiro, Salvador etc. 

Segundo BROKERHOF (1989) existem milhares de espécies de insetos, 

cada uma com seu próprio hábito e exigências, sendo que expressivo número degrada 

papéis, documentos gráficos em museus, coleções particulares, etc,. Essa constatação 

tem sido feita em todos os países do mundo, seja no Brasil (LÉLIS, 1980; CARRERA, 

1981; SERIPIERRI e LUCAS, 1991), EUA (STORY, 1985; POSTLETHWAITE, 

1991), Rússia (DVORIASHINA, 1987), Europa (KOWALIK, 1979; BROKERHOF, 

1989), etc. 

LELIS (1980), CARRERA (1981) e SERIPIERRI e LUCAS (1991) 

citam, dentre outros autores, que os principais insetos que atacam papéis e materiais 

bibliográficos são os cupins (Coptotermis havilandi, cupim subterrâneo; Cryptotermis 

brevis, cupim de madeira seca; Heterotermis spp., cupim subterrâneo); os besouros 

(Dorcatoma bibliophagus, Anobium (Stegobium) paniceum, Trychorinus (Catorama) 
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herbaríum, besouro anobídeo mexicano), as baratas (Periplaneta americana, Periplaneta 

australasiae, e t c ) , as traças dos mais diversos grupos (Thysanura sp., Tinea sp., 

Ctenolepisma longicaudata e traça dos papéis (Liposcelis devinatorius, o piolho dos 

livros). 

3.2. Fungos que afetam papéis e documentos gráfícos 

De acordo com ALEXOPOULOS (1962), os fungos ou eumicetos são 

extremamente numerosos em géneros e espécies, estimando-se que esse grupo é 

representado por cerca de 80.000 espécies, ocorrendo em praticamente todos os 

ambientes. São organismos desprovidos de clorofila, não realizando a fotossíntese como 

as plantas sendo, portanto, incapazes de produzir os seus próprios compostos orgânicos. 

A nutrição é denominada heterotrófica e se faz através de mecanismos de absorção, de 

forma parasitária, saprofita ou mesmo em simbiose com determinadas plantas. Dessa 

forma, os fungos são dependentes de outros organismos vivos ou de matéria orgânica 

em decomposição para retirarem as substâncias necessárias para a sua vida. 

Os fungos são classificados com base na morfologia de suas estruturas 

reprodutivas e vegetativas e nas características de seu ciclo biológico, A estrutura 

vegetativa dos fungos é de natureza filamentosa, denominada hifa, que se ramifica com 

o crescimento contínuo, formando o micelio. A estrutura reprodutiva, representada pelas 

frutificações, é responsável pela produção de esporos de origem sexuada ou assexuada 

(SZCZEPANOWSKA, 1986). 
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Segundo COCHRANE (1958), a maioria das espécies de fungos produz 

significativas quantidades de esporos, que podem chegar a valores de milhões, sendo 

dispersos de forma eficiente pelo ar, água e outros meios. Em condições normais os 

esporos germinam no substrato e, em condições desfavoráveis, atingem o estado de 

latência podendo permanecer viáveis por longo período mesmo em situações extremas. 

O crescimento e a reprodução dos fungos que afetam papéis são, de 

acordo com KOWALIK (1980a), influenciados por inúmeros fatores ambientais, 

principalmente temperatura, o teor de umidade do substrato papel e a umidade relativa 

do ar, a luminosidade e o teor de oxigênio, as substâncias nutritivas e a acidez do papel. 

Os grupos de espécies de fungos que atacam os papéis apresentam 

diferentes temperaturas para o máximo de crescimento do micelio e para a reprodução 

e variações com relação às temperaturas mínimas e máximas. De um modo geral, a 

melhor faixa de temperatura para os fungos que afetam papéis está compreendida entre 

20 - 30°C (COCHRANE, 1958; CORUJEIRA, 1973; SZCZEPANOWSKA, 1986). 

Enti-etanto, alguns autores (KOWALIK, 1969, 1980a; BROKERHOF, 

1989) consideram que a faixa de temperatura para fungos que afetam papéis pode ser 

ampliada para 14 - 30°C ou até 5 - 50°C, sendo que algumas espécies como a 

Cladosporium herbarium e a Penicillium sp. podem se desenvolver, mesmo que 

lentamente a -7°C e -4' 'C, respectivamente. Da mesma forma, determinados fungos 

podem crescer em temperaturas superiores a 40°C e alguns até na faixa de 50 - 90°C 

(CORUJEIRA, 1973). 
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Com relação ao teor de umidade do papel, KOWALIK (1969), 

CORUJEIRA (1973) e KOWALIK (1980b) verificaram que para a germinação dos 

esporos e para o desenvolvimento de fungos que causam mofo em material bibliográfico 

como os dos gêneros Aspergillus e Penicillium, os valores de umidade devem estar já, 

no mínimo, entre 8 - 10%. 

Segundo SZCZEPANOWSKA (1986) a umidade é a mais importante 

variável do crescimento dos fungos, afetando a germinação dos esporos e controlando 

todas as atividades vitais das colônias. Os valores ideais de umidade relativa do ar estão 

na faixa de 65-80% e em valores abaixo de 55%, os esporos tomam-se dormentes e 

incapazes de germinar KOWALIK, 1969; CORUJEIRA, 1973; DHAWAN, 1986; 

BROKERHOF, 1989). Considera-se que, de um modo geral, para o Aspergillus sp. e 

Penicillium sp. as maiores taxas de germinação dos esporos ocorrem em tomo de 80% 

e o crescimento micelial entre 60-65% (KOWALIK, 1980a). 

A respeito da luminosidade KOWALIK (1969, 1980b) afirma que a 

intensidade da luz tem influência na taxa de crescimento dos fungos e que a radiação 

ultravioleta na faixa de 310-400 nm estimula a formação de fmtificações de Alternaria 

sp, Fusarium sp. e Aureobasidium sp. Numerosas espécies de fungos como o 

Helminthosporium sp. e o Stemphylium sp, que possuem esporos pigmentados, 

apresentam alta resistência aos raios solares, e a presença da pigmentação é considerada 

como fator de proteção de fungos (COCHRANE, 1958). No entanto, para CORUJEIRA 

(1973) a luz não é considerada como requisito especial para o crescimento dos fungos, 

sendo que algumas espécies podem crescer indiferentemente na luz e no escuro; outras 

são estimuladas ou inibidas pela luz. 
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A disponibilidade de oxigênio também é importante para o crescimento 

dos fungos que afetam papéis e, de acordo com SZCZEPANOWSKA (1986), a restrição 

da aeração pode alterar o crescimento e a coloração das colônias. 

Segundo KOWALIK (1969, 1980a,b,) as exigências nutricionais dos 

fungos que afetam papéis são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, 

potássio, magnésio, fósforo e traços de ferro, zinco, cobre e manganês. A melhor fonte 

de carbono são todos os carboidratos, como a celulose e o amido, que são decompostos 

por ação de enzimas a compostos orgânicos mais simples. Os elementos minerais 

(traços) são um dos mais importantes requisitos nutricionais, que afetam as 

características das colônias e a fisiologia dos fungos (SZCZEPANOWSKA, 1986). 

Outras substâncias também podem ser utilizadas pelos fungos, como as ceras, os 

taninos, adesivos e impurezas do processamento de fabricação dos papéis. 

Com relação a acidez do papel, os fungos em geral preferem substrato 

levemente ácido (pH em tomo de 4,0 - 5,5). Entretanto, a maioria dos fungos pode 

crescer em maiores faixas de pH do papel, que pode apresentar variações extremas de 

1,4 a 10,0, em função do seu sistema tampão. Após a germinação dos esporos e o 

crescimento das colônias ocorre uma acidificação em regiões do papel próximas às hifas 

pela excreção e acúmulo de substâncias do metabolismo, especialmente ácidos 

orgânicos, como o oxálico, cítrico, glucônico (KOWALIK, 1969; 1980a,b; 

SZCZEPANOWSKA, 1986). 
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É expressivo o número de gêneros e espécies de fungos que atacam 

papéis e documentos gráficos. Em papéis naturalmente afetados os fungos raramente 

ocorrem em culturas puras, sendo que normalmente grupos de espécies decompõem o 

substrato em um processo de sucessão. Segundo SZCZEPANOWSKA (1986), os fungos 

imperfeitos que induzem a biodeterioração de papéis podem ser divididos em dois 

grupos: o primei-ro inicia o processo de degradação e são geralmente saprofitas do solo, 

o segundo, apresenta adaptabilidade para substratos definidos, como a celulose e 

continuam o processo de degradação iniciado pelo primeiro grupo (incluem os fungos 

celulolíticos). 

Os gêneros mais frequentes são: Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, 

Chaetomium, Mucor, Cladosporium e outros. Segundo NYUKSHA (1983), existem em 

alguns gêneros como Aspergillus e Penicillium, espécies com elevada atividade biológica 

e distribuição mundial e são consideradas com destaque na deterioração de papéis. Além 

dos danos em materiais bibliográficos em bibliotecas, museus, e t c , muitos desses 

fungos são também patogênicos ao homem provocando desde processos alérgicos até 

afetando as vias respiratórias etc. (NYUKSHA, 1983; KOWALIK, 1984). 

A Tabela (1) traz uma relação de fungos isolados de papéis afetados 

e respectivas referências bibliográficas. 
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Espécies de 
fungos 

Referências Bibliográficas 

Acrostalagmus cinnabarimus (12), (16) 

Acrostalagmus koningi (6) 

Acrothecium sp. (4), (12), (16) 

Alternaria sp. (16), (18) 

Alternaria altemata (17) 

Alternaria chartarum (4), (11) 

Alternaria solani (23) 

Alternaria tenuis (6) , (12), (15), (19) 

Aspergillus sp. (1).(5),(16),(18),(21),(22),(25) 

Aspergillus amstelodami (4) , (6), (15) 

Aspergillus chevalieri (11) , (15), (17) 

Aspergillus clavatus (15) 

Aspergillus echinulatus (11) 

Aspergillus flavus (4),(6),(13),(14),(15),(16),(17) 

Aspergillus flavus-orizae (10) 

Aspergillus fimigatus (9),(12),(15),(16),(19),(21) 

Aspergillus melleus (17) 

Aspergillus nidulans (6 ) , (15), (17), (23) 

Aspergillus niger (4),(6),(8),(9),(10),(14),(15),( 
(22) 

Aspergillus ochraceus ( 1 5 ) , (26) 

Aspergillus orizae (13) 

Aspergillus peniccilloides (24 ) 

ra 

Tabela 1 - Relação de espécies de fungos isolados de papéis afetados e respectivas 

referências bibliográficas. 
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Aspergillus repens (1) 

Aspergillus ruber (1) 

Aspergillus stellatus (17) 

Aspergillus sydowi (17), (20) 

Aspergillus tamarii (6) 

Aspergillus terreus (4),(6),(7),(8),(15),(17),(22) 

Aspergillus ustus (6), (12), (17), (26) 

Aspergillus wentii (2),(4),(12),(15),(17),(22) 

Aspergillus versicolor (1),(2),(3),(8),(15),(17),(26) 

Aureobasidium sp. (4), (11) 

Aureobasidium fumigatus (15) 

Aureobasidium pululans (14), (16) 

Botryotrichum atrogriseum (12), (16) 

Botryotrichum peluliferum (6) 

Botrytis sp. (4), (21) 

Botrytis cinérea ( 1 2 ) 

Byssochlamys sp. (16) 

Byssochlamys fulva (9) 

Cephalosporium sp. (16), (19) 

Cephalosporium cremonium (4), (15), (16), (17) 

Cladosporium sp. (5),(7),(10),(16),(19) 

Cladosporium (15), (17), (22) 
cladosporioides 

Cladosporium herbarium (4),(6),(8),(11),(12),(15),(16) 

Chaetomella hórrida (12), (16) 

Chaetomium sp. (16), (18) 

Chaetomium angustum (12) 
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Chaetomium aterrinum (12) 

Chaetomium atrobrumeum (12) 

Chaetomium botrychodes (12) 

Chaetomium comortum (12) 

Chaetomium cochlioides (12) 

Chaetomium elatum (4),(5),(7),(8),(9),(10),(19),(22) 

Chaetomium fiisiforme (12) 

Chaetomium globosum (1),(5),(6),(9),(14),(17),(19) 

Chaetomium indicum (8) 

Chaetomium ochraceiun (12) 

Chaetomium olivaceum (12) 

Chaetomium spirale (9), (19) 

Chaetomium termofile (21), (22) 

Chaetomium turgipilosum (12) 

Coriolus versicolor (6), (22) 

Cunninghmella sp. (16) 

Curvularia lunata (4), (6), (8), (12), (16) 

Drechslera tetramera (21) 

Eidamella papyricola (6) 

Eidamella spinosa (12), (16) 

Epicoccum sp. (6), (16) 

Epicoccum nigrum (12), (16) 

Epicoccum purpurascens (4), (12) 

Eurotium sp. (19), (25) 

Eurotium herbariorum (24) 

Fusarium sp. (6), (10), (16), (18), (22) 

Fusarium avenaceum (6) 
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Fusarium culmorum (6) 

Fusarium graminearum (6) 

Fusarium moniliforme (22) 

Fusarium orthoceras (11), (12), (13) 

Fusarium oxysporum (12), (17), (21) 

Fusarium sambucinum (6) 

Fusarium semitectum (21) 

Fusarium solani (12), (22) 

Gliomas tlx convoluta (12), (16) 

Gyrophana lacrymans (6) 

Glyocladium roseum (12), (16) 

Helmimhosporium sp. (12), (16) 

Helminthosporium sativum (9), (19) 

Hormodendron (16) 

Humicola sp. (16) 

Humicola grisea (22) 

Lentinus tigrinus (6) 

Melanoma marthwadensis (16) 

Memnoniella sp. (16) 

Memnoniella schinata (6) 

Monilia sp. (16) 

Monotospora cuneiformis (16) 

Mucor sp. (5), (10), (16) 

Mucor fragilis (23) 

Mucor racemosus (1) 

Mycogone nigra (12), (16) 

Myrothecium sp. (16) 
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Myrothecium verrucaria (6), (8) 

Nigrospora sp. (21) 

Nocardia sp. (10) 

Neurospora sp. 

(16) 

Neurospora crassa (22) 

Oospora crustácea (1) 

Paecilomyces varioty (1),(6),(7),(9),(16),(17),(22) 

Pelicularia sp. (16) 

Pelicularia isabelina (12) 

Penicillium sp. (1), (16), (18), (25) 

Penicillium brevi-compactum (15), (22) 

Penicillium camemberti (15) 

Penicillitm camerunem (6) 

Penicillium chermesinum (17) 

Penicillium chrysogenum (1), (17), (22), (23), (26) 

Penicillium cyclopium (15), (26) 

Penicillium citrinum (1), (17) 

Penicillium coryophilum (17) 

Penicillium crustorum (15) 

Penicillium cyano-fidvum (1) 

Penicillium digitatum (9), (10), (19) 

Penicillium expansion (4) 

Penicillium fellutanum (1) 

Penicillium frequentam (6), (15), (17) 

Penicillium funiculosum (4), (6), (20), (22) 

Penicillium herquei (1) 

Penicillium islandicum (15) 
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Pénicillium jantinellum CI), (15) 

Penicillium luteum (16) 

Penicillium nigricans (15) 

Penicillium notatum (1),(2),(3),(8),(9),(10),(15),(19),(22) 

Penicillium ochrochodron (4) 

Penicillium oxalicum (1) 

Penicillium palitans (1) 

Penicillium purpurogenum (10) 

Penicillium roqueforti (1), (4), (15) 

Penicillium simplicissimum (1) 

Penicillium steckii (1) 

Penicillium tardum (1) 

Penicillium variable (1), (22) 

Penicillium veminatum (4), (12) 

Penicillium viricatum (1), (15) 

Pestalotia sp. (12), (16), (18) 

Peyronella glomerata (6) 

Phialophora sp. (16) 

P/îowâ sp. (16), (18) 

P/îomû humicola (16) 

Phoma pigmentivora (4) 

Pullularia sp. (16) 

Pullularia pullulans (6) 

Rhinotrichum bloxami (1) 

Rhizopus sp. (5), (7), (10) 

Scopulariopsis sp. (16) 

Scopulariopsis brevicaulis (9), (12), (15), (22) 
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Sepedoniim sp. (16) 

Sepedonium xylogenum (9) 

Spicaria sp. (16) 

Sporodesmium achinulatum (1) 

Sporodiniopsis dichotomus (1) 

Sporotrichum pulverulentum (22) 

Sporotrichum rosealeum (2), (3) 

Sporotrichum thermophile (21), (22) 

Stachilidium sp. (7) 

Stachybotrys atra (1),(4),(6),(7),(8),(15),(16),(21) 

Stachybotrys lobulata (16) 

Stysannus sp. (7) 

Stysannus stemonitis (9) 

Stemphylium sp. (4), (16) 

Stemphylium botryosum (1), (8) 

Stemphylium consortiale (6) 

Stemphylium piriforme (1) 

Syncephaiastrum racemosum (20) 

Thermoascus aurantiacus (21), (22) 

Thielaviopsis paradoxo (6) 

Tom/a sp. (12), (16) 

Torula termopile (22) 

Trichocladium sp. (4), (12) 

Trichocladium opacum (16) 

Trichoderma sp. (5), (9), (16), (19) 

Trichoderma lignorum (1), (7) 

Trichoderma pseudokoningii (22) 
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Trichoderma viride (reesei) (4),(8),(12),(14),(15),(16),(17),(18),(22) 

Trychothecium roseum (4), (12), (16) 

Ulocladium sp. (16) 

Ulocladium botrytis (14) 

Verticillium cinnabarinum (6) 

Verticillium tenerum (16) 

(1) BELYAKOVA (1961); (2) BORS (1968); (3) BORS e BARDON (1968); (4) 

KOWALIK (1969); (5) CORUJEIRA (1973); (7) PAVON-FLORES (1974); (8) GALLO 

et alii (1978-1979); (9) BONETTI et alii (1979); (10) GUARNIERI (1980); (11) 

KOWALIK (1980a); (12) KOWALIK (1980b); (13) NYUKSHA (1983); (14) 

HORÁKOVA e MARTINEK (1984); (15) KOWALIK (1984); (16) DHAWAN (1986); 

(17) DHAWAN e AGRAWAL (1986); (18) SZCZEPANOWSKA (1986); (19) 

BROKERHOF (1989); (20) SHAH et alii (1989); (21) THAKRE e BHAJBHUJE 

(1989); (22) ERIKSSON et alii (1990); (24) ARAI (1992); (25) FLORIAN (1993); (26) 

REBRIKOVA e MANTUROVSKAYA (1993). 

Os danos provocados no papel pelos fungos de diferentes espécies 

podem ser verificados desde a nível da sua superfície até alterações da estrutura das 

moléculas de celulose (ZCZEPANOWSKA, 1986; BROKERHOF, 1989). Os autores 

enumeram três tipos principais de danos (i) na superfície do papel (causados pelo 

crescimento das colônias; desenvolvimento dos corpos de frutificação sobre ou no 
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interior do substrato; interferência na estrutura do papel pelas formas de fixação dos 

fungos), (ii) descoloração do papel (causada por pigmentos produzidos nos corpos de 

frutificação; pigmentos localizados no micelio; pigmentos excretados no substrato; 

produtos do metabolismo que reagem quimicamente com o papel resultando em 

composto colorido), (iii) obstrução estrutural do papel (causada pela digestão enzimática 

da celulose). As hifas dos fungos resultantes da germinação dos esporos aderem 

firmemente nas irregularidades da superficie do papel e também excretar substâncias 

extracelulares (poli-sacarídeos) com propriedades adesivas. Os fungos produzem também 

estruturas especiais de fixação denominadas rizoides, haustórios e apressórios. Após a 

penetração das hifas no interior do substrato são produzidos os corpos de frutificação, 

que podem ser picnídio, acérvulo, peritécio e que irão produzir novos esporos 

disseminando a espécie no ambiente. 

As Figuras (1) e (2) adaptadas de SZCZEPANOWSKA (1986) mostram 

o crescimento do fungo na superfície do papel. 
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apressório 

cobertura papel 

Figura 1 - Crescimento do fungo na superficie do papel, pela extensão apical das hifas 
(A) e estruturas de fixação e penetração das hifas no papel, dos tipos haustório (B), 
rizoide (C) e apressório (D). Adaptado de SZCZEPANOWSKA (1986). 
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Figura 2 - Estrutura dos fungos e danos causados em papéis. Micelio vegetativo (mv) e reprodutivo (mr). Corpos de 
frutificação: conidióforo (co), picnídio (pi), acérvulo (ac). Danos na superficie do papel (A, B, C, D) manchas no papel (E), 
destniicãn da estrutura da folha nor dieestão enzimática ÍF). Adaptado de SZCZEPANOWSKA (1986). 
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ARAI (1992) pesquisou as relações entre fungos e a formação de 

manchas amarelas ("foxing") (Figura 3) em papéis e outros materiais. Estudos mostram 

que o amarelecimento pode ser causado por fatores inorgânicos (como ferro e compostos 

ferrosos) e aparece em papéis fabricados a partir de 1780, devido ao processo de 

branqueamento com cloro. Micelio de fungos também tem sido observados em áreas 

amarelecidas onde metais (zinco, ferro e cobre) não são detectados. O autor verificou 

contaminações por fungos nas regiões de coloração mais escura ("foxing") e ausência 

de contaminação nas áreas mais brancas do papel, ao redor das manchas. 

Nas áreas de "foxing" não foram detectados metais (cobre, zinco e 

ferro). O Aspergillus penicilloides tem sido associado ao "foxing" em murais na tumba 

de Tutancamon-Egito. 
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Microrganismos e micropartículas de poeira em pinturas, livros e outros materiais 

75 - 84% UR; 25-35°C 

Germinação de esporos de fungos causadores de "foxing" 

O micelio dos fungos cresce ao redor das micropartículas de poeira 

no papel desenvolvendo suas colonias 

Produção de ácidos orgânicos como exsudatos 

do metabolismo (ácido málico e outros 

Degradação das ñbras e das moléculas de 

celulose do papel 

Aparecimento de oligosa-

carídeos de celulose 

Aumento do corpo dos fungos (micelio, 

corpos de frutificação e esporos) 

Aminoácidos e proteínas do metabolismo 

celular (ácido aminobutíríco e outros) 

75 - 84% UR 

25 - 35°C 

REAÇÃO DE MAILLARD 

T 
Meianoidina 

Substâncias de amarelecimento no papel e vários materiais ("FOXING") 

Figura 3 - O processo de formação de manchas de amarelecimento ("foxing") causadas por fungos (ARAl, 

1992). 
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3.3. Métodos de controle dos fungos que afetam papéis 

As medidas de controle de fungos que afetam papéis podem ser classificadas 

como preventivas e curativas. De acordo com CORUJEIRA (1973) e BROKERHOF 

(1989) é fundamental que, para a aplicação de métodos de controle preventivo, haja o 

perfeito conhecimento das informações sobre a ocorrência, as necessidades vitais e o 

comportamento dos fungos que afetam papéis. 

As medidas preventivas visam basicamente impedir a entrada dos fungos no 

ambiente através de regulagem da entrada de ar, isolamento e inspeção das obras antes 

da sua inclusão no acervo. Os autores sugerem a instalação de filtros, obstrução de 

aberturas e outras medidas complementares, como a restrição a entrada de usuários, etc. 

Entretanto, inúmeros autores (FRANCO, 1972; CORUJEIRA, 1983; KOWALIK, 1979, 

1980a; GUARNIERI, 1980; CHAMBERLAIN, 1982; STORY, 1985, BROKERHOF, 

1989) consideram que as medidas de isolamento não são suficientes e algumas vezes 

práticas, para impedir a entrada de fungos na maioria das bibliotecas, preconizando a 

aplicação de medidas complementares de controle ambiental. Dentre essas medidas, 

citam-se temperatura em tomo de 20°C, umidade relativa abaixo de 50 - 55% (os 

esporos dos fungos tomam-se inativos e não germinam), e local suficientemente arejado 

e racionalmente iluminado. Sugere-se o uso de ar condicionado e desumificadores para 

o controle ambiental, dependendo da região. 
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Autores como CORUJEIRA (1973) e KOWALIK (1980a) recomendam, 

também, um controle de qualidade dos papéis utilizados para a confecção de documentos 

gráficos, relatando que os papéis modernos apresentam baixa qualidade e contém grande 

quantidade de polímeros, materiais não fibrosos e impurezas que se constituem, além 

da celulose, um substrato para o crescimento e desenvolvimento de inúmeras espécies 

de fungos. 

Embora sejam adotadas medidas preventivas, muitas vezes ocorrem ataques 

de microrganismos nos documentos gráficos, provocados por acidentes (inundações 

e t c ) , negligência e até desconhecimento sobre a fisiologia dos fungos e dos métodos de 

controle. Nesses casos são recomendadas medidas curativas que consistem na aplicação 

de fungicidas em câmaras de fumigação ou diretamente sobre os papéis. A principal 

vantagem da fumigação é a penetração do gás fumigante no material a ser tratado, 

oferecendo também a possibilidade do tratamento de grandes quantidades de livros e 

material bibliográfico. A ação fungicida e inseticida do gás depende das suas 

propriedades, concentração, tempo de exposição, temperatura, umidade relativa e 

pressão da câmara de fumigação (BROKERHOF, 1989). 

São muitos os gases e líquidos utilizados e recomendados para o controle de 

fungos e insetos, cada um apresentando suas vantagens e desvantagens. Os mais usados 

são óxido de etileno, brometo de metila, timol, formaldeído, diclorobenzeno, etc 

(FRANCO, 1972; KOWALIK, 1969, 1980a,b; GALLO et alii, 1979; GUARNIERI, 

1980; BALLARD e BAER, 1986; MAK, 1988; BROKERHOF, 1989; NYUKSHA et 

CCMI£ÍJlc í,"f cr^: r r fKEFGtÀ N U C L E A R / S P - I P E B 
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alii, 1990). Entretanto, os autores são unânimes em alertar sobre a toxicidade dos 

produtos para o aplicador, usuário e meio ambiente e a presença de resíduos no 

material, após o tratamento, bem como as possibilidade de recontaminação dos objetos 

tratados. 

3.4. Controle de fungos que afetam papéis através da radiação eletromagné

tica 

O primeiro trabalho utilizando a radiação gama como fungicida em 

documentos gráficos afetados por fungos foi realizado por BELYAKOVA (1961), em 

1960, na Rússia. Em sua pesquisa com 30 diferentes espécies de fungos concluiu que 

a dose de 6,50 kGy foi suficiente para a desinfecção dos livros contaminados. Os fungos 

mais resistentes à radiação gama foram Stemphylium genus e Stachybotrys alba e os 

mais sensíveis foram Aspergillus rúbea, Oospora crustácea, Penicillium herquei, P. 

simplicissimum e Rhinotrichum parietinum. 

Ao estudarem o efeito sinérgico da radiação gama e temperatura no controle 

de fungos, BORS et alii (1968) observaram que a dose letal para o Aspergillus 

versicolor foi de 2 kGy à temperatura ambiente e pode ser reduzida para 1 kGy com o 

aumento da temperatura para 40°C. O mesmo efeito pode ser constatado para o 

Penicillium notatum, com o aumento da temperatura para 50°C, durante a irradiação. 

O crescimento do Sporotrichum roseolum foi suprimido com dose de radiação gama de 

0,3 kGy e temperatura de 40°C, evidenciando sua baixa resistência à radiação. 
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Com o objetivo de determinar a dose letal para fungos celulolíticos, PAVON-

FLORES (1974; 1975/1976) irradiou esporos de 36 espécies de fungos semeados em 

papel de filtro em meio de cultura, após 15 dias de incubação, em taxa de dose de 5,16 

kGy/hora e doses totais de radiação de 5, 7, 9, 10 e 18 kGy. A maior parte das espécies 

de fungos foi inativada com doses baixas, exceto o Stemphylium consortiale que resistiu 

à dose de 9 kGy. Em taxas de dose de 0,20 e 0,90 kGy e dose total de 18 kGy, 

Peyronella glomerata. Alternaria tenuis, Aureobasidium pullulans, Fusarium avenaceum, 

F. culmorum, F. graminearum, F. sambucinum, continuaram a se reproduzir e só foram 

inibidos em taxa de dose de 5,00 kGy/hora e dose total de 18 kGy. De acordo com a 

autora, o nível das alterações metabólicas das células dos fungos depende da dose de 

irradiação e taxa de dose; teor de água do meio; gênero, espécie, fase de 

desenvolvimento do fiingo; densidade da cultura e outros. 

Segundo BIASETTO (1975/76), os organismos vivos são tanto mais 

resistentes à radiação quanto mais primitivas e mais simples forem suas estruturas. 

Indica que para papéis infectados com fungos e bactérias, não há necessidade de se 

utilizar doses letais de irradiação, mas doses inferiores, suficientes para alterar a 

fisiologia e a capacidade de reprodução desses microrganismos. 

VERO et alii (1976) estudaram o desenvolvimento "in vitro" de 11 fungos 

celulolíticos em função das doses de radiação gama, verificando que a dose letal para 

a maioria dos fungos foi de 5 kGy, com exceção do Rhizopus sp. que exigiu dose letal 

de 10 kGy. 
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No Instituto de Pesquisas Nucleares de Rez - República Tcheca, URBAN et 

alii (1978) verificaram que as doses de 5,00 e 0,25 kGy foram suficientes para matar 

todas as espécies de fungos e insetos da madeira, respectivamente. Com a elevação da 

temperatura para 50°C, devido ao efeito sinérgico, a dose necessária para a desinfecção 

é reduzida para 0,5 kGy. A principal vantagem da radiação gama é a facilidade de 

atravessar o objeto, matando os fungos e insetos presentes no seu interior. Entretanto, 

a radiação gama só tem efeito curativo, não podendo prevenir novos ataques. 

BONETTI et alii (1979) ao pesquisarem as doses de irradiação em (i) papéis 

mofados, (ii) papéis semeados com suspensão de esporos e (iii) suspensão de esporos 

em água, verificaram que as doses letais foram inferiores a 10 kGy e variavam em 

função do ensaio e da espécie do fungo. O Helminthosporium sativum e Paecilomyces 

varioty comportaram-se como os mais resistentes à radiação. Apesar da dose de radiação 

de 7 kGy inibir o crescimento dos fungos, os autores recomendam doses de 10 kGy para 

papéis contendo diversas espécies de fungos. Foi ressaltada a importancia da 

determinação da concentração de esporos de fungos nas suspensões para a correta 

interpretação dos resultados da radiosensibilidade de diversas espécies. 

No Laboratorio da Nucleart/CEA do Centro de Estudos Nucleares de 

Grenoble - França, RAMIÈRI (1981) tem utilizado desde 1970, a radiação gama na 

conservação de objetos de arte através da desinfecção de objetos de madeira, 

documentos gráficos e, até múmias, afetados por insetos e fungos. A radiação é usada 

também na consolidação de objetos de madeira e pedra impregnados com resinas 

plásticas (monômeros) e polimerizados sob a ação da radiação gama. 
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Em matéria publicada no "The Abbey Newsletter", McCALL (1984) relata 

uma experiência com radiação gama realizada nos arquivos do Instituto de Medicina 

"John Hopkins" para a desinfestação e desinfecção dos materiais de arquivo atacados por 

insetos, fungos e bactérias, em materiais de arquivo e papéis de valor histórico. A dose 

de 4,5 kGy em material bibliográfico foi letal para Aspergillus niger e outras espécies. 

A presença de Penicillium sp. em algumas amostras após a irradiação indicaram 

provável contaminação após o tratamento. É feita menção do baixo custo da utilização 

da radiação gama e a inexistência de resíduos químicos ou radioativos nos papéis 

tratados, 

HORÁKOVA e MARTINEK (1984) concluíram que a dose de radiação gama 

de 8 kGy é letal para a maioria das espécies de fungos que afeta materiais bibliográficos 

sem alterar significativamente suas propriedades físicas e mecânicas, não recomendando 

tratamentos de irradiação repetidos, pelo seu efeito acumulativo. Papéis de filtro 

inoculados com suspensão aquosa de esporos de Aspergillus flavus, A. niger e 

Trichoderma viride foram esterilizados com dose de 6 kGy, enquanto que para papéis 

com Ulocladium botrytis foi necessário 8 kGy. Livros antigos, infectados naturalmente 

por fungos e irradiados com 8 kGy não apresentaram, segundo os autores, 

desenvolvimento de fungos mesmo tendo sido mantidos por 3 meses em condições de 

100% UR e 30°C. 

De acordo com HANUS (1985), para a aplicação da radiação gama na 

desinfecção de papéis, documentos e livros deve-se (i) determinar a dose necessária 
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para eliminar os fungos e bactérias, sem afetar os papéis; (ii) avaliar a possibilidade do 

efeito sinérgico da radiação e temperatura reduzindo a dose total da radiação necessária; 

(iii) estudar a possibilidade de reações de degradação de papéis e (iv) tomar as 

precauções especiais, necessárias na utilização de fontes radioativas. 

LECLERC (1988) em uma revisão dos resultados das pesquisas sobre efeitos 

da radiação nas propriedades dos papéis, concluiu que a radiação gama provoca 

degradações inaceitáveis em materiais gráfícos, apoiado principalmente nos trabalhos de 

PAVON-FLORES (1974; 1975-76) e BUTTERFIELD (1987). Segundo BROKERHOF 

(1989), em uma pesquisa bibliográfica sobre métodos de controle de fungos e insetos 

que atacam objetos e coleções de valor cultural, relata que a radiação gama pode ser 

letal para esses organismos. De acordo com o trabalho para a (i) esterilização de 

equipamentos de laboratório/hospital, (ii) desinfecção de alimentos, (iii) desinfecção e 

(iv) desinfestação de objetos de arte são recomendadas doses de 25, 10, 5-18, 1-3 kGy, 

respectivamente. 

Segundo TASSIGNY e BROUQUI (1978) citados por BROKERHOF (1989) 

na desinfecção da múmia de Ramsés II, afetada por inúmeras espécies de fungos, foi 

utilizada a dose de 18 kGy, sem provocar alterações significativas na roupa, cabelo, pele 

e dentes avaliadas através de ensaios mecânicos e observações microscópicas. 

SHAH et alii (1989) consideram que a radiação gama é um método efetivo 

no controle do crescimento dos fungos que causam biodegradação de papéis. Os valores 

da dose letal (D,o) de radiação gama para Aspergillus niger, Syncephaiastrum 
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racemosum, Aspergillus sydowi e Penicillium funiculosum foram 0,80, 0,50, 0,40 e 0,50 

kGy, respectivamente. 

Em matéria publicada na Revista Contato, editada pelo governo francês, são 

comparadas a utilização do óxido de etileno e da radiação gama na conservação de 

objetos de arte. Em doses inseticidas (0,5 kGy), a radiação gama é tão eficiente quanto 

o óxido de etileno. Para esculturas de madeira policrômicas, os raios gama são excelente 

substituto do óxido de etileno, que exige a exposição do objeto ao vácuo, provocando 

a sua desidratação brusca e rápida. Em doses fungicidas (20 kGy) pode haver 

deterioração das macromoléculas orgânicas naturais e sintéticas como pinturas, verniz, 

resinas, etc. O artigo enfatiza, também, que as pesquisas estão sendo conduzidas no 

Laboratório Nucleart, instalado no Centro de Estudos Nucleares de Grenoble - França 

(ÓXIDO, 1990a, A RADIAÇÃO, 1990b). 

A radiação gama tem sido utilizada por JUSTA e URBAN (1989), desde 

1982, no Museu Central da Bohemia - Repúlica Tcheca, na conservação de objetos de 

arte e de valor cultural. Uma câmara de irradiação, com volume de 60 m^ foi a 

primeira a ser construída junto a um museu na Europa. A dose fungicida máxima 

utilizada no tratamento do papel é de 8 kGy, para evitar danos que podem ser causados 

aos papéis históricos pela ação da irradiação. É indicado o aumento da temperatura para 

50°C, por 24 horas, antes da irradiação para se obter o efeito sinérgico, mantendo-se, 

entretanto, o material em estufa a 95% UR. Evita-se, dessa forma, a desidratação das 

estruturas dos fungos que resultaria em aumento de resistência aos raios gama. Essa 

influência da dose de irradiação e da temperatura em 4 espécies de fungos, dentre as 27 

estudadas, são apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Efeito da temperatura e da dose de irradiação gama na sobrevivência de 

espécies de fungos que afetam papéis. Fonte: JUSTA e URBAN (1989) 

Gênero Temperatura (°C) Dose 
kGy 

Após 0 tratamento 

Mucor fragilis 40 4 + 

50 2 -

Alternaria solani 40 4 + 

50 2 -

Aspergillus nidulans 40 4 + 

50 2 -

Penicillium chrysogenum 40 2 -

50 2 -

Legenda: + sobrevivência - não sobrevivência 

Para CHAHINE e VILMONT (1988) há necessidade de uma 

verificação mais detalhada para se afirmar que 10 kGy são suficientes para exterminar 

fungos uma vez que para a esterilização de produtos agro-alimentares as doses 

requeridas são de 15 a 30 kGy. Para os autores, no caso da dose de 10 kGy ser 

realmente suficiente para exterminar fungos, a radiação gama poderia ser usada em 

couro e em pergaminho pois nenhuma degradação significativa foi observada nesses 

materiais tratados com essa dose. 

PETUSHKOVA (1992) pesquisou o efeito sinérgico da combinação de 

diferentes concentrações de detergentes a base de amônia e várias doses de radiação 
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gama na esterilização de amostras de pergaminho artificialmente contaminadas com 

bactérias isoladas de manuscritos gregos medievais. A dose letal de 25 kGy caiu para 

2,5 kGy na presença de 3 mg/ml de detergente. 

Apesar das pesquisas para o controle de fungos utilizarem geralmente 

radiação gama, BROKERHOF (1989) considera que a radiação ultravioleta e os raios-x 

apresentam, também, efeito inseticida e fungicida. Os raios-x têm efeitos similares aos 

da radiação gama, sendo que os raios ultravioleta têm uma penetração limitada e não 

causam ionização e, elétrons acelerados apresentam, também, os mesmos efeitos que a 

radiação gama. 

De acordo com BAILEY e HAAS (1984) a utilização de elétrons acelereados 

em artigos de couro afetados por fungos tem, dentre outras vantagens, o fácil ajuste das 

doses e taxas de dose e pode-se desligar o acelerador quando não está em uso, ao 

contrário da fonte de radiação gama. 

Microondas têm sido utilizadas no controle de insetos que atacam coleções 

de arte, sendo que materiais com alta umidade absorvem a energia da radiação que é 

convertida em vibrações das moléculas. A penetração é limitada e, segundo 

BROKERHOF (1989), a produção de calor durante o tratamento é o maior problema. 

O aquecimento por microondas baseia-se no princípio da relaxação dielétrica. 

Submetidas a um campo elétrico externo, as moléculas dipolares, como a água, deixam 

de movimentar-se de forma browniana e tendem a seguir uma direção. O aumento de 

temperatura é provocado por uma dissipação parcial da energia que orienta os dipolos 

(A RADIAÇÃO, 1990b). 
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REAGAN et alii (1982) estudaram a possibilidade do controle da traça dos 

tecidos com o uso de microondas, considerando que 4 minutos de exposição a 2450 

MHz foram suficientes para eliminar essa praga. 

3.5. Efeito da radiação gama no papel/ceiulose 

A radiação gama ou X de alta energia quando interage com a matéria produz 

um íon e um elétron Compton de alta energia. Esse elétron pode produzir excitação e 

ionizar as moléculas vizinhas. 

Segundo KUBÁT et alii (1968), o átomo atingido pela radiação principal 

contribui comparativamente pouco para a mudança química total. A excitação primária 

ou ionização é completada em cerca de lO^s. Quando radicais livres estáveis são 

formados, a mudança química final pode ser completada depois de dias ou meses. A 

molécula excitada pode dissociar-se em 2 radicais ou em 2 moléculas. O radical livre 

pode ou não recombinar-se, resultando numa mudança química, ou reagir com outros 

radicais ou moléculas dando novos produtos. Como o papel contém uma certa 

quantidade de água é importante discutir a radiólise da água. Uma exposição da água 

a uma radiação de alta energia resulta na formação principalmente de íons HjC"^ e HjO'. 

Esses íons são instáveis e se decompõem de acordo com as reações: 

H,0+ -* + OH 
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HzO- ^ H + OH" 

O radical hidroxila ou o átomo de hidrogênio podem reagir futuramente com 

uma molécula resultando em oxidação ou redução, respectivamente. Os radicais podem 

também recombinar-se dando hidrogênio molecular, peróxido de hidrogênio ou água. 

Ainda segundo KUBÁT et alii (1968), a celulose quando exposta à radiação 

de alta energia pode sofrer degradação das suas moléculas e haver criação de radicais 

livres. A radiólise da celulose pode continuar, após a radiação, por um período 

considerável de tempo. Os autores irradiaram papéis em doses de 1 a 300 kGy e 

concluíram que acima de 10 kGy as propriedades físico-químicas dos papéis são 

rapidamente alteradas, com a lignina não demonstrando apresentar efeito protetor sobre 

a celulose. 

Contrária a opinião de KUBÁT et alii (1968), PAVON-FLORES (1975 -

1976) considera que a lignina tem efeito protetor sobre a celulose durante a irradiação. 

SORANTIN e BARDON (1967) irradiaram papéis de embalagem utilizando 

radiação gama de uma fonte de *°Co de 1.000 Ci e avaliaram a resistência das amostras 

à tração, estouro, rasgo e dobras. Os resultados indicaram diminuição da resistência 

mecânica dos papéis irradiados, sendo que após uma exposição de 80 h, taxa de 0,4 

MGy/h e dose total de 32 MGy, a degradação dos papéis foi completa. 

BORS et alii (1968) ao avaliarem papéis de embalagem irradiados com 

relação a resistência ao rasgo, dobras, estouro e tração verificaram, da mesma forma, 

forte diminuição dessas propriedades em doses superiores a 200 kGy. 
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As pesquisas sobre o efeito da radiação gama em madeira e celulose 

realizadas por LAWTON et alii (1951, 1953), citados por PASZNER (1968) indicam 

uma degradação significativa das moléculas de celulose em doses acima de 10 kGy, 

sendo obtido um produto solúvel em água em dose de 2 MGy. 

PASZNER (1968) estudou a degradação da celulose em doses de radiação 

gama variando de 5 a 500 kGy, verificando que as alterações no valor da cristalinidade 

da celulose foram diretamente proporcionais ao aumento das doses. 

KEENEY et alii (1968) estudaram o efeito de doses crescentes de radiação 

gama nas propriedades do papel toalha em relação ao rasgo, estouro e alongamento. 

Utilizando as doses de 5 a 80 kGy os autores verificaram que, para todas as amostras, 

houve uma redução de 3-5 % nos valores originais das propriedades, para cada aumento 

de 10 kGy de radiação gama. 

Em estudo sobre as propriedades mecânicas de papéis irradiados com 

radiação gama, BECK (1969) concluiu que tratamentos com doses de até 10 kGy não 

apresentaram alterações notáveis na resistência e na cor dos papéis antigos (séculos XVI 

até XIX) e novos (século XX). 

Pesquisando o uso da radiação gama na restauração de papéis e madeira, 

BECK (1972) verificou que as propriedades mecânicas do papel não apresentaram 

alterações significativas até a dose de 10 kGy, com exceção da resistência às dobras, que 

diminuiu em comparação com o seu valor original, em doses de 5 kGy de irradiação. 

PAVON-FLORES (1974) analisando o efeito da radiação gama nas 
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propriedades de 5 diferentes tipos de papéis através de testes físicos (resistência à 

dobras, rasgo e estouro) e químicos (número de cobre, grau de polimerização e acidez) 

e opacidade. A irradiação dos papéis na presença ou não do oxigênio, não afetou os 

resultados dos testes físicos e químicos. Concluiu que houve uma pequena alteração nos 

valores de resistência mecânica do papel irradiado a dose de 18 kGy e um decréscimo 

acentuado da resistência mecânica dos papéis irradiados e que sofreram envelhecimento 

artificial (105 ± 2°C; 72 horas). 

O efeito da radiação gama em pinturas e painéis de tecidos, afetados por 

fungos, avaliado por VERO et alii (1976) através da análise colorimétrica de 8 

pigmentos, demonstrou que a dose de 10 kGy produziu variações na viscosidade da tinta 

e nas características cromáticas dos pigmentos. 

GALLO et alii (1979) compararam a sensibilidade dos papéis irradiados (5, 

20 e 100 kGy) e expostos ao óxido de etileno (125, 250 e 500 gim') a fungos que 

afetam papéis, sem verificar diferenças significativas entre os tratamentos. 

CALVINI e SANTUCCI (1978-1979) pesquisaram as alterações nas 

propriedades físico-químicas de 2 tipos de papéis submetidos à radiação gama. O papel 

antigo mostrou degradação significativa a partir de 15 kGy, a nível das propriedades 

físicas e químicas (pH, grau de cristanilidade, de polimerização e de % de alfa-

celulose). O papel moderno (Whatman n° 1 - celulose pura) envelhecido artificialmente, 

apresentou alterações em doses de irradiação inferiores a 10 kGy. 

De acordo com HORÁKOVA e MARTINEK (1984) não foram verificadas 
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alterações significativas nas propriedades fi'sico-químicas de papéis irradiados com doses 

totais de 7,2 kGy, exceto para a resistência à dobras duplas. As alterações resultantes 

da irradiação referiam-se particularmente aos parâmetros químicos (número de cobre e 

viscosidade). 

HANUS (1985) ao irradiar papéis com doses de 3 a 26 kGy verificou que 

para a dose de 8 kGy não houve alteração significativa da resistência à dobras, 

verificada nas doses mais altas. O número de cobre aumentou em relação às doses 

mostrando um aumento do número de grupos redutores na celulose, havendo um 

decréscimo no grau de polimerização. 

Segundo BUTTERFIELD (1987) é geralmente aceito que a maioria dos 

microrganismos é exterminada com uma dose total de 10 kGy, embora os autores 

geralmente não concordem em um valor de dose letal única de radiação, para todas as 

espécies de fungos. Estudou o efeito da radiação nas propriedades de 3 tipos de papéis 

envelhecidos (105 + 3°C, 72 horas) e irradiados (10 kGy; taxa de dose 156 Gy/h). Os 

resultados mostraram que, em comparação com a testemunha, houve um decréscimo da 

resistência à dobras e resistência ao rasgo para os tratamentos de irradiação, 

envelhecimento e irradiação mais envelhecimento, sendo que neste último o 

comprometimento da qualidade dos papéis foi significativamente maior. 



40 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4 . 1 . Tipos de papéis 

Nos ensaios foram utilizados diferentes tipos de papéis classificados, de 

acordo com BARROTI (1988), com base na nomenclatura da Associação Nacional dos 

Fabricantes de Papel, em: couchê. sulfite e de filtro, de várias publicações descritas a 

seguir. 

Couchê: papel para impressão, com todas as qualidade para a reprodução perfeita 

de "clichês", conferidas pelo revestimento de origem mineral em uma ou duas faces 

Revista: SCIENTIA AGRÍCOLA 

Universidade de São Paulo - Campus de Piracicaba 

ESALQ/USP 

Piracicaba, São Paulo, Brasil, vol. 49, n° especial, 1992 

carbonato de cálcio: presente 
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dióxido de titânio: presente 

pH: 8,8 

Composição de fibras: 100% de fibra curta 

Livro: FLORA BRASÍLICA 

F.C. HOEHNE 

Fase. 5 (Vol. XII, VI:97-114) 

Impressores "Graphican" - F . LANZARA 

Clichés Bremensis - Abril de 1942 

carbonato de cálcio: presente 

dióxido de titânio: presente 

pH: 4,6 

Composição de fibras: 100% de fibra curta 

Livro: QUÍMICA GENERAL - Aplicada a La Industria Con Prácticas de 

Laboratórío 

Dr. Enrique Calvet 

Salvat Editores S.A. - Barcelona, 1930. 

Sulfite: papel para impressão de livros, serviços gerais de tipografia e mimeografia 

fabricado com pasta química branqueada, carga mineral acima de 10%, bem 
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encorpado. 

Livro: ZOOLOGIE 

Rémy Perrier 

Editora Masson ET Cie, 1925 

carbonato de cálcio: presente 

dióxido de titânio: presente 

pH: 4,6 

Composição de fibras: 100% de fibra curta 

Filtro: papéis para fins específicos, denominados absorventes e/ou filtrantes, 

fabricados com pasta química, preferencialmente de fibra curta, formação uniforme, 

alta absorção e gramatura entre 18 e 150 g/m^, conforme a finalidade. 

papel de filtro 

densidade: 40 g/m^ 

4.2. Isolamento, identificação e descrição dos fungos que afetam papéis 

Os fungos foram isolados de papéis de livros e revistas apresentando manchas 

de coloração típica, indicativas de contaminação por microrganismos pelas condições de 

conservação inadequadas, especialmente temperatura e umidade. 
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No isolamento dos fungos foram utilizadas nove publicações excedentes do 

acervo, com aparente contaminação (manchas escuras) e cedidas pelo Biblioteca Central 

da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

. Atlas D'Hybrides Artificieis de Cistes (Cistus T.) 

M. Card 

Paris, G. Doin, 1933 

Crops and Soils Magazine 

1972/73 - vol. 25 e 1975/77 - vol. 28-29 

American Society of Agronomy 

I Residui della Vinificazione 

Carpentieri & Ottavi 

Cásale Monferrato. Casa Editrice Ottavi, 1929 

Journal of Food Protection 

1988 - vol. 51 - fascículos: 11, 12 e 13. 

Avicultura: Fonte de Riqueza 

Eurico Santos 

Editora O. Campos, s/d 
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Vitaminas: noções fundamentais, teor nos alimentos - voL 1 

Fonseca Ribeiro 

S.P. Gráficas, 1942 

No Ensaio (1), os papéis com as manchas foram destacados das publicações 

em câmara de fluxo, foram cortadas 50 sub-amostras (0,5 x 0,5 cm)/publicação, 

posteriormente transferidas para placas de Petri (05 amostras/placa) contendo meio de 

cultura BDA (batata, dextrose, ágar). 

Os papéis, nas placas de Petri, foram mantidos durante 7 dias, à temperatura 

de 23 ± 2°C e regime de 12 horas luz/12 horas escuro. As placas foram examinadas 

sob estereomicroscópio para observação do micelio e frutificações dos fungos 

desenvolvidos no meio de cultura, a partir das amostras de papéis. Foram feitos, 

também, exames microscópicos de lâminas preparadas com corantes e as estruturas dos 

fungos. 

As caracten'sticas morfológicas de cada fungo foram comparadas para fins 

de identificação com as descritas por BARNETT e HUNTER (1972). O isolamento dos 

fungos foi feito pela transferência de fragmentos de micelio e meio de cultura, com o 

auxilio de agulha esterilizada, para placas de Petri contendo meio de cultura BDA. Os 

fungos isolados foram mantidos em condições de estufa (23 ± 2°C) para a condução 

dos demais ensaios. 
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4 .3 . Irradiação de esporos de fungos, em suspensão aquosa, em diferentes 

doses de radiação gama 

De colônias de Cladosporium cladosporioides, Aspergillus wemii, Penicillium 

purpurogenum, com 15 dias de idade em placas de Petri com meio de BDA, foram 

preparadas suspensões aquosas de esporos. 

Para o Ensaio (2), as concentrações das suspensões de esporos de C. 

cladosporioides, A.wemii, P.purpurogenum foram de 1x10^, 2x10' e 2x10' esporos/ml, 

respectivamente. Dessas suspensões de esporos foram transferidos 5 ml para tubos de 

ensaio e irradiados em câmara de irradiação de ^Co com doses totais de 6,00 kGy e 

taxa de dose 4,432 kGy/h. 

A fonte de *°Co utilizada nos experimentos foi GAMMA BEAN modelo 

650, atividade de 9102.10'° Bq (JAN/93) e 7981.10'° Bq (JAN/94), do Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura - CENA/USP, Piracicaba. 

Após a irradiação, as suspensões de esporos de cada fungo foram diluidas em 

concentrações de 10*, 10' e 10^ esporos/ml e desta última diluição (10^ esporos/ml) 

foram transferidos 0,2 ml para placas de Petri com meio de BDA com três repetições 

e incubadas por 7 dias a 23 ± 2°C com regime ininterrupto de luz. Após esse período, 

realizou-se a contagem do número de colônias dos fungos, formadas a partir da 

germinação dos esporos, por placa de Petri, obtendo-se o número médio para cada 

tratamento. 
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No Ensaio (3), esporos de Cladosporium cladosporioides em suspensão 

aquosa de 1. IO' esp/ml foram irradiados com doses de radiação gama de 1,0 a 6 kGy, 

sendo o plaqueamento realizado em diluições de 10*, 10* e 10' esporos/ml, realizando-se 

a contagem do número de colônias do fungo, de acordo com o Ensaio (2). 

Para o Ensaio (4) utilizou-se suspensão aquosa de Aspergillus niger numa 

concentração de 2,5 . IO' esp/ml irradiada com doses totais de radiação gama, que 

variaram de 0,5 a 6,0 kGy. O plaqueamento, após a irradiação, foi realizado com 

diluições de 10*, 10" e 10' esp/ml transferindo-se 0,2 ml para placas de Petri com meio 

de BDA e incubadas por 7 dias a (23 ± 2)**C. Após esse período realizou-se a avaliação 

da quantidade de colônias do fungo, formadas a partir da germinação de esporos, através 

de um sistemas de notas de O a 10. A nota O - indica a ausência de colônias de fungos 

e 10 - a cobertura total do meio de cultura com colônias de fungos e - 2 , 5 ; 5 , 0 e 7 , 5 -

crescentes porcentagens de cobertura do meio de cultura com colônias de fungos. 

No Ensaio (5) a concentração da suspensão aquosa de esporos de Aspergillus 

niger utilizada foi de 1. 10' esp/ml e plaqueamento com diluições de 10' e 10* esp/ml. 

As doses de radiação gama variaram de 0,25 a 1,5 kGy, realizando-se a contagem e a 

avaliação do número de colônias de acordo com os Ensaios (2) e (4). 

No Ensaio (6) a concentração da suspensão aquosa de esporos de Aspergillus 

niger utilizada foi de 2,5. 10' esp/ml, doses de radiação gama que variaram de 0,25 a 

1,5 kGy e plaqueamento com diluições de lO' e 10^ realizando-se a contagem do número 

de colônias do fungo, de acordo com o Ensaio (2). 
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Para o Ensaio (7) foram utilizados esporos de Aspergillus wentii em uma 

concentração inicial de 1,8 . 10^ esp/ml, doses totais de radiação gama de 0,5 a 1,75 

kGy e plaqueamento em diluições de 10*, 10*, 10' e 10^ esp/ml realizando-se a contagem 

do número de colônias do fungo, de acordo com o Ensaio (2). 

Para o Ensaio (8) utilizou-se suspensão aquosa de 2,5 . 10* esporos/ml de 

Penicillium purpurogenum, irradiados com doses de 0,10 a 0,70 kGy e plaqueamento, 

após a irradiação, em diluições de lO', 10", lO' e 10^ esp/ml realizando-se a contagem 

do número de colonias do fungo, de acordo com o Ensaio (2). 

No Ensaio (9) utilizou-se Epicoccum nigrum, em suspensão aquosa na 

concentração inicial de 1 x 10* esp/ml e doses totais de 0,5 a 2,50 kGy. O plaqueamento 

em placas de Petri contendo BDA, após a irradiação, foi realizado utilizando-se 

concentrações de 10*, iC, 10^ esp/ml realizando-se a contagem do número de colônias 

do fungo, de acordo com o Ensaio (2). 

4.4, Irradiação de papéis inoculados artificialmente com fungos em diferentes 

estágios de desenvolvimento 

4,4.1. Irradiação de papéis inoculados por fungos, na fase inicial de 

desenvolvimento dos esporos e formação de colônias 

Suspensões aquosas de esporos de Cladosporium cladosporioides (10* 

esporos/ml), Penicillium purpurogenum (1,9 . 10* esporos/ml), Aspergillus niger (10' 
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esporos/ml), Aspergillus wentii (1,8 . 10* esporos/ml) e Epicoccum nigrum (10* 

esporos/ml), foram obtidas a partir de colônias dos fungos com 15 dias em placas de 

Petri em meio de BDA, a 23 ± 2°C (Ensaios 10, 11, 12, 13 e 14). 

Utilizando-se uma pipeta esterilizada foi feita a aplicação de 1 ml da 

suspensão de esporos dos fungos em tiras de papel de filtro ( 1 x 8 cm) previamente 

esteriüzadas (HORÁKOVA e MARTINEK, 1984). 

Os papéis embebidos com as suspensões de esporos foram mantidos em 

condições de laboratório por 48 horas, a temperatura ambiente e, transferidos em lotes 

de 4 tiras para sacos de papel esterilizados e levados para a câmara de irradiação. 

Nos Ensaios 12 e 14 as amostras de papel permaneceram por 48 horas em 

placas de Petri antes da irradiação, ao invés de ficarem expostos ao ambiente. 

Os esporos^ na fase inicial de desenvolvimento presentes nas tiras de papel 

foram irradiados com variadas doses totais de 0,7 a 6 kGy de radiação gama e taxas de 

dose entre 4,059 e 4,338 kGy/h. Após a irradiação os papéis foram transferidos para 

tubos de ensaio com BDA inclinado e mantidos por 4 dias a 23 ± 2°C em regime de 

luz. Foram examinados sob estereomicroscópio para contagem do número de colônias 

do fungo e/ou avaliação da quantidade de colônias, formadas a partir da germinação dos 

esporos, na superfície dos papéis, por tubo de ensaio, através de um sistema de notas 

de O a 10, similar ao utilizado no Ensaio (4). 
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4.4.2. Irradiação de papéis inoculados com fungos, na fase de colônias 

adultas 

Nos Ensaios (15) e (16), suspensões aquosas de esporos de Cladosporium 

cladosporioides e Epicoccum nigrum nas concentrações iniciais de 1 x 10" e 1 x 10' 

esporos/ml, respecdvamente, foram obtidas a partir de colônias dos fungos cultivados 

em BDA por 15 dias, a 23 + 2°C. Com pulverizador de vidro foram feitas aplicações 

de 1 ml das suspensões de esporos dos fungos em tiras de papel de filtro (5 x 20 cm), 

previamente esterilizadas. 

Esses papéis com esporos de fungos foram agrupados em lotes de 4 tiras e 

colocados em sacos plásticos, com algodão umedecido, formando uma câmara úmida, 

por 15 dias, possibilitando o crescimento e o desenvolvimento dos fungos. Após esse 

período, os papéis saturados de umidade e com manchas típicas dos fungos foram 

submetidos aos seguintes tratamentos: 

i) Secagem natural em condições normais de laboratório, por 96 horas; 

ii) Secagem natural em condições normais de laboratório por 72 horas e em estufa por 

24 horas, a (50 ± 2)°C; 

iii) Amostras sem secagem prévia, embaladas em sacos plásticos vedados; 

Esses papéis dos 3 tratamentos foram acondicionados em sacos de papéis 

esterilizados e irradiados com doses de O a 20 kGy. Após a irradiação, os papéis foram 
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retirados das embalagens em sala asséptica, e cortadas sub-amostras de papel (0,5 x 0,5 

cm) para plaqueamento em meio de BDA (5 amostras/placa/3 repetições) e posterior 

contagem da sobrevivencia e crescimento dos fungos. 

4.5. Irradiação de papéis contaminados naturalmente por fungos 

No Ensaio (17), lotes de 10 - 15 folhas de papéis dos livros Zoologie/ 1925 

e Flora Brasilica/1942, e da Revista Scientia Agrícola/1992, apresentando contaminação 

natural com fungos e bactérias de diferentes gêneros, foram acondicionados em sacos 

plásticos e irradiados em câmara de irradiação de fonte de ^Co em doses totais variando 

de O a 20 kGy e taxa de dose de 4,730 kGy/h. 

Após a irradiação as embalagens foram abertas em sala asséptica e cortadas 

sub-amostras de papel (0,5 x 0,5 cm) para plaqueamento em placas de Petri com meio 

de BDA com 5 amostras de papel/tratamento/placa de Petri e mantidas em estufa 

incubadora B.O.D. , (23 ± 2)°C por 7 dias, sob regime luz/escuro (12-12 horas). Após 

esse período foram feitos exames, sob estereomicroscópio, para observação das 

estruturas dos fungos desenvolvidos a partir de papéis irradiados. 

No Ensaio (18) três conjuntos de 15 lotes de 7 folhas cada, do livro Química 

General/1930, com evidências de contaminação por fungos devido às manchas de 

coloração escura, foram submetidos a 3 pré-tratamentos: 

(i) secagem em estufa seca, a temperatura de (50 ± 2)°C, por 24 h; 
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(ii) aquecimento em estufa úmida (95% UR), a temperatura de (50 ± 2)°C, por 24 h; 

(iii) secagem em condições normais de laboratório por 24 h. 

Após esses tratamentos os lotes de papel foram colocados em sacos plásticos, 

vedados e irradiados em câmara de *°Co com doses de O a 20 kGy e taxa de dose de 

4,103 kGy/h. Depois da irradiação os sacos plásticos foram abertos em sala asséptica 

e cortadas sub-amostras de papel e plaqueadas em meio de BDA conforme descrito no 

ensaio anterior. 

4.6. Irradiação de papéis e efeitos nas suas propriedades físico-mecânicas 

Papéis de publicações na sua forma original (Ensaio 19) foram irradiados em 

câmara de irradiação de fonte de *°Co, em doses de radiação gama de O a 20 kGy. 

Os papéis irradiados foram mantidos, para condicionamento, em câmara de 

climatização, a temperatura de 20 ± 1°C, umidade relativa de 65 + 2% durante 3 

horas, de acordo com as normas da ABNT - MB - 760/77 (1979), de "Condicionamento 

de papel, cartão e papelão para ensaios". A seguir, foram retiradas amostras de papel 

(2 X 25 cm; 8 X 8 cm) de acordo com as normas da ABNT - MB - 7158/82 (1982) de 

"Amostragem de papel, cartão e papel para ensaios". 

A avaliação das características e das propriedades físico-mecânicas dos papéis 

irradiados, foi realizada de acordo com NAVARRO (1972), HALLARD e SÁNCHEZ 

(1975) e normas da ABNT (1979, 1982). 
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Resistência à tração - expressa em kN/m, obtida com um dinamómetro, através da 

fórmula: 

Os testes de alongamento e resistência foram feitos nas direções longitudinal 

e transversal, de acordo com as normas da ABNT - MB 1270/79 (1979), de "Direção 

de fabricação em papel, cartão e papelão". 

As propriedades físico-mecânicas analisadas foram, de acordo com 

BARROTTI e BERGMAN (1988), as seguintes: 

Gramatura - massa do papel, expressa em g/m^ obtida através de balança analítica 

quando se determina previamente a área da superficie das amostras. 

Espessura - expressa em mm e obtida através de micrômetro padronizado, com 2 discos 

planos e paralelos, entre os quais são colocadas as amostras de papel. 

Volume Específico (ou massa específica) - volume em cm' de 1 g de papel, obtido 

através da fórmula: 

V.E (cm^g) = egpegg"^a(im) ^ -^qqq 
gramatura ig/m^) 
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RT (kN/w) = Carga da Ruptura R 
largura do corpo de prova L 

Alongamento - deformação máxima da amostra de papel no momento da ruptura; 

determinado simultanéamete com a resistência à tração, usando um acessório do 

dinamómetro, através da fórmula: 

= deformação l' ^ 

separação inicial das garras - L 

Resistência ao rasgo - expressa em mN, obtida em um aparelho tipo pêndulo 

Elmendorf, que mede o trabalho necessário para o rasgamento da amostra de papel, a 

uma distância fixada, calculada através da fórmula: 

R (mN) = leitura da escala do pêndulo - L 
número de folhas ensaiadas i n 

Resistência ao estouro - expressa em kPa, obtida em aparelho de MuUer, que mede a 

pressão necessária para produzir o arrebentamento da amostra de papel ao se aplicar 

uma pressão uniformemente crescente, transmitida por um diafragma elástico, de área 

circular. 

Resistência a dobras duplas - obtida em aparelho de KõUer-Molin, que determina o 

número das dobras necessárias que o papel suporta antes de sua ruptura. 

Foram analisadas a natureza dos pigmentos utilizados como revestimento 

dos papéis, os valores de pH e a composição das suas fibras, de acordo com 
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metodologias preconizadas por KUAN e BENAZZI (1988), BARROTI e BERGMAN 

(1988) e KUAN, BENAZZI e BERGMAN (1988). 

No Ensaio (19), conjuntos de 15 lotes de 7 folhas cada do livro Química 

General/1930, na sua forma original foram submetidas a 3 tratamentos anteriores à 

radiação, já descritos no item 4.5, sendo que 2 folhas de cada lote foram utilizadas no 

Ensaio (18), para plaqueamento de sub-amostras de papel em placas de Petri. As outras 

5 restantes de cada lote foram acondicionadas em câmara de climatização a temperatura 

de 20 ± 1°C, umidade relativa de 65 ± 2% durante 3 horas. De acordo com as normas 

da ABNT, foi realizada a avaliação das características e das propriedades físico-

mecânicas dos papéis irradiados. 

Nesse ensaio, além de folhas de papel acetinado do livro Química General, 

foram irradiadas e utilizadas para os testes físico-mecânicos, folhas de papel sulfite -

tipo padrão, cedidas pela Indústria de Papel Piracicaba. Essas folhas também foram 

submetidas aos 3 pré-tratamentos, 

4.7. Detalhamento e caracterização dos ensaios 

Foram realizados 19 ensaios, de acordo com os itens 4.2. a 4 .7 . , 

caracterizados a seguir: 
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Ensaio 2 

Objetivo : Irradiação de esporos de fungos, em suspensão aquosa, para determinação 

da radiosensibilidade. 

Fungos: Cladosporium cladosporioides, Aspergillus wemii e Penicillium 

purpurogenum 

Concentrações das suspensões: 1 x 10* esp/ml, 2 x 10* esp/ml e 2 x 10* esp/ml, 

respectivamente. 

Doses de radiação: 0,5, 1,0, 1,5. 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4 ,5, 5,0 e 6,0 kGy. 

Taxa de dose: 4,432 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento da suspensão diluída (diluição: 10^ esp/ml) em placas de Petri, 

com meio de BDA, para contagem do número de colônias. 

Ensaio 1 

Objetivos: Isolamento e identificação dos fungos 

Papéis: as nove publicações utilizadas para o isolamento de fungos, relacionadas no 

item 4 .1 . 

Técnicas: plaqueamento das amostras de papéis (0,5 x 0,5 cm) em placas de Petri, com 

meio de BDA, para isolamento e identificação dos fungos. 
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Ensaio 3 

Objetivo : Irradiação de esporos de fungos, em suspensão aquosa, para determinação 

da radiosensibilidade. 

Fungo: Cladosporium cladosporioides 

Concentração da suspensão: 1 . IO' esporos/ml 

Doses de radiação: 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 4,5, 5,0 e 6,0 kGy 

Taxa de dose: 4,242 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento das suspensões diluídas (diluições: IO', 10*^e 10' esp/ml) em 

placas de Petri, com meio de BDA, para contagem do número de colônias. 

Ensaio 4 

Objetivo : Irradiação de esporos de fungos, em suspensão aquosa, para determinação 

da radiosensibilidade. 

F\ingo: Aspergillus niger 

Concentração da suspensão: 2,5.10' esporos/ml 

Doses de radiação: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2 ,5 , 3,0, 3,5, 4,0, 4 ,5, 5,0 e 6,0 kGy 

Taxa de dose: 4,195 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento das suspensões diluídas (diluições: 10', 10* e 10' esp/ml) em 

placas de Petri, com meio BDA, para avaliação da quantidade de colônias. 
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Ensaio 5 

Objetivo : Irradiação de esporos de fungos, em suspensão aquosa, para determinação 

da radiosensibilidade. 

Fungo: Aspergillus niger 

Concentração da suspensão: IO' esporos/ml 

Doses de radiação: 0,25, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90,1,00, 1,25, e 1,50 kGy 

Taxa de dose: 4,195 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento das suspensões diluídas (diluições: 10', e 10* esp/ml) em 

placas de Petri, com meio de BDA, para contagem do número de colônias. 

Ensaio 6 

Objetivo : Irradiação de esporos de fungos, em suspensão aquosa, para determinação 

da radiosensibilidade. 

Fungo: Aspergillus niger 

Concentração da suspensão: 2,5 . 10' esporos/ml 

Doses de radiação: 0,25, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 1,25, e 1,50 kGy 

Taxa de dose: 4,150 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento das suspensões diluídas (diluições: 10', e 10^ esp/ml) em 

placas de Petri, com meio BDA, para contagem e avaliação da quantidade 

de colônias. 
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Ensaio 7 

Objetivo : Irradiação de esporos de fungos, em suspensão aquosa, para determinação 

da radiosensibilidade. 

Fungo: Aspergillus wentii 

Concentração da suspensão: 1,8 . 10^ esporos/ml 

Doses de radiação: 0,50, 1,00, 1,25, 1,50, e 1,75 kGy 

Taxa de dose: 4,059 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento das suspensões diluídas (diluições: IO', 10", 10' e 10^ esp/ml) 

em placas de Petri, com meio de BDA, para contagem do número de 

colônias. 

Ensaio 8 

Objetivo : Irradiação de esporos de fungos, em suspensão aquosa, para determinação 

da radiosensibilidade. 

Fungo: Penicillium purpurogenum 

Concentração da suspensão: 1,8 . IO' esporos/ml 

Doses de radiação: 0,10, 0,30, 0,40, 0,45 , 0,46, 0,47, 0,48 , 0,49, 0,50, 0,55 , 0,60 

e 0,70 kGy 

Taxa de dose: 4,103 kGy/h 
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Ensaio 10 

Obje t ivo : Irradiação de papéis inoculados por fungos, na fase inicial de 

desenvolvimento de esporos, para determinação da radiosensibilidade. 

Papel: papel de filtro 

Técnicas: plaqueamento das suspensões diluídas (diluições: 10', 10", 10' e 10^ esp/ml) 

em placas de Petri, com meio de BDA, para contagem do niímero de 

colonias. 

Ensaio 9 

Objetivo : Irradiação de esporos de fungos, em suspensão aquosa, para determinação 

da radiosensibilidade. 

Fungo: Epicoccum nigrum 

Concentração da suspensão: 1 x 10* esporos/ml 

Doses de radiação: 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50 kGy 

Taxa de dose: 3,925 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento das suspensões diluídas (diluições: 10", IO' e 10^ esp/ml) em 

placas de Petri, com meio de BDA, para contagem do número de colônias. 
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Fungo: Cladosporium cladosporioides 

Concentração da suspensão: lO' esporos/ml 

Doses de radiação: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 

10,0 e 15,0 kGy 

Taxa de dose: 4,338 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento das tiras de papel inoculadas por fungos em tubos de ensaio 

com BDA inclinado, para contagem do número de colonias. 

Ensaio 11 

Objetivo : Irradiação de papéis inoculados por fungos, na fase inicial de 

desenvolvimento de esporos, para determinação da radiosensibilidade. 

Papel: papel de filtro 

Fungo: Aspergillus niger 

Concentração da suspensão: 10* esporos/ml 

Doses de radiação: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 e 6,0 kGy 

Taxa de dose: 4,195 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento das tiras de papel inoculadas por fungos em tubos de ensaio 

com BDA inclinado, para avaliação da quantidade de colonias. 
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Ensaio 12 

Objetivo : Irradiação de papéis inoculados por fungos, na fase inicial de 

desenvolvimento de esporos, para determinação da radiosensibilidade. 

Papel: papel de filtro 

Fungo: Aspergillus wentii 

Coneentração da suspensão: 1,8 . 10* esporos/ml 

Doses de radiação: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,25, 2,50, 2,75 e 3,0 kGy 

Taxa de dose: 4,059 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento das tiras de papel contaminadas por fungos em tubos de ensaio 

com BDA inclinado, para avaliação da quantidade de colônias. 

Ensaio 13 

Objetivo : Irradiação de papéis inoculados por fungos, na fase inicial de 

desenvolvimento de esporos, para determinação da radiosensibilidade. 

Papel: papel de filtro 

Fungo: Penicillium purpurogenum 

Concentração da suspensão: 1,9 . IO' esporos/ml 

Doses de radiação: 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 2,00, 

3,00, 4,00 e 5,00 kGy 

Taxa de dose: 4,242 kGy/h 
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Técnicas: plaqueamento das tiras de papel inoculadas por fungos em tubos de ensaio 

com BDA inclinado, para avaliação da quantidade de colonias. 

Ensaio 14 

Objetivo : Irradiação de papéis inoculados por fungos, na fase inicial de 

desenvolvimento de esporos, para determinação da radiosensibilidade. 

Papel: papel de filtro 

Fungo: Epicoccwn nignm 

Concentração da suspensão: lO' esporos/ml 

Doses de radiação: 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 4 ,5, 5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0 e 9,0 kGy. 

Taxa de dose: 4,059 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento de sub-amostras de papel artificialmente contaminadas por 

fungos, em placas de Petri com BDA, para avaliação da quantidade de 

colonias. 

Ensaio 15 

Objetivo : Irradiação de colonias de fungos na fase adulta em papéis artificialmente 

inoculados, para determinação da radiosensibilidade. 

Papel: papel de filtro 
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Fungo: Cladosporium cladosporioides 

Concentração da suspensão: 1.10* esp/ml 

Pré-tratamentos: (i) secagem natural em condições normais de laboratorios por 96 horas; 

(ii) secagem natural em condições normais de laboratorio por 72 horas e em estufa seca 

por 24 horas, a (50 ± 2)°C; (iii) amostras sem secagem prévia, embaladas em sacos 

plásticos vedados. 

Doses de radiação: 2,0, 4,0, 6,0, 10,0 e 20,0 kGy. 

Taxa de dose: 3,969 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento de sub-amostras de papel artificialmente contaminadas por 

fungos, em placas de Petri com BDA, para contagem do número de 

colônias. 

Ensaio 16 

Objetivo : Irradiação de colonias de fungos na fase adulta em papéis artificialmente 

contaminados, para determinação da radiosensibilidade. 

Papel: papel de filtro 

Fungo: Epicoccum nigrum 

Concentração da suspensão: 1 x 10* esp/ml 

Pré-tratamentos: (i) secagem natural em condições normais de laboratorios por 96 horas; 

(ii) secagem natural em condições normais de laboratorio por 72 horas e em estufa seca 
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por 24 horas, a (50 ± 2)°C; (iii) amostras sem secagem prévia, embaladas em sacos 

plásticos vedados. 

Doses de radiação: 2,0, 4,0, 6,0, 10,0 e 20 kGy. 

Taxa de dose: 3,969 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento de sub-amostras de papel artificialmente contaminadas por 

ftingos, em placas de Petri com BDA, para contagem do número de 

colonias. 

Ensaio 17 

Objetivo : Irradiação de papéis contaminados naturalmente por fungos (papéis 

autênticos) para determinação da radiosensibilidade. 

Papel: papel tipo sulfite (Zoologie - Remy Perrer/1925) e tipo couchê (Revista 

Scientia Agricola/ESALQ/USP/ 1992) e (Flora Brasílica/1942). 

Fungo: Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium cladosporioides, Rhizopus 

sp., Epicoccum nigrum, Fusarium sp. e Alternarla tenuis 

Doses de radiação: 2 ,5, 5,0, 7,5, 10,0, 12,5, 15,0, 17,5 e 20,0 kGy. 

Taxa de dose: 4,730 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento de sub-amostras de papel naturalmente contaminadas por 

fungos, em placas de Petri com BDA, para contagem do número de 

colonias. 
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Ensaio 18 

Objetivo : Irradiação de papéis contaminados naturalmente por fungos (papéis 

autênticos) para determinação da radiosensibilidade. 

Papel: papel tipo couchê (Livro Química General/1930). 

Doses de radiação: 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 12,5, 15,0, 17,5 

e 20 kGy. 

Taxa de dose: 4,103 kGy/h 

Técnicas: plaqueamento de sub-amostras de papel naturalmente contaminadas por 

fungos, em placas de Petri com BDA, para contagem do número de 

colônias. 

Ensaio 19 

Objetivo: Irradiação de papéis e avaliação dos efeitos nas suas propriedades físico-

mecânicas. 

Papel: tipo couchê (Livro Química General) e papel tipo sulfite (Padrão IPP). 

Doses de radiação: 5,0, 10,0, 15,0 e 20,0 kGy. 

Taxa de dose: 4,103 kGy/h 

Técnicas: conforme descritas no item 4.6. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 . Isolamento, identificação e descrição dos fungos que afetam papéis 

Na superfície do papel de algumas obras verificou-se a presença de hifas e 

de corpos de frutificação de ftingos, fortemente pigmentados e de cor escura, aderindo 

firmemente nas irregularidades do substrato. Foram também observados sinais mais 

severos provocados pelos fungos, causando a desintegração do papel, pela ação das 

enzimas produzidas pelo crescimento micelial, na parede celulósica das fibras, além de 

manchas afetando significativas áreas da folha de papel. Essas manchas são, 

provavelmente, resultado da reação dos exsudatos do metabolismo dos fungos, com as 

fibras do papel, conforme salienta SZCZEPANOWSKA (1986). Nas obras danificadas 

os fungos estavam presentes nas folhas internas e localizadas próximas ao dorso dos 

livros e revistas, conforme destacam REBRIKOVA e MANTUROVSKYA (1993). Este 

fato indica a existência de condições favoráveis à germinação dos esporos e crescimento 

micelial e frutificação dos fungos pela anterior exposição do material à ação da água e 

conseqüente umedecimento dos papéis (Figuras 4 a 5). 
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Essas condições de umidade do papel, umidade relativa do ar e temperatura 

ambiente, segundo KOWALIC (1969, 1980a,b) e CORUJEIRA (1973) favorecem o 

intenso desenvolvimento desses fungos que produzem segundo GUARNIERI (1982) 

significativa quantidade de esporos, que podem chegar a milhões e são dispersos de 

forma eficiente pelo ar e outros meios. Esses esporos podem ficar em estado de latência 

(BROKERHOF, 1989) e permanecer viáveis por longo período em condições extremas, 

germinando em ambiente favorável (DHAWAN, 1986). Além das condições ambientais 

o intenso desenvolvimento dos fungos indica que também são atendidos os seus 

requerimentos nutricionais quanto às fontes de carbono (celulose, amido), oxigênio, 

nitrogênio e traços de elementos minerais como o K, Mg, P, Fe, Zn, Mn, etc, além de 

outras impurezas e contaminantes do processamento e armazenamento dos papéis 

(KOWALICK, 1969, 1980a; SZCZEPANOWSKA, 1986). 
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Figura 4 - Aspecto geral e detalhe de papéis afetados por fungos. Presença de micelio 

(mi), corpos de frutificação (cO e de manchas (ma) nos papéis e a desintegração (de) de 

suas fibras. 



, R V 

^-^1 I iiH» ifcMrf »<Ttf) «n" 

.rir H M M > < • 

5í ir 

A.máf M 

Reliability of the Immill 
for Detection c y g 

I of I 

/^journal 

I Ik- HIYL) - « . - I I 

-WS 
B. Cancelo, 

s le lait pas5̂ -

.,.:::ii:::".ter, J. Vogt, 

; B. Werner, 
ih Mexican-

4:35 

5. ^ T " . . 

na monocy-

MA 

u- >TIULT>|>L>>.H> .uulytKil «*CP* M D TCI«F4H> . 

5 9 

se. J. Food 

»«tmn̂  Ml Aiirrtuic 4|if.M.iti ut ihr matt ^imtiAMii i 

.•I<. « » . L I M R I A « I O L . > » , . / D I M D ' » > » « ' < •'71/l/>V/I)9^»1/7 C 

ifTJIJJJJi k^' • « « > « T « N , 
M M A T M B M ' '< T V laun. <>( 

- , . , . . W < » 

^ , ^ 5 ^ ^ Survival of 

T X > <-AMwSSi^ of cottage 

Figura 5 - Aspecto geral e detalhe de papéis afetados por fungos. Presença de micelios (mi) e de corpos de frutificação (cf) 

e de manchas (ma). 



70 

O plaqueamento das amostras afetadas de papel das revistas e livros 

proporcionou o desenvolvimento de inúmeras espécies de fungos, além de bactérias, na 

superfície do meio de BDA (Figura 6). Esses fungos foram identificados pelas 

características do micelio, dos corpos de frutificação e dos esporos através de exames 

macro e microscópicos e de acordo com as descrições apresentadas por BARNETT e 

HUNTER (1972). 

Os resultados da Tabela 3 indicam que na contaminação natural do papel 

estão presentes várias espécies de fungos, que ocorrem em diferentes porcentagens de 

frequência, dependendo do material e nível de danos. Entretanto, os mais frequentes são 

os gêneros Aspergillus, Penicillium, que ocorrem em até 90% dos papéis, seguindo-se 

o Cladosporium com cerca de 30%. Na Figura 7, verifica-se que esses fungos 

compreendem cerca de 54% dos isolados, estando incluídos, em posição de destaque, 

na extensa relação de 191 gêneros/espécies de fungos causadores de danos em papéis 

citados na literatura (Tabela 1). Além desses foram também isolados fungos dos gêneros 

e espécies Rhizopus sp., Nigrospora sphaerica, Phomopsis sp., Chaetomium sp., 

Trichoderma pseudokoningii, Epicoccum nigrum, Curvularia sp. e Fusarium sp., em 

menores porcentagens, além de bactérias. 
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Figura 6 - Microrganismos - fungos e bactérias - presentes em amostras de papéis 

afetados naturalmente, plaqueados em meio de cultura. Penicillium purpurogenum (1), 

Cladosporium cladosporioides (2), Aspergillus niger (3) e bactérias (4). 
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Tabela 3 - Microrganismos - fungos e bactérias - em porcentagem, isolados de amostras 

de papéis afetados naturalmente. 

Amostras de Papéis 

Espécies I II III IV V VI VII VIII IX 

Aspergillus spp* 20"* 16 4 10 58 70 - 88 58 

Penicillium spp" 16 10 4 22 6 - - 70 90 

Cladosporium 
cladosporioides 26 26 2 20 4 4 2 10 -

Rhizopus sp 2 

Nigrospora sphaerica 4 - - - 2 - - - -
Phomopsis sp - 2 - - - - - - -

Chaetomium sp - 2 - - - - - - 2 

Trichoderma 
pseudokoningii - - 2 - - - - - -

Epicoccum nignm - - 2 - - - - - -

Curvularia sp - - - 2 - - - - 10 

Fusarium sp - - - - 2 2 - 4 12 

NI a 4 - - 14 - - - - -

N l b 2 - - 10 2 - - - -

NI c - 8 - - 4 - - - -

NI d 6 - - 4 - - - - -

NI e - 16 - - 4 - - - -

Bactérias 16 30 62 70 14 94 78 78 -

* Representados por Aspergillus niger, A. wentii e A. spp. 

" Representados por Penicillium purpurogenum, P. decumbens e P. spp. 

"* Frequência, em porcentagem, a partir do plaqueamento de 50 amostras. 

**** NI: fungo não identificado. 
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Figura 7 - Porcentagem (A) e Frequência (B) de microrganismos - fungos e bactérias -

isolados de amostras de papéis afetados naturalmente. (1) Aspergillus spp.; (2) 

Penicillium sp.; (3) Cladosporium cladosporioides; (4) Rhizopus sp.; (5) Nigrospora 

sphaerica; (6 a 10) fungos não identificados; (11) Phomopsis sp.; (12) Chaetomium sp.; 

(13) Trichoderma pseudokoningii; (14) Epicoccum nigrum; (15) Curvularia sp.; (16) 

Fusarium sp.; (17) bactérias. 
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Os fungos isolados apresentam características na fisiologia que os diferem 

de inúmeras outias espécies, conferindo-lhes maior capacidade de crescimento e repro

dução em diferentes substratos, como o papel. O Penicillium sp. e o Cladosporium sp. 

podem se desenvolver, mesmo que lentamente, à temperatura de -4°C; a germinação dos 

esporos de Aspergillus spp. e Penicillium spp. pode ocorrer em teores de umidade de 

7 - 9%; os esporos de Aspergillus flavus podem manter a viabilidade em estado latente 

por mais de 12 anos; seu crescimento micelial pode ocorrer em umidade relativa abaixo 

de 45% e produz mais de 20 metabólitos, como celulases, amilases, etc (KOWALIK, 

1980a; NYUKSHA, 1983). Segundo SZCZEPANOWSKA (1986), os gêneros 

Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Fusarium, iniciam o processo de degradação dos 

papéis e são geralmente saprofitas do solo; os gêneros Trichoderma (T. viride e T. 

reesei) e Chaetomium dão continuidade ao processo de degradação, iniciado pelo 

primeiro grupo, apresentando adaptabilidade para o substrato celulose. Com relação ao 

substrato, o Aspergillus flavus, Chaetomium globosum. Curvularia lunata são 

considerados fortemente celulolíticos, o Cladosporium herbaceum e o Fusarium 

avenaceum medianamente celulolíticos; o Aspergillus niger, Aspergillus spp. e 

Penicillium spp. como não celulolíticos (PAVON-FLORES, 1974). Ainda, segundo 

GUARNIERI (1980), Aspergillus spp. e Penicillium spp. crescem em grande variedade 

de substratos, como madeira, tecidos e papéis, sendo que o P. purpurogenum causa 

manchas no substrato, citando também como importantes os gêneros Chaetomium, 

Cladosporium e Mucor. 

COMISCAD t r - C f M Ct ENERGIA NÜCIEAR/SP - IPEi 
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As bactérias são raramente citadas na literatura especializada como 

microrganismos afetando papéis. Dentre os autores, KOWALIK (1969, 1980a,b, 1984) 

e mais recentemente PETUSHKOVA (1992) fizeram referências a alguns gêneros de 

bactérias como Bacillus sp.. Micrococcus sp., Aerobacter aerogenes, Cellfalcicula sp., 

Cellvibrio sp., Cytophaga sp., descrevendo aspectos gerais da fisiologia e condições 

ideais de crescimento e multiplicação, como o pH, umidade relativa, temperatura, etc. 

As características das colônias do Aspergillus niger, Cladosporium 

cladosporiodes, Penicillium purpurogenum e Epicoccum nigrum em meio de cultura são 

apresentados nas Figuras 8- e 9, evidenciando a coloração e textura do micelio e os 

corpos de frutificação típicos das espécies. 
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Figura 8 - Características das colonias de fungos isolados de papéis afetados cultivadas em meio de cultura. (1) Cladosporium 
cladosporioides, (2) Penicillium purpurogenum. 
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Figura 9 - Características das colonias de fungos isolados de papéis afetados cultivadas em meio de cultura. (1) Aspergillus 
niger, (2) Epicoccum nigrum. 
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5.2. Irradiação de esporos de fungos em suspensão aquosa, com diferentes 

doses de radiação gama 

Os esporos dos fungos que mantiveram-se viáveis após a exposição à 

radiação gama, deram origem a colônias típicas das espécies em meio de cultura de 

BDA (Figuras 10 a 18), Apêndices 1 a 8 referentes aos Ensaios 2 a 9). 

Na Figura (10) (Ensaio 2, Apêndice 1) são apresentados os resultados da 

contagem do número de colônias de Aspergillus wentii, Cladosporium cladosporioides 

é'Penicillium purpurogenum formadas a partir dos esporos expostos previamente a doses 

de O a 6 kGy de radiação gama. Os resultados desse ensaio exploratório demonstraram 

que, em relação à testemunha, doses acima de 0,5, 1,5 e 4,0 kGy afetaram a viabilidade 

de todos os esporos de Penicillium purpurogenum, Aspergillus wentii e Cladosporium 

cladosporioides, respectivamente. Esses valores são relativos ao plaqueamento de 

suspensões de 10^ esporos/ml. 

A partir desses resultados iniciais pesquisou-se o efeito de doses crescentes 

de radiação gama em diferentes suspensões de esporos das espécies de fungos. 

Os resultados da irradiação de esporos de Cladosporium cladosporioides são 

apresentados na Figura 11 (Ensaio 3, Apêndice 2), verificando-se que o plaqueamento 

dos esporos deu origem a colônias de fungos em meio de cultura até as doses de 1,0 e 

2,0 kGy, para as suspensões de 10' e 10* - 10* esporos/ml, respectivamente. A figura 

(11) indica a curva de sobrevivência dos esporos sendo que, dentre os pontos 
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Figura 10 - Colonias de Penicillium purpurogenum, Cladosporium cladosporioides e 

Aspergillus wentii formados em meio de cultura a partir de esporos irradiados com doses 

crescentes de radiação gama na suspensão de Itf esporos/ml. 

experimentais, foi traçada a reta que melhor se ajustou à parte retilínea da curva. A 

partir dessa reta foram obtidos para o Cladosporium cladosporiodes os coeficientes de 

correlação linear (r), coeficiente angular (b), e a dose D,, que corresponde a uma 

sobrevivência de 37% dos esporos (Tabela 4), de acordo com BONETTI et alii (1979). 
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Fungo Diluição b r D^ (kGy) 

Cladosporium cladosporioides 10* -0,69315 -0,966578 1,43 

Suspensão inicial: 10* -0,5495 -0,866026 1,80 

i C esp/ml IO' 

* Insuficiência de pontos. 

Para o Aspergillus niger observou-se a formação de colônias em doses de 

até 0,5 e 1,0 kGy de radiação gama pelo plaqueamento de suspensões de lO' e 10* - 10* 

esporos/ml, respectivamente (Figura 12, Apêndice 3, Ensaio 4). Quando foram 

avaliados os efeitos de doses em intervalos menores foram formadas colônias até a dose 

de 0,9 kGy a partir do plaqueamento de suspensões de 10* e 10* esporos/ml (Figura 12, 

Apêndice 4, Ensaio 5). Os mesmos resultados foram obtidos para suspensões de 10^ e 

Itf esporos/ml (Figura 13, Apêndice 5, Ensaio 6). A partir da curva de sobrevivência 

dos esporos (Figura 13) foram obtidos os valores dos coeficientes angular (b), 

coeficiente de correlação linear (r) e da dose D,, que corresponde a uma sobrevivência 

de 37% dos esporos (Tabela 5). 

Tabela 4 - Valores do coeficiente angular (b), coeficiente de correlação linear (r) e 

relativos à curva de sobrevivência do Cladosporium cladosporioides (Figura 11). 
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Para o Aspergillus wentii as colonias foram formadas até a dose de 0,5 kGy 

para todas as suspensões - de 10^ a 10' esporos/ml - observando-se um aumento no 

número de colônias do fungo nos tratamentos testemunha e 0,5 kGy de radiação, em 

função do aumento do número de esporos viáveis presentes na suspensão (Figura 14, 

Apêndice 6, Ensaio 7). Esses resultados podem ser visualizados nas Figuras 15 e 16, 

evidenciando-se as características e o número de colônias do Aspergillus wentii nos 

tratamentos testemunha e 0,5 kGy de radiação pelo plaqueamento das 4 suspensões de 

esporos. A dose letal para essa espécie é superior a 0,5 kGy, para os esporos suspensos 

em água, não sendo feita a regressão linear por insuficiência de pontos. 
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Figura 11 - Número de colonias (A) e curvas de sobrevivência (B) de Cladosporium 
cladosporioides formados em meio de cultura a partir de esporos irradiados a doses 
crescentes de radiação gama nas suspensões de 10', 10* e 10' esporos/ml. 



83 

Q u a n t i d a d e d e C o l ô n i a s 

1 o " 5 
1 O " 4 

1 O " 3 
S u s p o n s a o 

D o s e ( K G y ) 

Q u a n t i d a d e de C o l o n i a s 

I— c=> <=> 

S u s p e n ç ã o 

Figura 12 - Colonias de Aspergillus niger formadas em meio de cultura a partir de 
esporos irradiados com doses crescentes de radiação gama nas suspensões de 10 , 
10 '*e 10 ' (A) e 10 ̂  e iC* (B) esporos/ml. 
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Figura 13 - Número de colonias (A) e curvas de sobrevivência (B) de Aspergillus 

niger formadas em meio de cultura a partir de esporos irradiados com doses 
crescentes de radiação gama nas suspensões de 10 e 10 ^ esporos/ml 
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Fungo Diluição b r D„ (kGy) 

Aspergillus niger -5,89394 -0,970341 0,168 

Suspensão inicial: 

2,5 . IO'esp/ml 10^ -6,0900 -0,994826 0,163 

Para o Penicillium purpurogenum em suspensões de 10^ a 10' esporos/ml 

expostos a doses crescentes de radiação (até 0,70 kGy) não foi verificada a formação 

de colônias do fungo nas suspensões mais diluídas (10^ e 10' esporos/ml) em doses de 

radiações mais baixas (0,30 kGy). Por outro lado, nas suspensões mais concentradas 

(10' esporos/ml) somente em doses de radiação acima de 0,5 kGy houve inibição 

completa no desenvolvimento de colônias (Figura 17, Apêndice 7, Ensaio 8). As curvas 

de sobrevivência dos esporos do fungo para as várias diluições são indicadas na Figura 

17 e, a partir dessas retas, foram obtidos os valores de b, r e D,,. 

Tabela 5 - Valores do coeficiente coeficiente angular (b), coeficiente de correlação 

linear (r) e relativos à curva de sobrevivência do Aspergillus niger (Figura 14). 
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Tabela 6 - Valores do coeficiente coeficiente angular (b), coeficiente de correlação linear 

(r) e D o relativos à curva de sobrevivência do Penicillium purpurogenum (Figura 17). 

Fungo Diluição D o (kGy) 

Penicillium purpurogenum 

Suspensão inicial: 

1,8 . IO' esp/ml 

Insuficiência de pontos. 

IO' 

10* 

10' 

10^ 

-12,7822 -0,98034 0,077 

-13,4195 -0,9694 0,074 

Para o Epicoccum nigrum (Figura 18, Apêndice 8, Ensaio 9) os resultados 

evidenciam que para a suspensão de 10^ esporos/ml não foram formadas colonias do 

fungo em doses acima de 1,75 kGy; para a suspensão de 10* esporos/ml essa resposta 

foi atingida a 2,25 kGy. A Figura 18 indica as curvas de sobrevivência dos esporos para 

as várias diluições, observando-se um comportamento diferenciado dos outros fungos: 

a radiação gama parece não afetar a viabilidade dos esporos do Epicoccum nigrum de 

uma forma esperada. 
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Figura 14 - Número de colonias (A) e curvas de sobrevivência (B) de Aspergillus wentii 
formadas em meio de cultura a partir de esporos irradiados a doses crescentes de 
radiação gama nas suspensões de 10^ a 10' esporos/ml. 



Figura 15 - Colônias de Aspergillus wemii formadas em meio de cultura a partir de 
germinação de esporos irradiados nas diluições de 10' (A - testemunha; B - 0,5 kGy) 
e 10* esporos/ml (C - testemunha; D - 0,5 kGy). 

COMIS:ÂC Cf;. lí E^LRGIA NUCLEAR/SP - IPÊI 
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Fungos Diluição 

Epicoccum nigrum 10* 

Suspensão inicial: lO' -0,4056 -0,3193 

10* esp/ml 10^ -0,6289 -0,5483 

* Insuficiência de pontos. 

Os resultados dos ensaios demonstram que os esporos dos fungos apresen

tam diferentes níveis de sensibilidade (ou de resistência) às doses de radiação gama, 

Para a diluição de 10* esp/ml o desenvolvimento de amostras irradiadas se 

mostrou idêntico ao da testemunha, a não ser para doses de 2,25 e 2,50 kGy, em que 

houve uma queda acentuada de esporos viáveis. 

Esse comportamento se repetiu para outras diluições, portanto, não foram 

determinadas doses Do (dose correspondente a 37% de sobrevivência) para as diluições 

de IO' a 10^ esp/ml. Na Tabela 7, estão representados os valores do coeficiente angular 

(b) e do coeficiente de correlação linear (r), relativos à curva de sobrevivência do 

Epiocccum nigrum. 

Tabela 7 - Valores do coeficiente angular (b), coeficiente de correlação linear (r), 

relativos à curva de sobrevivência do Epicoccum nigrum (Figura 18). 
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quando em suspensão aquosa. As inclinações das retas obtidas (Figuras 11, 13, 17 e 18) 

indicam a sensibilidade de cada fungo ao tratamento com radiação gama. Das espécies 

estudadas a mais resistente foi o Cladosporium cladosporiodes, a mais sensível foi o 

Penicillium purpurogenum e as intermediárias, Aspergillus niger, Aspergillus wentii e 

Epicoccum nignm. 

Segundo BONETTI et alii (1979), para uma interpretação correta da 

radiosensibilidade de diferentes fungos deve-se levar em conta a concentração da 

suspensão de esporos em água no momento da irradiação. Daí, a importância do estudo 

das curvas de sobrevivência. 

Quanto às diluições para o plaqueamento dos esporos, após a irradiação, os 

resultados permitem concluir que, de um modo geral, as melhores suspensões estão 

entre IO' e 10" esporos/ml, possibilitando a formação, desenvolvimento e a contagem 

de efetivo número de colônias de fungos em meio de cultura/placa de petri. Isto deve-se 

a significativa redução do número de colônias dos fungos nos tratamentos testemunha 

e irradiados, formadas a partir do plaqueamento das suspensões mais diluídas de esporos 

viáveis (10^ e 10' esporos/ml) conforme mostram as Figuras 15 e 16). 

Dentre a literatura consultada sobre a sensibilidade de esporos de fungos "in 

vitro" destacam-se os trabalhos conduzidos por CHATRATH (1974) e MARTIN e 

MENTEN (1985) que obtiveram para os esporos de Colletotrichum gloeosporioides 

doses erradicantes de radiação gama entre 1,0 e 2,0 kGy. 
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Doses em tomo de 5 kGy, foram suficientes, segundo BONETTI et alii 

(1979) para inviabilizar os esporos de inúmeras espécies de fungos em suspensão em 

água pertencentes aos gêneros Aspergillus fimigatus, A. niger, Penicillium notatum, P. 

digitatum, Trichoderma sp,, Byssoclamys fiilva, Scopulariopsis brevicaulis, Chaetomium 

spirale, C. elatum e C, globosum, com exceção do Helmimhosporium que exigiu 6 kGy 

provavelmente devido a morfología e número de células dos esporos. 

Resultados semelhantes foram obtidos por VERO et alii (1973) ao irradiar 

11 espécies de fungos, em suspensão aquosa. Segundo os autores 5 kGy de radiação 

gama foram suficientes para matar todos os esporos dos fungos estudados, com exceção 

do Rhizopus sp., que necessitou de uma dose maior, entre 5 e 10 kGy. O Aspergillus 

terreus e o Penicillium jaminellum quando irradiados com 2 kGy apresentaram pequeno 

número de esporos viáveis, enquanto que o Cladosporium sp., irradiado com 2 kGy 

apresentou ainda grande viabilidade de esporos, sendo portanto necessário uma dose 

superior a 2 kGy mas abaixo de 5 kGy. Dos outros fungos estudados os mais sensíveis 

à radiação foram Chaetomium globosum. Trichoderma lignorum, Stysanus sp., 

Scopulariopsis brevicaulis e Paecillomices sp., todos exterminados com 2 kGy de 

radiação gama. 

A maior sensibilidade dos esporos dos fungos à radiação gama quando em 

suspensão aquosa se deve, segundo PAVON-FLORES (1974), à radiólise da água que 

provoca a formação de íons e radicais ativados que contribuem para a alteração celular. 



Figura 16 - Colônias de Aspergillus wentii formadas em meio de cultura, a partir da 
germinação dos esporos irradiados nas diluições de 10' (A - testemunha; B -0,5 kGy) 
e 10^ esporos/ml (C - testemunha; D - 0,5 kGy). 
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Figura 17 - Número de colonias (A) e curvas de sobrevivencia (B) de Penicillium 
purpurogenum formadas em meio de cultura, a partir de esporos irradiados a doses 
crescentes de radiação gama, nas suspensões 10^ a 10* esporos/ml. 
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Figura 18 - Número de colonias (A) e curvas de sobrevivência (B) de Epicoccum nigrum 
formadas em meio de cultura, a partir de esporos irradiados a doses crescentes de 
radiação gama, nas suspensões itf a 10* esporos/ml. 
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Por outro lado, as moléculas dissociadas, excitadas, possuem, graças à água, 

uma mobilidade que facilita sua migração aumentando assim os pontos de contato. 

As taxas de dose utilizadas no presente trabalho em tomo de 4 kGy/h foram 

as maiores possíveis de serem obtidas no equipamento de radiação gama utilizado nos 

experimentos. De acordo com PAVON-FLORES (1974) taxas de dose elevadas causam 

alterações traumáticas nos microrganismos que não são observadas em taxas menores. 

A autora obteve os melhores resultados na esterilização de papéis utilizando taxa de 5,16 

kGy/h. 

5.3 - Irradiação de papéis inoculados artificialmente por fungos em diversos 

estágios de desenvolvimento. 

5.3.1 - Irradiação de papéis contaminados por fungos,na fase inicial de 

desenvolvimento dos esporos e formação de colônias 

A embebição dos papéis de filtro com suspensão de esporos dos fungos,em 

condições de laboratórios (48 horas - temperatura ambiente) visa proporcionar a sua 

germinação na superfície do revestimento e das fibras que formam a folha de papel 

(Figuras 1, 2 e 6). Nesse período, segundo HORÁKOVA e MARTINEK (1984) e 

SZCZEPANOWSKA (1986) os esporos germinam e formam os tubos de germinação e, 

posteriormente, as hifas que irão se desenvolver na superfície e no interior das fibras, 

originando as colônias dos fungos no papel (Figuras 4 e 5). 
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A irradiação de papéis inoculados com esporos de espécies de fungos nessas 

fases possibilita verificar a sua radiosensibilidade em condições próximas às de uma 

contaminação natural de material bibliográfico. Permite, da mesma forma, a comparação 

do comportamento dos fungos à irradiação nesta fase, na fase de colonias adultas e 

quando os esporos estão suspensão em água. 

Os resultados da contagem do número de colônias formadas nos papéis a 

partir dos esporos de Cladosporium cladosporioides, Aspergillus niger, Aspergillus 

wentii, Penicilium purpurogenum e Epicoccum nignm, que se mantiveram viáveis após 

exposição a radiação gama são apresentados nas Figuras 19 a 24, Ensaios 10 a 14, 

Apêndices 9 a 13. 

Os resultados apresentados na Figura 19 (Ensaio 10, Apêndice 9) 

demonstram que para o Cladosporium cladosporioides doses acima de 5,5 kGy afetaram 

a viabilidade de esporos na fase de germinação e de início da formação das colônias no 

substrato papel de filtro. Reduções significativas foram detectadas a partir de 1,5 kGy 

de radiação. 

Doses de radiação mais baixas (em tomo de 3kGy) foram suficientes para 

afetar a viabilidade de todos os esporos dessa espécie em suspensão aquosa (Figura 11). 
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Figura 19 - Número de colonias de Cladosporium formadas em papel de filtro, a 
partir de esporos na fase inicial de desenvolvimento, irradiados com doses 
crescentes de radiação gama. 
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No Ensaio 11 (Figura 20, Apéndice 10) os resultados mostram que os 

esporos em fase de germinação e das hifas de Aspergillus niger foram afetados com 

doses acima de 2,5 kGy com redução significativa a partir de 1,5 kGy. Da mesma 

forma, a irradiação de esporos de Aspergillus niger suspensos em água exigiu doses 

mais baixas, (em tomo de 1,0 kGy) para afetar todos os esporos (Figuras 12 e 13). 

Para o Aspergillus wentii (Ensaio 12, Figuras 21 e 22, Apéndice 11) os 

resultados demonstraram que a dose de 1,5 kGy e doses acima foram letais para os 

esporos na fase inicial de germinação no substrato papel. 

Por outro lado, esporos suspensos em água e irradiados com doses acima 

de 0,5 kGy, não deram origem a colônias do fungo em meio de cultura (Figura 14). 

No Ensaio 13 (Figura 23, Apêndice 12) os resultados indicam que doses 

acima de 0,70 kGy afetaram todos os esporos de Penicillium purpurogenum na fase 

inicial de germinação no substrato papel com reduções significativas a partir de 0,5 

kGy. As doses letais para os esporos do fungo suspensos em água foram de 0,50 e 0,55 

kGy (Figura 17). 

Para o Epicocum nigrun (Ensaio 14, Figura 24, Apêndice 13) os resultados 

demonstram que para a dose de 2 kGy e acima desse valor não houve desenvolvimento 

de colônias do fungo em meio cultura. Essas doses foram próximas às obtidas na 

irradiação dos esporos dessa espécie (Ensaio 9). 
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Figura 20 - Colonias de Aspergillus niger formadas em papel de filtro, a partir de 
esporos na fase inicial de desenvolvimento, irradiados com doses crescentes de 
radiação gama. 
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Figura 21 - Avaliação da quantidade de colônias de Aspergillus wentii formadas 
em papel de filtro, a partir de esporos na fase inicial de desenvolvimento, irradiados 
com doses crescentes de radiação gama. 
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Figura 22 -"Colônias de Aspergillus wentii formadas em papel de filtro, a partir de 
esporos na fase inicial de desenvolvimento, irradiados em doses crescentes de radiação 
gama. Em tubos de ensaio (A) e destaque dos papéis de filtro (B). 
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Figura 21 - Avaliação da quantidade de colônias de Penicilium purpurogenum 
formadas em papel de filtro, a partir de esporos na fase inicial de desenvolvimento, 
irradiados com doses crescentes de radiação gama. 
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Figura 2 4 - Avaliação da quantidade de colônias de Epicocum nigrum fonnadas em 
papel de filtro, a partir de esporos na fase de desenvolvimento, irradiados com doses 
crescentes de radiação gama. 
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Os resultados dos Ensaios 10 a 14 mostraram que, a exemplo dos ensaios 

de irradiação dos esporos em suspensão em água, as 5 espécies de fungos apresentam, 

para suspensões com concentrações similares de esporos, diferentes níveis de 

sensibilidade (ou de resistência) às doses de radiação gama. A espécie mais resistente 

foi o Cladosporium cladosporioides (5,5-6,0 kGy), a mais sensível foi o Penicillium 

purpurogenum (0,7 - 0,8 kGy) e as intermediárias Aspergillus wentii (1,0 - 1,5 kGy) 

Epicocum nigrum (1,0 - 2,0 kGy) e Aspergillus niger (2,5 - 3,0 kGy). Essa ordem de 

sensibilidade (ou resistência) dos fungos foi, de modo geral, a mesma quando a radiação 

foi aplicada nos esporos suspensos em água embora os valores foram sempre superiores, 

demonstrando que o nível das alterações metabólicas dos fungos depende do teor de 

água do meio, do substrato, da concentração dos esporos &da fase de desenvolvimento. 

Resultados, portanto, coincidentes com os obtidos por PAVON-FLORES (1974). 

A redução na diferença entre os valores de radiosensibilidade do Aspergillus 

wemii e do Epicoccum nigrum para os esporos em suspensão em água (Ensaios 7 e 9) 

em relação aos esporos na fase inicial de desenvolvimento (Ensaios 12 e 14 ) parece ser 

devido ao maior teor de umidade das amostras de papel que permaneceram 48 horas em 

placas de Petri antes da irradiação, ao contrário das amostras das demais espécies de 

fungos, que ficaram expostos ao ambiente antes da irradiação. 

De acordo com BONETTI et alii (1979) a dose letal varia em função da 

concentração de esporos do fungo do material, no momento da irradiação, sendo que os 

autores, de modo geral obtiveram maiores valores de doses esterilizantes em papéis 

inoculados com suspensões mais concentradas de esporos. Para os 5 fungos estudados. 
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em que foram utilizadas suspensões de esporos da ordem de 10' esp/ml, a dose de 6 

kGy seria suficiente para inviabilizar todos os esporos "in vitro" e em papel - fase inicial 

de germinação e formação de colônias. Esses resultados estão de acordo com 

HORÁKOVA e MARTINEK (1984) que, irradiando papéis de filtro inoculados com 

suspensão de esporos, consideram a dose de 6 kGy suficiente para matar os esporos de 

Aspergillus flavus, A. niger e Trichoderma viride e de 8 kGy para o Ulocladium 

botrytis. 

Para papéis contendo e esporos de diversas espécies de fungos, em fase 

inicial de desenvolvimento, os resultados concordam com os obtidos por BONETTI et 

alii (1979) que sugerem que 10 kGy seriam sufientes para matar a maioria das espécies. 

Os fungos, na sua fase inicial de germinação tomam-se mais sensíveis aos efeitos da 

radiação gama devido, principalmente, ao maior teor de água em suas estruturas, 

segundo JUSTA e URBAN (1989). 

5.3.2. Irradiação de papéis inoculados por fungos, na fase de colônias adultas 

A embebição dos papéis pela pulverização dos esporos dos fungos em 

suspensão em água e as condições de câmara úmida por 20 dias proporcionaram i) a 

germinação dos esporos na superfície das fibras de papel, ii) o desenvolvimento de 

abundante e vigoroso micelio dos fungos na superficie e no interior das fibras, 

originando a formação de colônias típicas, iii) a produção de inúmeros corpos de 
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frutificação dos fungos, principalmente nas bordas dos papéis. Estes aspectos indicam 

que nos Ensaios 15 e 16 (Tabelas 8 e 9) as condições de umidade e temperatura 

favoráveis para o Cladosporium cladosporioides e Epicocum nigrum possibilitaram, 

inclusive, a formação de frutificações iniciando novo ciclo do seu desenvolvimento. 

Nesses ensaios foram utilizados papéis de filtro previamente esterilizados 

e posteriormente inoculados com suspensão de esporos de Cladosporium cladosporioides 

e Epicocum nigrum para evitar a interferência dos microrganismos contaminantes 

naturais dos papéis, possibilitando o normal desenvolvimento dos fungos inoculados. 

Trabalhos semelhantes foram conduzidos por BELYAKOVA (1961), PAVON-FLORES, 

(1970), BONETTI et alii (1979), HORÁKOVA e MARTINEK (1984). 

Os pré-tratamentos a que os papéis com colônias adultas dos fungos foram 

submetidos, tiveram como objetivos pesquisar alternativas - principalmente temperatura 

e umidade para a redução da dose de radiação necessária para matar os fungos conforme 

recomendam BORS et alii (1968) e JUSTA e URBAN (1989), considerando que as 

doses letais altas certamente afetam as propriedades físico-mecânicas dos papéis 

(PAVON-FLORES, 1974); CALVINI e SANTUCCI, 1978/1979; BUTTERFIELD, 

1987). 

O Cladosporium cladosporioides (micelio e esporos) presente no papel e 

seco ao ambiente por 96 horas (tratamento A) foi reisolado em 33% das amostras dos 

tratamentos testemunha e de 2,0 kGy de irradiação, com redução para 7% a 10 kGy e 

dose letal acima desse valor. O Epicocum nigrum nesse tratamento foi recuperado em 
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33% na testemunha e 2,0 e 4,0 kGy de irradiação, com redução para 7% a 10 kGy e 

dose letal acima desse valor (Tabelas 8 e 9). Quando as amostras desse papel com 

micelio e esporos desses dois fungos foram irradiadas no seu estado saturado em água 

(tratamento C) verificou-se uma redução na porcentagem de recuperação após 4,0 kGy 

e no valor da dose letal (6,0 kGy) principalmente para o Epicocum nigrum. Esses 

resultados demonstram o efeito da água - ou teor de umidade do meio ou das estruturas 

do fungo - na sensibilidade dos organismos a radiação gama conforme destacam 

PAVON-FLORES (1974; 1975/1976), JUSTA e URBAN (1989). 

Com relação ao efeito do pré-tratamento das amostras de papel com micelio 

e esporos a temperatura de 50°C (tratamento B) antes da irradiação foram verificadas 

distintas reações: i) o Cladosporium cladosporiodes não foi reisolado nos tratamentos 

testemunha e de irradiação até a dose de 20 kGy, exceto por uma única colônia (13%) 

a 2 kGy; ii) o Epicoccum nigrum, ao contrário, foi reisolado em 33% das amostras 

testemunha (50''C, 24 horas) e das amostras irradiadas até 4 kGy, com reduções para 

20 e 13% nas doses de 3 e 2 kGy, respectivamente, quando a dose letal foi atingida. O 

Cladosporium cladosporioides apresentou um comportamento caractenstico dos 

microrganismos termosensíveis, enquanto que o Epicoccum nigrum de termoresistente, 

conforme destacam COCHRANE (1958) e ERIKSSON et alii (1990). 
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Tabela 8 - Colônias de Cladosporium cladosporioides formadas em meio cultura a 

partir de amostras de papel de filtro artificialmente inoculados e irradiados, com 

diferentes pré-tratamentos. 

B 

Dose (kGy) Pré-tratamentos (Ambiente) (Seco 50 °C) (Úmido) 

testemunha 5 ' - 3 

a 5 1 5 
4 3 - 2 
6 . . I 

10 1 , . 
20 . . . 

Pré-tratamento A = Amostras de papel com colônias de Cladosporium 

cladosporioides, secas ao ambiente (96 horas) e irradiadas. 

Pré-tratamento B = Amostras de papel com colônias de Cladosporium cladosporioides, 

secas ao ambiente (72 horas), em estufa seca a 50°C (24 horas) e irradiadas. 

Pré-tratamento C = Amostras de papel com colônias de Cladosporium cladosporioides 

úmidas e irradiadas. 

* Os valores referem-se ao número de colônias do fungo reisoladas em 15 amostras de 

papel de filtro plaqueadas em meio de BDA (3 placas de Petri/5 amostras de papel). 

rMllC t .Ãí.CN/l tC NUCLEAR/SP - IPE8 
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B 

Dose (kGy) Pré-tratamentos (Ambiente) (Seco 50°C) (Úmido) 

testemunha 5* 5 5 

2 5 5 S 

4 5 § 2 

6 4 3 1 

10 4 2 -

20 

Pré-tratamento A = Amostras de papel com colônias de Epicoccum nigrum, secas ao 

ambiente (96 horas) e irradiadas. 

Pré-tratamento B = Amostras de papel com colônias de Epicoccum nigrum, secas ao 

ambiente (72 horas), em estufa seca a 50°C (24 horas) e irradiadas. 

Pré- tratamento C = Amostras de papel com colônias de Epicoccum nigrum, úmidas 

e irradiadas. 

* Os valores referem-se ao número de colônias do fungo reisoladas em 15 amostras de 

papel de filtro plaqueadas em meio de BDA (3 placas de Petri/ 5 amostras de papel). 

Tabela 9 - Colônias de Epicoccum nigrum formadas em meio de cultura a partir de 

amostras de papel de filtro artificialmente inoculados e irradiados, com diferentes pré-

tratamentos. 
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As diferenças obtidas nas respostas dos fungos à secagem (ambiente e em 

estufa à 50°C) e à radiação indicam i) a importância da identificação e do conhecimento 

do comportamento de cada microrganismo a temperatura e às doses de radiação, iii) 

necessidade do desenvolvimento de pesquisa utilizando temperatura e umidade nas fases 

pré e durante radiação, conforme destacam BORS et alii (1968), HANUS (1985) e 

JUSTA e URBAN (1989). 

Os resultados obtidos nos Ensaios 15 e 16, apesar de preliminares, indicam 

o aumento da resistência à radiação gama que apresentam as densas colônias adultas de 

fungos. Segundo PAVON-FLORES (1979) (i) quanto mais velhas forem as culturas 

maior a dose necessária para inibir o seu crescimento e (ii) a dose necessária para inibir 

toda uma população de células depende não somente da resistência própria de cada 

célula, mas do número de células. 

Os resultados estão coerentes com os obtidos por PAVON-FLORES (1979) 

que, em pesquisa com 36 fungos inoculados em papel de filtro (culturas de 15 dias), 

concluiu ser necessário 18 kGy, taxa de dose 5,16 kGy para matar todos os fungos. Por 

outro lado, contrariam os reportados por BELYAKOVA (1961) que, utilizando papéis 

de filtro infectados com culturas de fungos de 10 dias, considerou 6,5 kGy suficiente 

para inviabilizar o crescimento de 30 espécies. 

Quanto à temperatura, BROKERHOF (1989) considera de grande 

importância um aumento da temperatura pelo efeito sinérgico na ação letal da radiação. 

URBAN et alii (1978) consideram a temperatura de 50°C associada a uma dose de 0,5 

kGy suficiente para matar todos os esporos dos fungos. 
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Em pesquisa mais recente, JUSTA e URBAN (1989) verificaram que o pré-

aquecimento do papel por 24 horas, em estufa a 50°C com 95% de umidade relativa, 

é eficaz na diminuição da dose letal, considerada como igual a 2 kGy, (Tabela 2). 

Segundo os autores, o aquecimento em estufa resulta em aumento da resistência do 

microrganismo à radiação gama. BORS et alii, (1968) consideram que a temperatura e 

a irradiação devem ser aplicados simultaneamente porque um pré-aquecimento da 

amostra de papel não resulta em efeito positivo; sendo que HORÁKOVA e MARTINEK 

(1984) concluíram que 80°C e 2 kGy são suficientes para matar todos os esporos dos 

fungos em papéis. 

Pesquisas sobre a variável temperatura antes e durante a irradiação são 

necessárias para reduzir a dose letal para fungos avaliando inclusive, o efeito do 

aquecimento nas características físico/química/mecânica dos papéis. 

5.4. Irradiação de papéis contaminados naturalmente por fungos 

Os resultados do Ensaio 17, referentes ao isolamento de microrganismos de 

papéis contaminados naturalmente e irradiados mostraram diferenças com relação aos 

tipos de papéis, espécies de microrganismos presentes e doses de irradiação (Tabela 10). 

Nas amostras de papel sulfite - Livro Zoologie/1925 foram isolados 

inúmeros gêneros de fungos, além de bactérias. Nas amostras testemunha isolou-se 

maior número de colônias de Penicillium spp., seguindo-se Aspergillus spp.. 
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Cladosporium cladosporioides, Epicoccum nigrum e bactérias. Nas amostras irradiadas 

verificou-se um decréscimo do número de colônias de Aspergillus spp. em doses de até 

17,5 kGy. 

O Cladosporium cladosporoides e Aspergillus spp. ocorreram em números 

variáveis desde a testemunha até a dose mais alta de 20 kGy. Outros gêneros e espécies 

de fungos {Fusarium sp.. Alternaria tenuis, Rhizopus sp.) foram isolados em pequeno 

número de colônias e somente em alguns tratamentos de irradiação, indicando que 

ocorrem em baixa frequência no papel ou são suplantados pela competição pelos fungos 

mencionados. 

Por outro lado, nas amostras de papel couchê - Revista Scientia Agricola -

de publicação recente (1992), constatou-se a ocorrência de poucos gêneros de fungos 

e em pequeno número de colônias. 
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Tabela 10 - Microrganismos isolados de papéis autênticos contaminados naturalmente 
e irradiados com diferentes doses de radiação gama. 

Dose 

kGv 

Tipos de 

papéis 

Dose 

kGv 

Tipos de 

papéis T * IT m ** IV v VT VIT VTTT TX 

0 

A 

B 

C 1 

4 15 1 

1 

2 

22 

2,5 

A 

ã 
c 

7 5 

1 - 1 

1 

1 -
-

I 23 

5,0 

A 

B 

c 
- -

- -

-

- -

- 22 

7,5 

A 

B 

C 

4 5 4 1 1 - -
- 10 

10,0 

A 

B 

C 

4 4 

1 

1 

-

1 - 1 

2 

4 

37 

12,5 

A 

B 

C 

5 4 4 

1 -

-

-

4 

14 

15,0 

A 

B 

c 

2 2 2 

- - -

- -

30 

17,5 

A 

B 

c 
1 

2 

1 

I -

-
- -

- 17 

20,0 

A 

B 

£ 

2 

1 

2 

1 

- - -

- 12 

Papéis: A = papel sulfite (Livro Zoologie/1925); B = papel couchê (Revista Scientia Agrícola/ 1992); 
C = papel acetinado (Livro Flora Brasílica/1942). 

= Aspergillus spp; II = Cladosporium cladosporioides; III = Penicillium sp. ; IV = Alternaria tenuis; 
= Fusarium sp.; VI = Epicoccum nigrum; VII = Rhizopus sp,; VIII = Fungos não identificados; IX 

I = As, 
V 
= bactérias. 

* Aspergillus spp.: A.niger, A.wentii, A.sp.; ** Penicillium sp.: P.decumbens, P.purpurogenum, P.sp. 
*** Os valores foram obtidos a partir da contagem do numero de colonias de fungos e bactérias em 50 
sub-amostras de papéis plaqueados em meio de cultura (BDA). 



114 

No tratamento de 2,5 kGy foram isoladas colônias de cada fungo dos 

gêneros Cladosporium cladosporioides, Alternaria tenuis, Fusarium sp.; na dose de 17,5 

kGy, uma colônia de Cladosporium cladosporioides e na de 20 kGy Aspergillus spp. 

Alternaria tenuis também com uma colônia cada. Nesse papel é elevada a contaminação 

por bactérias mesmo nas taxas de irradiação mais altas e que não mostram sinais visíveis 

de. sua presença na superfície dos papéis. 

Para amostras de papel acetinado - Livro Flora Brasílica - de publicação 

antiga (1942) mas em bom estado de conservação foram isolados poucos fungos e 

nenhuma bactéria. Verificou-se uma colônia dos gêneros Aspergillus spp., Cladosporium 

cladosporioides. Alternaria tenuis, nas amostras dos tratamentos testemunha, 10 e 20 

kGy de radiação gama, respectivamente. 

Os resultados da análise microbiológica mostraram que os papéis da obra 

mais antiga - Zoologie/1925 - apresentaram maior número de colônias de fungos em 

meio de cultura, independente das doses de radiação. 

As espécies de fungos presentes nos 3 tipos de papéis são relacionadas como 

causadoras de danos em material bibliográfico (Tabela 1). 

De acordo com FLORIAN (1993) na lista dos 44 conhecidos fungos 

xerofílicos (requerem baixa atividade de água) 12 são Aspergillus, 14 Penicillium e 7 

Eurotium. Dos 11 restantes, 7 são espécies raras. A presença dessas espécies em 

materiais de arquivo indica a sua natureza xerofílica e os dados dos isolamentos da 

publicação mais antiga sugerem que os esporos dos fungos permaneceram em estado de 
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latência por longo período, conforme verificado por FLORIAN (1993); REBRIKOVA 

e MANTUROVSKAYA (1993); BROKERHOF (1989), vindo a germinar em condições 

favoráveis do meio de cultura. 

Por outro lado, nos papéis da publicação Scientia Agricola (1992) foram 

isoladas bactérias em elevada frequência e um reduzido número de fungos, em relação 

aos demais papéis, indicando que foram contaminados durante sua fabricação, manuseio 

e/ou impressão sem apresentarem, no entanto, sinais ou manchas. As bactérias e fungos 

são os principais microrganismos que afetam a qualidade das polpas e papéis nas 

indústrias de celulose e papel sendo controlados com aplicações sistemáticas e contínuas 

de microbiocidas (MICROBIOLOGY, 1955; SANBORN, 1965; LATORRE et alii, 

1990). 

A presença e o desenvolvimento de microrganismos em materiais 

bibliográficos dependem de fatores ambientais como temperatura, luz, oxigênio, dióxido 

de carbono, viabilidade de água, pH, características osmóticas do substrato (FLORIAN, 

1993). Dentre esses, o pH exerce influência importante, sendo que os valores abaixo de 

7 (ácido) favorecem os fungos e os acima (básico) as bactérias (KOWALIK, 1969, 

I980a,b; SZCZEPANOWSKA, 1986). 

De fato, os papéis das publicações Flora Brasílica (1932), Zoologie (1925) 

e Scientia Agricola (1992) apresentavam valores de pH 4, 4,8 e 8,8, respectivamente. 

Quanto à radiosensibilidade das bactérias, os resultados são coincidentes com os obser

vados por PETUSHKOVA (1992) que determinou a dose de 25 kGy letal para Bacillus 

sp., Micrococcus sp. e outras bactérias presentes em pergaminhos gregos medievais. 



116 

100. 

o " 
„1 .1 BO 

I l ™ 

60 . 

5 0 -

2 >i 

"O "O; «o 

1. Si °̂ 
f f ! 
e K 20 

<2 § Í 
10 _ 

I 
400 500 600 700 

I 

800 
=1 1 

900 1000 

Dose en krads 

Figura 25 - Efeito da radiação gama em amostras de papéis de livros afetados por 

microrganismos (BONETTI et alii, 1979). 

O aparecimento de esporos viáveis em amostras irradiadas com altas doses 

de radiação (20 kGy) contraria os resultados obtidos por BONETTI et alii (1979), que 

utilizaram doses menores de 10 kGy não se podendo afirmar, entretanto, de acordo com 

a Figura 25, que em doses mais altas de irradiação todos os esporos serão afetados, não 

dando origem a novas colônias. 
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Da mesma forma, HORÁKOVA e MARTINEK (1984) concluem que 8 kGy 

são suficientes para matar os esporos dos fungos e esterilizar folhas de papéis antigos, 

analisados três meses após a irradiação, em que permaneceram a uma umidade relativa 

de 100% e temperatura de 30°C. 

Entretanto, FLORIAN (1993) afirma que a umidade absoluta do substrato 

(e não somente a umidade relativa do ambiente) é a mais importante variável na 

germinação dos esporos e a ausência de colônias de fungos não significa a inexistência 

de esporos viáveis em estado de latência, que poderão germinar se receberem um 

tratamento de ativação. 

Na Tabela 11 (Ensaio 18), são apresentados os resultados de pré-

tratamentos, principalmente temperatura e umidade, realizados em papel de publicação 

antiga Química General, 1930 como alternativa para a redução da dose esterilizante para 

microrganismos, conforme recomendam JUSTA e URBAN (1989). 

Os fungos apresentaram reações diferenciadas em relação aos pré-

tratamentos e doses de radiação. Os pré-tratamentos A (condições normais de 

laboratório) e C (aquecimento a 50°C, 95% UR, 24 horas) reduziram significativamente 

o número de fungos isolados em relação ao B (aquecimento a 50°C, seco, 24 horas), 

para as mesmas doses e doses crescentes de radiação. 

Esses resultados corroboram as afirmações de JUSTA e URBAN (1989) que 

o aquecimento a seco aumenta a resistência das estruturas dos fungos a radiação gama 

relacionada, também, com a redução do teor de água do substrato. 
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Tabela 11 - Microrganismos isolados de papéis^" contaminados naturalmente e 

submetidos a pré-tratamentos de temperatura e umidade e irradiados em doses crescentes 

de radiação gama. 

Fungos 

Dose Pré-
tratamentos* 

kGy A B C 

test 1** - 1 

1,0 1 1 -

2,0 - 1 -

3,0 - 2 -

4,0 - - -

5,0 2 3 1 

6,0 - - 1 

7,0 - 2 -

8,0 - 3 1 

9.0 - 3 -

10,0 - 5 -

12,5 - 3 -

15,0 1 - -

17,5 - 2 1 

20,0 - - -

Bactérias 

Doses 

kGy 

Pré-
tratamentos 

A B C 

1 2 1 

1 2 1 

- 2 -

1 1 1 

test 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

€ ,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

12,5 

15,0 

17,5 

20,0 

1 
1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

5 

5 

5 

1 

2 

(1) papel acetinado do livro Química Generai/1930. 

* Pré-tratamentos: A = condições normais de laboratório; B = aquecimento prévio em 
estufa a seco 50°C, 24 horas; C = aquecimento prévio em estufa úmida 95% UR, 
50°C, 24 horas; 

** Número de colônias de fungos e bactérias desenvolvidas em 15 amostras de papéis 
em meio de cultura. 
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As bactérias apresentaram reações diferenciadas em relação aos fungos no 

que se refere aos pré-tratamentos e doses de radiação. Os maiores valores encontrados 

no pré-tratamento C em comparação com A e B indicam que o pré-aquecimento por 24 

horas a 50°C e em alta umidade relativa, proporciona a rápida multiplicação das 

bactérias em valores exponenciais que, posteriormente não são afetadas pelas taxas de 

radiação de até 20 kGy, conforme verificado em ensaios anteriores e na literatura 

(PETUSHKOVA, 1992). Nos demais pré-tratamentos (A e B), apesar da redução do 

número de colônias de bactérias em algumas doses, verificou-se, da mesma forma, uma 

resistência nas doses de 20 kGy. 

5.5. Irradiação de papéis e efeitos nas suas propriedades físico-meeânicas 

Os resultados do Ensaio 19, de avaliação dos efeitos da radiação gama e dos 

pré-tratamentos de secagem nas propriedades físico-mecânicas dos papéis antigos e 

modernos são apresentados nas tabelas 12 a 17, e os da análise estatística e do teste de 

Tukey nos Apêndices 14 a 23. 

O papel antigo (tipo acetinado, livro Química General, 1930), não mostrou 

variações significativamente diferentes - com relação às doses de radiação e pré-

tratamentos de secagem - para as seguintes propriedades físico-mecânicas: dobra 

transversal e longitudinal; alongamento transversal e longitudinal; arrebentamento 

(tabelas 12, 13, 14 e Apêndices 17, 18, 21 , 22 e 23). 
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Foram observados para alguns parâmetros - resistência à tração e resistência 

ao rasgo - variações significativas em relação aos tratamentos de irradiação e secagem. 

Esses resultados não mostraram, de forma nítida, variações das propriedades físico-

mecânicas dos papéis em resposta ao aumento das doses de radiação (Apêndices 15, 16, 

19, 20). As variações das características básicas e originais das amostras de papel 

interferiram nos resultados dos tratamentos de irradiação. Esses aspectos podem ser 

verificados pelas variações de gramatura (g/m^) e espessura (mm) do papel que chegam 

a apresentar diferenças de até 12% e 30%, que são consideradas normais em papéis 

antigos e decorrentes da qualidade e homogeneidade da polpa de celulose, do processo 

de fabricação do papel e tintas utilizadas durante a impressão. Nesses casos, a 

amostragem recomendada pelas normas NBR e ISO não é suficiente para evitar 

interferência nos resultados das variações intrínsecas das amostras de papel sugerindo-se, 

dentro do possível, para papéis antigos, analisar e selecionar previamente as amostras 

antes da realização dos tratamentos. 

O papel moderno (tipo sulfite, fabricado pela IPP, 1993) não mostrou varia

ções significativamente diferentes, em relação às doses de radiação e pré-tratamentos de 

secagem para alongamento transversal (Tabelas 15, 16, 17 e Apêndice 18). 

As propriedades do papel de resistência ao rasgo longitudinal e transversal; 

dobras transversal e longitudinal; alongamento longitudinal; tração longitudinal são 

afetadas de forma significativa nos tratamentos com doses de radiação de 5, 10, 15 e 20 

kGy, respectivamente (Apêndices 15, 19, 20, 21 , 22). 
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Quanto aos pré-tratamentos observa-se que as amostras submetidas a 

secagem em estufa úmida foram mais sensíveis para a dobra - transversal e longitudinal 

apresentando variações significativas a dose de 5 kGy, abaixo da dose de 10 kGy 

verificada nos outros pré-tratamentos (Apêndices 21, 22). 

Ao contrário, as amostras secas em estufa úmida comportam-se como mais 

resistentes à radiação pois as alterações significativas para a resistência ao rasgo 

transversal e longitudinal foram verificadas a 10 e 15 kGy, acima da dose de 5 kGy dos 

demais pré-tratamentos (Apêndices 19, 20). 

Quanto às propriedades de alongamento e arrebentamento, não foram 

observadas variações significativas. 

Os parâmetros gramatura e espessura não interferiram nos resultados sendo 

mais homogêneos nos papéis modernos - pelos avanços na tecnologia de fabricação - em 

comparação com os antigos (Apêndice 14). Em termos comparativos e de uma forma 

geral, o papel antigo üpo acetinado apresentou, em relação ao papel moderno tipo 

sulfite, menores alterações nas propriedades físico-mecânicas pela ação das doses de 

radiação gama. Essas diferenças parecem ser devidas à composição (tipo e mistura de 

fibras) e pelo processo de fabricação (grau de refino, grau de ligação fibra a fibra, 

materiais não fibrosos, acabamento e cobertura) do papel conforme destaca PAVON-

FLORES (1974). Segundo a autora, os papéis constituídos de celulose pura são os que 

mais sofrem alterações pois as cadeias de moléculas mais longas parecem ser mais 

afetadas que as outras. Ao contrário, os rearranjos moleculares explicam a estabilidade 

das características mecânicas. 
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COMISSO •:ac:cki t t enerúia HUòUAR/sp - ra 

Com relação às doses máximas de radiação gama que afetam as 

propriedades físico-mecânicas dos papéis existem diferenças entre os autores. Enquanto 

HANUS (1985) e HORÁKOVA & MARTINEK (1984) indicam valores de 7,2 a 8,0 

kGy; LAWTON et alii (1951) citados por PASZNER, (1968); BECK (1969, 1972) e 

KUBAT et al. (1968), relatam doses limites de 10 kGy; CALVINI & SANTUCCI 

observaram degradações significativas a partir de 15 kGy; até PAVON-FLORES (1974) 

que verificou pequena alteração na resistência mecânica (dobra, rasgo e estouro) de 5 

tipos de papéis irradiados com dose de 18 kGy. KEENEY et alii (1968), utilizando 

doses de 5 a 80 kGy verificaram que houve redução de 3-5%, nos valores originais das 

propriedades do papel toalha, em relação ao rasgo, estouro e alongamento, para cada 

aumento de 10 kGy de radiação gama. 

Por outro lado, a literatura mostra que a resistência às dobras é a 

propriedade físico-mecânica mais afetada e com maiores variações, a partir de doses de 

5 e 8 kGy, segundo BECK (1972), HORÁKOVA e MARTINEK (1984) e HANUS 

(1985), coincidente com o valor de 5-10 kGy encontrado no presente ü-abalho. 

Em pesquisa recente, FLIEDER et alii (1994), ao irradiarem 3 tipos de 

papel com doses de até 3 kGy concluíram que as perdas de resistência à tração e estouro 

podem ser consideradas como insignificantes, porém, a partir de 1 kGy já ocorrem 

oxidações e despolimerização acentuadas em função do aumento do índice de cobre de 

papel e da queda do grau de polimerização viscosimétrica. 

As perdas de resistência mecânica apesar de existirem podem ser aceitáveis, 

porém, as alterações químicas mostram uma degradação acentuada da celulose a partir 

do tratamento com radiação gama conforme destacam PAVON-FLORES (1974), 

BUTTERFIELD (1986). 
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Tabela 12 - Efeito de diferentes doses de radiação gama nas propriedades físico-

mecânicas de papéis. Tratamento (50°C/24 h, 95% UR). Papel antigo. 

Características/Propriedades Doses de radiação Método 

Físico/Químicas I II III IV V usado 

Espessura mm 0,0933 0,0969 0,00957 0,0925 0,0920 

Gramatura g/m' 84,99 87,04 82,18 88,56 84,98 

Resistência à tração kN/m NBR 7536-1982 

dir. longitudinal 2,06 1,88 2,05 2.20 2.02 

dir. transversal 1,43 1,40 1,47 1.34 1.45 

Alongamento T % NBR 6041-1983 

dir. longitudinal 1.0 0,95 1,1 1,5 1,1 

dir. transversal 1,7 1,3 1,8 1,8 1.6 

Resistência ao rasgo mN NBR 7538-1982 

dir. longitudinal 196 210 196 216 192 

dir. transversal 216 220 214 233 204 

Res. dobras duplas MIT n° ISO 5626-1978 

dir. longitudinal 1 1 2 2 1 

dir. transversal 2 2 2 2 1 

Res. arrebentamento kPa 83,4 81,4 75,5 84.3 86,3 ISO 2758-1983 

Doses de radiação: test. (I); 5 kGy (II); 10 kGy (III); 15 kGy (IV); 20 kGy (V). 
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Tabela 13 - Efeito de diferentes doses de radiação gama nas propriedades físico-

mecânicas de papéis. Tratamento (50°C/24 h). Papel antigo. 

Características/Propriedades 

Físico/Químicas 

Doses de radiação 

I II III IV 

Método 

usado 

Espessura min 

Grainatura g/m^ 

Resistência à tração kN/m 

dir. longitudinal 

dir. transversal 

Alongamento T % 

dir. longitudinal 

dir. transversal 

Resistência ao rasgo mN 

dir. longitudinal 

dir. transversal 

Res. dobras duplas MIT n° 

dir. longitudinal 

dir. transversal 

Res. arrebentamento kPa 

0,0863 0,0800 0,0836 0,0844 0,0869 

85,37 84,11 82,17 85,33 85,38 

1,95 1.92 1,95 1.82 2,05 

1,52 1.27 1.28 1.50 1,23 

1,2 1,1 1.0 1.2 1.1 

1.5 1,6 1.5 1,8 1,5 

196 176 157 171 176 

196 188 176 188 190 

1 

2 

2 

2 

84,3 83,4 

1 

2 

82,4 

1 

2 

NBR 7536-1982 

NBR 6041-1983 

NBR 7538-1982 

ISO 5626-1978 

78,4 78,4 ISO 2758-1983 

Doses de radiação: test. (1); 5 kGy (II); 10 kGy (III); 15 kGy (IV); 20 kGy (V). 
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Tabela 14 - Efeito de diferentes doses de radiação gama nas propriedades físico-

mecânicas de papéis. Tratamento (ambiente). Papel antigo. 

Características/Propriedades Doses de radiação Método 

Físico/Químicas I II III IV V usado 

Espessura mm 0,0817 0,0825 0,0825 0,0796 0,0833 

Gramatura g/m' 85,07 81.54 84,46 83.88 87.35 

Resistência à tração kN/m NBR 7536-1982 

dir. longitudinal 2,09 1,87 1.66 2,04 1,94 

dir. transversal 1,23 1,25 1,23 1,32 1.32 

Alongamento T % NBR 6041-1983 

dir. longitudinal 0,92 0,85 0,88 0,90 1,00 

dir. transversal 1,40 1,30 1,40 1.70 1.60 

Resistência ao rasgo mN NBR 7538-1982 

dir. longitudinal 169 180 157 167 157 

dir. transversal 182 190 161 180 190 

Res. dobras duplas MIT n° ISO 5626-1978 

dir. longitudinal 1 1 l 1 1 

dir. transversal 2 I 1 1 2 

Res. arrebentamento kPa 84,3 83.4 82.4 78.4 78.4 ISO 2758-1983 

Doses de radiação: test. (I); 5 kGy (II); 10 kGy (III); 15 kGy (IV); 20 kGy (V). 



126 

Tabela 15 - Efeito de diferentes doses de radiação gama nas propriedades físico-

mecânicas de papéis. Tratamento (50°C/24 h, 95% UR). Papel moderno. 

Carac t e r í s t i c a s /P rop r i edades D o s e s de radiação M é t o d o 

F í s i c o / Q u í m i c a s I II III IV V u s a d o 

E s p e s s u r a mm 0 , 0 9 7 3 0 , 0 9 8 5 0 , 0 9 9 2 0 , 0 9 8 3 0 , 0 9 9 2 

G r a m a t u r a g / m ' 7 1 , 1 6 7 1 , 4 7 7 1 , 1 9 7 0 , 5 8 7 1 , 2 7 

Res i s tênc ia à t r ação k N / m N B R 7 5 3 6 - 1 9 8 2 

d i r . longi tud ina l 5 , 2 8 5 ,38 5 ,23 5 , 2 8 5 ,23 

d i r . t ransversa l 2 , 9 6 2 , 9 8 2 , 8 9 3 ,01 2 , 8 3 

A l o n g a m e n t o T % N B R 6 0 4 1 - 1 9 8 3 

d i r . long i tud ina l 2 . 7 2 ,5 2 , 4 0 2 , 4 2 , 5 

d i r . t ransversa l 5 , 7 5 ,6 5 , 6 0 5 ,6 5 ,8 

Res is tênc ia ao r a s g o mN N B R 7 5 3 8 - 1 9 8 2 

d i r . long i tud ina l 3 8 6 392 382 378 363 

d i r . t ransversa l 451 441 4 3 5 4 4 5 4 1 0 

Res . d o b r a s d u p l a s M I T n ° ISO 5 6 2 6 - 1 9 7 8 

dir . long i tud ina l 1 4 5 122 98 108 104 

dir . t ransversa l 5 9 56 5 0 43 47 

Res . a r r e b e n t a m e n t o kPa 249 243 241 248 2 3 0 ISO 2 7 5 8 - 1 9 8 3 

Doses de radiação: test. (I); 5 kGy (II); 10 kGy (III); 15 kGy (IV); 20 kGy (V). 
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Características/Propriedades Doses de radiação Método 

Físico/quítnicas I II III IV V usado 

Espessura mm 0,0962 0,0948 0,0952 0,0965 0,0967 

Gramatura g/m' 70,84 70,00 70,26 69,76 71,70 

Resistência à tração kN/m NBR 7536-1982 

dir. longitudinal 5.6 5,32 5.43 5,44 5.13 

dir. transversal 3.10 2.97 2.90 3,05 2,96 

Alongamento T % NBR 6041-1983 

dir. longitudinal 2,4 2.3 2,4 2,0 2,0 

dir. transversal 5 .0 5,5 4.6 4,8 4,3 

Resistência ao rasgo mN NBR 7538-1982 

dir. longitudinal 390 363 353 353 331 

dir. transversal 445 408 388 390 367 

Res. dobras duplas MIT n" ISO 5626-1978 

dir. longitudinal 114 119 113 67 68 

dir. transversal 62 65 44 43 37 

Res. arrebentamento kPa 246 237 226 216 212 ISO 2758-1983 

Doses de radiação: test. (I); 5 kGy (II); 10 kGy (III); 15 kGy (IV); 20 kGy (V). 

Tabela 16 - Efeito de diferentes doses de radiação gama nas propriedades físico-

mecânicas de papéis. Tratamento (50°C/24 h). Papel moderno. 



128 

Tabela 17 - Efeito de diferentes doses de radiação gama nas propriedades físico-

mecânicas de papéis. Tratamento (Ambiente). Papel moderno. 

Características/Propriedades Doses de radiação Método 

Físico/químicas I II III IV V usado 

Espessura mm 0,0958 0.0978 0,0973 0,0967 0,0967 

Gramatura g/m' 69,87 70,29 71,02 70,94 70,12 

Resistência à tração kN/m NBR 7536-1982 

dir. longitudinal 5,52 5.39 5,40 5,41 5,26 

dir. transversal 3,02 3.01 2,97 3,03 2,89 

Alongamento T % NBR 6041-1983 

dir. longitudinal 2.2 2.2 2,1 1,9 2.1 

dir. transversal 5,2 5.6 5.6 5,3 5,4 

Resistência ao rasgo mN NBR 7538-1982 

dir. longitudinal 398 386 366 359 347 

dir. transversal 447 422 431 392 386 

Res. dobras duplas MIT n° ISO 5626-1978 

dir. longitudinal 97 113 84 92 79 

dir. transversal 58 60 55 44 47 

Res . arrebentamento kPa 245 239 228 222 223 ISO 2758-1983 

Doses de radiação: test. (I); 5 kGy (II); 10 kGy (III); 15 kGy (ÍV); 20 kGy (V). 
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6. C O N C L U S Õ E S 

1 - Os papéis de impressão em condições inadequadas de conservação contem bactérias 

e fungos, principalmente, dos gêneros Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, entre 

outros. 

2 - Os esporos dos fungos em suspensão aquosa, irradiados com diferentes doses de 

radiação gama apresentam diferentes níveis de sensibilidade: 

- as doses D,, - Sobrevivência de 37% dos esporos - foram de 1,43; 0,168 e 0,077 kGy 

para o Cladosporium cladosporioides, Aspergillus niger e Penicillium purpurogenum, 

respectivamente. 

- as doses letais foram de 2,0-3,0; 2,25-2,50; 0,9-1,0; 0,5-1,0 e 0,5-0,6 kGy para 

Cladosporium cladosporioides, Epicoccum nigrum, Aspergillus niger, Aspergillus wemii 

e Penicillium purpurogenum, respectivamente. 

3 - Os fungos na fase inicial de desenvolvimento dos esporos e formação de colônias em 

papéis e irradiados com diferentes doses de radiação gama apresentam, da mesma 

forma, diferentes níveis de sensibilidade: 

- as doses letais foram de 5,5-6,0; 2,5-3,0; 1,0-2,0; 1,0-1,5 e 0,7-0,8 kGy para 

Cladosporium cladosporioides, Aspergillus niger, Epicoccum nigrum, Aspergillus wemii 

e Penicillium purpurogenum, respectivamente. 
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4 - Os fungos na fase de colonias adultas em papéis e submetidos a pré-tratamentos de 

temperatura e umidade e irradiados com diferentes doses de radiação gama apresentam, 

também, diferentes níveis de sensibilidade: 

- as doses letais foram de 2,0; 6,0 e 10,0 kGy para Cladosporium cladosporioides, em 

papéis secos em estufa 50°C, úmidos e secos ao ambiente, respectivamente. As doses 

letais foram de 10 kGy para o Epicoccum nigrum nos 3 pré-tratamentos dos papéis. 

5 - A sensibilidade à radiação gama foi menor para o Cladosporium cladosporioides, 

intermediária para o Epicoccum nigrum e maior para o Penicillium purpurogenum, 

Aspergillus wentii e Aspergillus niger, em quaisquer de suas fases de crescimento e 

desenvolvimento. 

6 - Os fungos são mais sensíveis à radiação gama na fase de esporos e em suspensão em 

água e mais resistentes na fase de colônias adultas e no papel, em função do teor de 

água do meio. 

7 - Os fungos e bactérias como contaminantes naturais de papéis e submetidos à pré-

tratamentos de temperatura e umidade e irradiados com diferentes doses de radiação 

gama: 

- desenvolvem colônias a partir de esporos ou estruturas de resistência em estado de 

latência, quando em condições favoráveis, mesmo em elevadas dosses de radiação; com 

suas frequências determinadas pelo pH do papel. 



131 

- O pré-tratamento dos papéis com 50°C, 95% UR, 24 h, foi mais eficaz na redução dos 

fungos em relação ao de 50°C, seco, 24 h, para as mesmas doses de radiação. 

8 - A irradiação de papéis com diferentes doses de radiação gama mostrou que: 

- o papel antigo (couchê) apresentou, em relação ao papel moderno (sulfite), menores 

alterações nas propriedades físico-mecânicas provavelmente devido a sua composição 

e processo de fabricação, mesmo quando irradiado com doses altas (15 e 20 kGy). 

- o papel moderno apresenta variações nas propriedades físico/mecânicas em função das 

doses de radiação, desde alterações na resistência ao rasgo (O - 5 kGy), à dobra ( 5 - 1 0 

kGy); ao alongamento (10 - 15 kGy); até à tração (15 - 20 kGy). 

9 - A radiação gama constitue-se em um método para o controle de fungos em papéis 

e documentos gráficos, havendo necessidade de pesquisas para a diminuição das doses 

aplicadas, que incluam tratamentos - temperatura, umidade, composição da atmosfera -

antes e durante a irradiação. 



132 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGRAWAL, O.P. An overview of the studies on biodeterioration of cultural property 

in India. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIODETERIORATION OF 

CULTURAL PROPERTY. Lucknow, Abstract, p . l . 

ALEXOPOULOS, C.J. Introductory mycology. New York: John Wiley and Sons, 

1962. 613p. 

ARAI, H. Relationships between fungi and brown spots found in various materials. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIODETERIORATION OF CULTURAL 

PROPERTY, 2. , 1992. Tokyo, Proceedings, p.320-326. 

A RADIAÇÃO GAMA E CONSERVAÇÃO DE OBJETOS DO PATRIMÔNIO. 

Contacto, São Paulo, 3:10-11, 1990b. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Condicionamento de 

papel, cartas e papelão para ensaio. Rio de Janeiro, 1977. 3p. (ABNT-MB-

760/77). 



133 

I 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Direção de fabricação de 

papel, car tas e papelão. Rio de Janeiro, 1979. 2p. (ABNT-MB-1270/79). 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Amostragem de papel e 

papelão pa ra ensaio. Rio de Janeiro, 1982. 5p. (ABNT-MB-7158/82). 

BAILEY, D.G.; HAAS, M.J, Elétron bean irradiation of fresh hides, salted hides and 

leather, microbial control and effect on physical properties. In: ANNUAL 

MEETING OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION A 

HOT SPRINGS, 1984. Virginia, Proceedings, p.20-25. 

BALLARD, M.W.; BAER, N.S. Ethylene oxide fumigation: results and risk. 

Res taura tor , Copenhagen, 7:143-168, 1986. 

BARNETT, H.L. e HUNTER, B.B. Illustrated genera of imperfect fungi. 3" ed., 

Minneapolis: Burgess 1972. 241 p. 

BARROrn, S.L.B.; BERGMAN, S. Propriedades do papel e ensaio para sua 

avaliação. In: SENAI/IPT, Celulose e Papel, São Paulo, 1988. p.819-842. 



134 

BARROTTI, S.L.B. Tipos de papel. In: SENAI/IPT, Celulose e Papel, São Paulo, 

1988. p.843-855. 

BECK, W. L'emplois des radiations ionisantes pour l'assainessement du bois ancien. 

In: SYMPOSIUM ON THE WEATHERING OF WOOD, 1969. Ludwigsburg, 

Actes, p.51-68. 

BECK, W. Utilisation de rayons ionisants pour l'assainissement des papiers et de vieux 

bois. Internationaler Graphischer Restaurotorentag, Vienna, 69:39-51, 1972. 

BELYAKOVA, L.A. Gamma-radiation as a disinfecting agent for books infected with 

mould spores. Microbiology, New York, 29:548-550, 1961. 

BIASETTO, E.A. Disinfestazione dei libri (cartacei e membranaceae) a mezzo di 

radiazioni ionizzanti. Atti delPIstituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. 

(134):99-102, 1975/76. 

BONETTI, M.; GALLO, F . ; MAGAUDDA, D.; MARCONI, C ; MONTANARI, M. 

Essais sur l'utilisation des rayons y pour la sterilisation des matériaux libraires. 

Studies in Conservation, London, 24:59-68, 1979. 



135 

BORS, J.; KÜHN, W.; BARDON, A. A possible control of paper destroying fungi by 

means of gamma rays. Das Papier, Darmstadt, 22(4): 180-185, 1968. 

BROKERHOF, A.W. Control of fungi and insects in objects and collections of cultural 

value. Amsterdam: Central Research Laboratory, 1989. 78p. 

BUTTERFIELD, F.J. The potencial long-term effects of gamma irradiation on paper. 

Studies in Conservation, London, 32:181-191, 1987. 

CALVINI, P . ; SANTUCCI, L. Alcuni dati sugli effetti dell' irradiazone gamma sulla 

carta. Boilettino del'Istituto Centrale Per la Patologia del Libro, Roma, (35): 

55-62, 1978-79. 

CARRERA, N. História dos insetos inimigos dos livros. Ciência e Cultura, São 

Paulo, 33(3):353-361, 1981. 

CHAHINE, C ; VILMONT, L. Effect du rayonnement gamma sur le cuir et le 

parchemin. In: JOURNEES D'ETUDES DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE 

CONSERVATION, Poitiers, Actes, p.47-107, 1988. 



136 

CHAMBERLAIN, W.R. A new approach to treating fungus in small libraries. 

Biodeterioration Research, 1:323-330, 1986. 

CHATRATH, M.S. Effect of gamma radiation on spores of Colletotrichum spp. Indian 

Society Nuclear Technical Agriculture and Biology, New Delhi, 3( l ) :6-8, 1974. 

COCHRANE, V.W. Physiology of fungi. New York, John Wiley & Sons, 1958. 

342p. 

CORUJEIRA, L.A. Métodos de prevenção e eliminação de fungos em materiais 

bibliográficos. Revista de Biblioteconomia, Brasília, l ( l ) :59-65 , 1973. 

DHAWAN, S.; AGRAWAL, P.O. Fungai flora of miniatura paper paitings and 

lithographs. Internatioual Biodeterioration, London, 22(2):95-99, 1986. 

DHAWAN, S. Microbial deterioration of paper material a literature review. Lucknow, 

National Research Laboratory for Conservation of Cul tural Propert ies, 1986. 

18p. 

DVORIASHINA, Z .P . Biodamage protection of book collections in the USSR. 

Res taura tor , Copenhagen, 8:182-188, 1987. 



137 

ERIKSSON, K.-E.L.; BLANCHETTE, R.A.; ANDER, P. Microbîal and enzimatic 

degradat ion of wood and wood components. New York: Springer-Verlag, 1990. 

407p. 

FLIEDER, F . ; RAMIÈRE, R.; LEROY, M.; RAKOTONIRAINY, M.; DESCALLE, 

P . Recherches sur l'effect du rayonnement gamma pour la désinfection despapiers. 

In: JOURNÉES INTERNATIONALES D'ETUDES DE L'ASSOCIATION POUR 

LA RECHERCHE SIENTIFIQUE SUR LES ARTS GRAPHIQUES, 10., 1994, 

Paris, Actes, p.79-86. 

FLORIAN, M.L.E. Conidial fungi (mould) activity on artifact materials - a new look 

at prevention, control and eradication. In: TRIENNIAL MEETING ICOM -

COMITTEE FOR CONSERVATION, 10., 1993, New York: Proceedings, p . l 5 -

23. 

FRANCO, W.A. Combate ao mofo dos livros. Boletim do Instituto de 

Biblioteconomia da Bahia, Salvador, 11(1): 131-133, 1972. 

GALLO, F. ; MARCONI, C ; MONTANARI, M. Saggi sulla sensibilità ai 

microrganismi di carte trattate com i raggi gamma e con l'assido di etilene. 

BoUettino del 'Ist i tuto Centrale Fer la Patologia Del Libro, Roma, (35):63-91, 

1979. 



138 

GUARNIERI, A.C. Notas sobre o mofo nos livros e papéis. São Paulo, Museu da 

Indústria, Comércio e Tecnologia de São Paulo - SICCT, 1980. 48p. 

HALLARD, A.; SANCHEZ, C. Métodos de ensaios nas indústrias de celulose e papel. 

São Paulo, 1975. Ed. Brusco, 458p. 

HANUS, J. Gamma radiation for use in archives and libraries. The Abbey Newsletter, 

New York, 9(2):34, 1985. 

HORÁKOVÁ, H.; MARTINEK, F. Desinfection of a archive documents by ionizing 

radiation. Res taura tor , Copenhagen, 6:205-216, 1984. 

JUSTA, P.; URBAN, J. The use of gamma radiation for conservation purposes. In: 

EUROPEAN SYMPOSIUM ON SCIENCE AND TECHNOLOGY AND 

EUROPEAN CULTURAL HERITAGE, 1989. Bologna, Proceedings, 4p. 

KENNEY, N.H. ; REINOLDS, H.H.; TRAGESER, D.A. Effects of irradiation of 

handsheets. Tappi , New York, 51(12):47-49, 1968. 

KOWALIK, R. Microbiodeterioration of library materials. Part 1. Chapters 1-3, 

Res taura tor , Copenhagen, 4:99-114, 1980a. 



139 

KOWALIK, R. Some remarks of a microbiologist on protection of library materials 

against insects. Restaurator , Copenhagen, 3:117-122, 1979. 

KOWALIK, R. Microbiodeterioration of library materials. Part 2. Microdecomposition 

of basic organic library materials. Chapters 5-9, Restaurator , Copenhagen, 6:61-

115, 1984. 

KOWALIK, R. Microbiodeterioration of library materials. Part 2. Microdecomposition 

of basic organic library materials. Chapter 4, Restaurator , Copenhagen, 4:135-

219, 1980b. 

KOWALIK, R. Some problems of microbiological deterioration of paper. Annali della 

Scuda Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell 'Universita di Roma, Roma, 

(l-2):61-80, 1969. 

KUAN, G.S.S. ; BENAZZI, R.C. Colagem superficial e revestimento. In: SENAI/IPT, 

Celulose e Papel, São Paulo, 1988, p.757-794. 

KUAN, G.S.S. ; BEN,\ZZI, R . C ; BERGMAN, S. Matérias primas. In: SENAI/IPT, 

Celulose e Papel, São Paulo, 1988, p.561-581. 



140 

KUBAT, J.; MARTIN-LOF, S.; RUVO, A. The effect of gamma-radiation on some 

paper properties. Svensk Papperst idning, Stockholm, 23(15):851-856, 1968. 

LATORRE, W . C ; CANALES, C Y.G.; ZIMMER, C ; GALLARDO, V. Monitoração 

On-Line de Depósitos Microbiológicos em Máquinas de Papel. In: CONGRESSO 

ANUAL DE CELULOSE E PAPEL, 23 . , 1990. 12p. 

LECLERC, F. Effets des rayons gamma sur le papier: état de la question. In: 

JOURNEES D'ETUDES DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE 

CONSERVATION, 1988, Poitiers, Actes, p.91-95. 

LELIS, A.T. de. Deterioração, preservação e conservação de documentos gráficos. 

O Papel, São Paulo, 41(3):55-60, 1980. 

LIMA, A.F. ; RODÉS, L.; PHILIPP, P. Introdução: alguns dados sobre a história do 

papel e perfil do setor. In: SENAI/IPT, Celulose e Papel, São Paulo, 1988, p. 1-

12. 

MARTIN, L.R.; MENTEN, J .O.M. Efeito da radiação gama sobre patógenos 

transmitidos por sementes de feijoeiro, Phaseolus vulgaris. Piracicaba, 

ESALQ/CENA, 1985. 9p. 



141 

: O M i s t A O K i : . ( f ; :. t : n . tFCiA NUCLEÀR/SP - IPEi 

MAK, P.Y.C. The use of physical methods and commercially available fumigants 

against insect pests in museums and libraries. In; ANNUAL IIC-CG 

CONFERENCES, 14., 1988. Toronto, Proceedings. 

McCALL, N. Gamma radiation. The Abbey Newsletter, New York, 8(2):25, 1984. 

MICROBIOLOGY OF PULP AND PAPER. New York: TAPPI, 1955. 282p. (Tappi 

Monograph Series, 15). 

MINDLIN, G. O homem é o maior inimigo do papel. O Papel, São Paulo, 54(7):7, 

1993. 

NAVARRO, J.S. Ensayos fisicos-mecanicos dei papel. Alcoy, Marfil, 259p, 1972. 

NYUKSHA, J .P. Some special cases of biological deterioration of books. 

Res taura tor , Copenhagen, 5:177-182, 1983. 

NYUKSHA, J.P; GROMOV, D.A.; POKROVSKAJA, J.V. Mass processing of 

documents for fungi contamination control. In: TRIENNIAL MEETING ICOM 

COMMITTE FOR CONSERVATION, 9., 1990. Dresden, Abstract, p . l . 



142 

OXIDO DE ETILENO PARA DESINFETAR OBJETOS ETNOGRÁFICOS. Contacto, 

São Paulo, 3:8-9, 1990a. 

PAVON-FLORES, S.C. Gamma radiation as fungicide and its effects on paper. 

Bulletin of American Institute for Conservation, Illinois, 16(1): 15-44, 1975/76. 

PAVON-FLORES, S.C. Contribution a l'étude des propriétés fungicides des 

rayonnements gamma et leurs effets sur des papiers de différentes qualités. Paris, 

1974. 59p. (These - École Pratique des Hautes Etudes). 

PAZNER, L. Effect of inter- and intra-crystalline swelling on cellulose degradation by 

gamma-rays. Svensk Papperstidning, Stockholm, 22(30):822-828, 1968. 

PETUSHKOVA, J .P . Studies on biodeterioration of the medieval Greek manuscript. 

In: INTERNATIONAL ON BIODETERIORATION OF CULTURAL 

PROPERTY, 1992, Yokahoma, Proceedings, 18p. 

POSTLETHWAITE, A.W. Achieving integrated pest erradication with heightened 

sensitivities to collections safety and and human toxicity. Suitland: Smithsonian 

Institution, s/d. 12p. 



143 

RAMIÈRE, R. Protection de l'environnement culture! par les techniques nucleairies. 

In: CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES APPLICATIONS 

INDUSTRIELLES DE LA TECHNOLOGIE DES RADIOISOTOPES ET DES 

RAYONNEMENTS. 1981, Grenoble, Actes, l-19p. 

REAGAN, B.M. Erradication of insects from wool textiles. Journal of the American 

Institute for Conservation, Washington, 21:1-34, 1982. 

REBRIKOVA, N.L . ; MANTUROVSKAYA. Study of factors facilitating the los of 

viability of microscopic fungi in library and museum collecdons. In: TRIENNIAL 

MEETING ICOM - COMITTEE FOR CONSERVATION, 10., 1993. New York, 

Proceedings, 7p. 

ROTH, O. O papel - tudo começou num tanque de lavadeira. O Papel, São Paulo, 

54(7):9-10, 1993. 

SALGADO, M.L.G. Formação de pessoal técnico em conservação e restauração. O 

Papel, São Paulo, 41(3):43-46. 

SANBORN, J.R. Slime control in the pulp and paper industry. New York: 

Lockwood Trade Journal, 1965. 132p. 



144 

SERIPIERRI, D. ; LUCAS, L.A. Conservação de acervos documentais para Técnicos 

de Ensino Superior - TES. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1991. 51p. 

SHAH, S.; RAVAL, M.; CHHAPTAR, H.S. Studies on biodegradation of papers. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIODETERIORATION OF CULTURAL 

PROPERTY, 1989. Lucknow, Abstract, p.3 

SORANTIN, H. ; BARDON, A. Verhalten von technischen papieren im Strahlenfeld. 

Das Papiers, 21(3): 114-116, 1967. 

STORY, K.O. Approaches to pest management in museums. Suitland: Conservation 

Analytical Laboratory, Smithsonian Institution. 1985. 165p. 

SZCZEPANOWSKA, H. Biodeterioration of art objects on paper. The Paper 

Conservation, London, 10:31-39, 1986. 

THAKRE, R.P . ; BHAJBHUJE, M.N. Biodeterioration of books and journals. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIODETERIORATION OF CULTURA L 

PROPERTY, 1989. Lucknow, Abstract, p .5 . 



145 

URBAN, J.; SANTAR; SEDLACKOVA, J.; PIPOTA, J. Use of gamma radiation for 

conservation puiposes in Czechoslovakia. In: TRIENNIAL MEETING ICOM -

COMITTEE FOR CONSERVATION, 5. , 1978, Zagreb, Proceedings, lOp. 

URBAN, J.; JUSTA, P. La radioconservacion en el Museo de Bohemia Central de 

Roztoky. Museum, London, 38(151); 165-167, 1986. 

VERO, L.B. ; MAGAUDDA, G.; ROSSI, P .D. ; LAURENZI, M.T. Radiosterilizzazio-

ne di tavole dipinte: azione sui microorganismi e effetti collaterali sulla colla di 

coniglio e su alcuni pigmenti. In: Congresso Internazionale di Applicatione del 

Metodi Nucleari nel Campo delle Opere d 'Ar te . Mággio, p.24-29, 1973. Roma, 

Italia, p.603-624. 

ZEISLER, P. ; HAMM, U.; GÖTTSCHING, L. Chemical and physical as condition 

of paper in archives and libraries. Das Papier , Darmstadt, 47(2): 62-73, 1993. 



146 

C C M I C C Ä O 

8 - APÊNDICES 



147 

Microorsanismoí usst 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,75 5,0 6,0 

Aspergillus wentii H l ' O o l O O O O O O O 0 0 

Cladosporium cladosporioides 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

PeniciUium purpurogenum 108 O 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 

* Cada número corresponde à média do número de colônias desenvolvidas em 4 placas 

de Petri (repetições). 

** Diluição: 10^ esporos/ml. 

Apêndice 1 - Número de colônias de Penicillium purpurogenum, Cladosporium 

cladosporioides e Aspergillus wentii, formadas em meio de cultura a partir 

de esporos irradiados em doses crescentes de radiação gama. 

n" colônias/placa Doses (KGy) 
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Apêndice 2 - Número de colônias de Cladosporium cladosporioides formadas em meio 

de cultura a partir de esporos irradiados em doses crescentes de radiação 

gama. < 

Doses Suspensões (n" de esporos/ml) 

(kGy) 10* 10* 10^ 

Testemunha 16* 3 2 

1 11 3 1 

2 4 1 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

* Cada número corresponde à média do número de colônias desenvolvidas em 4 placas 

de Petri (repetições). 
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Doses Suspensões (n" de esporos/ml) 

(kGy) 10* 10^ 10^ 

Testemunha + + ++' + + + + + 

0,5 + + + + + + 

1,0 - + -

1,5 - - -

2,0 - -

2,5 - - -

3,0 - - -

3,5 - - -

4,0 - - -

4,5 -

5,0 -

5,5 

6,0 - - -

- nenhuma colônia (nota 0,0); 
+ poucas colônias (nota 2,5); 
+ + niímero médio de colônias (nota 5,0); 
+ + + muitas colônias (nota 7,5); 
+ + + + muito mais colônias (10,0). 

* Cada símbolo corresponde à média do número de colônias desenvolvidas em 4 placas 

de Petri (repetições). 

Apêndice 3 - Colônias de Aspergillus niger formadas em meio de cultura a partir de 

esporos irradiados em doses crescentes de radiação gama. 
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Apêndice 4 - Colônias de Aspergillus niger formadas em meio de cultura a partir de 

esporos irradiados em doses crescentes de radiação gama. 

Doses Suspensões (n" de esporos/ml) 

(kGy) 10* 10" 

Testemunha + + + +• + + + + 

0,25 + + + + 

0,50 + + + + + + 

0,60 + + + + 

0,70 1 1 " 10 

0,80 5 3 

0,90 2 1 

1,00 0 0 

1,25 0 0 

1,50 0 0 

- nenhuma colônia (nota 0,0); 
+ poucas colônias (nota 2,5); 
+ + número médio de colônias (nota 5,0); 
+ + + muitas colônias (nota 7,5); 
+ + + + muito mais colônias (10,0). 

' Cada símbolo corresponde às observações de 4 placas de Petri (repetições). 

" Cada número corresponde à média do número de colônias desenvolvidas em 4 placas 

de Petri (repetições). 



151 

Apêndice 5 - Número de colônias de Aspergillus niger formadas em meio de cultura a 

partir de esporos irradiados em doses crescentes de radiação gama. 

Doses Suspensões (n° de esporos/ml) 

(kGy) 10^ 10^ 

Testemunha 110' 21 

0,25 55 6 

0,50 5 1 

0,60 3 1 

0,70 4 0 

0,80 1 0 

0,90 1 1 

1,00 0 0 

1,25 0 0 

1,50 0 0 

* Cada número corresponde à média do número de colônias desenvolvidas em 4 placas 

de Petri (repetições). 
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Apêndice 6 - Número de colônias de Aspergillus wemii formadas em meio de cultura 

a partir de esporos irradiados em doses crescentes de radiação gama. 

Doses Suspensões (n° de esporos/ml) 

(kGy) 10* 10* 10^ 10^ 

0 500* 300 100 25 

0,5 70 11 2 1 

1,0 - - -

1,25 -

1,50 - - -

1,-75 - -

' Cada número corresponde à média do número de colônias desenvolvidas em 4 placas 

de Petri (3 repetições). 
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Doses Suspensões (n*' de esporos/ml) 

(kGy) 10* 10* 10^ 102 

testemunha 400* 300 47 38 

0,20 63 13 01 0 

0,30 08 02 0 0 

0,40 05 02 0 0 

0,45 01 0 0 0 

0,46 01 0 0 0 

0,47 01 0 0 0 

0,48 01 0 0 0 

0,49 01 0 0 0 

0,50 01 0 0 0 

0,55 0 0 0 0 

0,60 0 0 0 0 

0,70 0 0 0 0 

* Cada número corresponde à média do número de colônias desenvolvidas em 4 placas 

de Petri ( repetições). 

Apêndice 7 - Número de colônias de Penicilium purpurogenum formadas em meio de 

cultura a partir de suspensão de esporos em doses crescentes de radiação 

gama. 
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Apêndice 8 - Número de colônias de Epicoccum nigrum formadas em meio de cultura 

a partir de esporos irradiados em doses crescentes de radiação gama. 

Doses Suspensões (n° de esporos/ml) 

(kGy) 10" 10^ 10^ 

testemunha 300 18 4 

0,50 300 20 3 

0,75 300 25 6 

1,00 300 2 8 

1,25 300 11 2 

1,50 300 12 3 

1,75 300 2 I 

2,00 300 12 -

2,25 100 13 -

2,50 _ _ 

' Cada número corresponde à média do número de colônias desenvolvidas em 4 placas 

de Petri ( repetições). 
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" Cada número corresponde à média do número de colônias desenvolvidas em 

4 placas de Petri (repetições). 

Apêndice 9 - Número de colônias de Cladosporium cladosporioides formadas em papel 

de filtro, a partir de esporos na fase inicial de desenvolvimento, irradiados 

em doses crescentes de radiação gama. 

Doses (KGy) Papel de Filtro 

Testemunha 31* 

0,5 16 

1,0 7 

1,5 2 

2,0 3 

2,5 2 

3,0 2 

3,5 1 

4,0 

4,5 1 

5,0 1 

5,5 1 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

15,0 
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Dose (kGy) Papel de Filtro 

Testemunha + + + + " 

0 , 5 + + + 

1,0 + + + 

1,5 + + 

2 , 0 + 

2 ,5 + 

3 , 0 

3 ,5 

4 , 0 

4 , 5 

5 , 0 

5 ,5 

6 ,0 

- nenhuma colônia (nota 0 , 0 ) ; 
+ poucas colônias (nota 2 ,5 ) ; 
+ + número médio de colônias (nota 5 ,0 ) ; 
+ + + muitas colônias (nota 7 ,5) ; 
+ + + + muito mais colônias (10 ,0 ) . 

Apêndice 1 0 - Colônias de Aspergillus niger formadas em papel de filtro, a 

partir de esporos na fase inicial de desenvolvimento, irradiados 

em doses crescentes de radiação gama. 

Cada símbolo corresponde à observação de colônias desenvolvidas em 4 

placas de Petri (repetições). 
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Apêndice 11 - Colônias áe Aspergillus we/7f/7 formadas em papel filtro, a partir 

de esporos na fase inicial de desenvolvimento, irradiados em 

doses crescentes de radiação gama. 

Dose (kGy) Papel de Filtro 

Testemunha + + + + " 

0 , 5 + + 

. 1 , 0 + 

1,5 

2 , 0 

2 , 2 5 

2 , 5 0 

2 . 7 5 

3 , 0 

- nenhuma colônia (nota 0 ,0 ) ; 

+ poucas colônias (nota 2 ,5 ) ; 

+ + número médio de colônias (nota 5 ,0 ) ; 

-f- + + muitas colônias (nota 7 ,5 ) ; 

+ + + + muito mais colônias ( 1 0 , 0 ) . 

' Cada número corresponde à média do número de colônias desenvolvidas em 

4 placas de Petri (repetições). 
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Dose (kGy) Papel de Filtro 

Testemunha + + + ' 

0 , 1 0 + + + 

0 , 2 0 + + 

0 , 3 0 + + 

0 , 4 0 + + 

0 , 5 0 + 

0 , 6 0 + 

0 , 7 0 + 

0 , 8 0 -

0 , 9 0 -

1 ,00 -

2 , 0 0 -

3 , 0 0 -

4 , 0 0 -

5 , 0 0 -

- nenhuma colônia (nota 0 ,0 ) ; 
+ poucas colônias (nota 2 ,5 ) ; 
+ + número médio de colônias (nota 5 ,0 ) ; 
-I- + + muitas colônias (nota 7 ,5 ) ; 
+ + + + muito mais colônias ( 1 0 , 0 ) . 

Apêndice 12 - Colônias de Penicillium purpurogenum fornnadas em papel de 

filtro, a partir de esporos na fase inicial de desenvolvimento, 

irradiados em doses crescentes de radiação gama. 

Cada símbolo corresponde à observação de colônias desenvolvidas em 4 
placas de Petri (repetições). 
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Cada símbolo corresponde à observação de colônias desenvolvidas em 4 
placas de Petri (repetições). 

Apêndice 13 - Colônias de Epicoccum nigrum formadas em papel de filtro, a 

partir de esporos na fase inicial de desenvolvimento, irradiados 

em doses crescentes de radiação gama. 

Dose (kGy) Papel de Filtro 

Testemunha + + + " 

1,0 + + 

2 , 0 

3 , 0 

4 , 0 

4 , 5 

5 , 0 

5 ,5 

6 , 0 

7 .0 

8 , 0 

9 , 0 

- nenhuma colônia (nota 0 ,0 ) ; 
-I- poucas colônias (nota 2 ,5 ) ; 
+ + número médio de colônias (nota 5 ,0 ) ; 
+ + + muitas colônias (nota 7 ,5 ) ; 
+ + + + muito mais colônias (10 ,0 ) . 
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Apêndice 14 - Análise da variável grannatura. mní DOS FATORES 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

FATOR NDHE 

A PAPEL 
i traí 
C DOSE 

CAUSAS DA VARIAÇÃO 6 .L . s . g . e . n . VALOR F PROB.>F 

PAPEL 
. . . . . . . . 

4467.4375036 4467.4375036 2516.7407 0.00001 

TRAT 2 13.7690195 6.BB45098 3.8784 0.02534 

DOSE 4 36.2807095 9.0701774 5.1097 0,00162 

PAPITRA 2 1.1263114 0.5631557 0.3173 0.73394 

PAPtDOS 4 41.1679076 10.2919769 5.7980 0.00076 

TRAÍDOS B 55.4963103 6.9370388 3.9080 0.00117 

PAPtTRAtDOS 8 54.8103445 6.8512931 3.8597 0.00128 

RESIDUO 60 106.S0S3U4 1.7750885 

TOTAL m 4776.5934178 

HEDIA 6ERAL « 77.824997 

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 1.712 l 

TESTE DE TUKEY PARA HEDÍAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTI6D 00 FATOR PAPEL 

NUN.OADEH NUn.TRAT. NDÍ1E NUH.REPET. hedías hedías 0RI8INAIS 51 IZ 

1 S 20 9 86.345557 86.345537 a A 
2 4 15 9 83.929999 85.929999 a A6 
3 1 0 9 85.163330 85.163330 ab AB 
4 2 5 9 84.099999 84.099999 be BC 
5 3 10 9 82.813332 82.813332 c C 

TESTE DE TUKEY PARA HEDÍAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. hedías hedías 0RI6INAIS 5Z 11 

1 4 15 9 71.217775 71.217775 A 
2 3 10 7 70.985557 70.985557 a A 
3 2 5 9 70.666668 70.666668 a A 
4 5 20 9 70.574443 70.574443 a A 
5 1 0 9 70.453332 70.453532 a A 
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QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

CAUSAS DA VARIAÇÃO 8.L. S .O . Q.H. VALOR f PROB.>F 

PAPEL 1 2215.2997947 2215.2997947 30863.0121 0.00001 

TRAT 2 0.0054919 0.0027460 0.0383 0.96273 

DOSE 4 2.5240036 0.6310009 8.7909 0.00002 

PAPITRA 2 2.3217636 1.1608818 16.1731 0.00001 
PAPtDOS 4 1.9900912 0.4975228 6.9314 0.00009 

TRAÍDOS 8 1.4171493 0.1771437 2.4679 0.01331 
PAPITRAIDOS 8 3.3240554 0.4155069 5.7887 0.00001 
RESIDUO 300 21.5335411 0.0717785 

TOTAL 329 2248.4158908 

NEOIA GERAL = 5.603109 

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO » 4.782 Z 

TESTE DE TUKEY PARA HEDÍAS DE DOSE 

DENTRO DE ANTI60 DO FATOR PAPEL 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NONE NUH.REPET. HEDÍAS HEDÍAS ORIGINAIS SZ IZ 

1 1 0 33 3.140333 3.140333 a A 

2 4 13 33 3.078727 3.078727 a AB 

3 5 20 33 3.062513 3.062515 ab AB 

4 3 10 33 2.890030 2.890030 b B 

5 2 5 33 2.889182 2.889182 b B 

TESTE DE TUKEY PARA HEDÍAS DE DOSE 

DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL 

ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDÍAS HEDÍAS ORIGINAIS 5Z IZ 

1 1 0 33 8.363333 8.363333 a A 

2 4 15 33 8.223333 8.223333 a A 

3 3 10 33 8.216970 8.216970 a A 

4 2 5 33 8.203333 8.203333 a A 

5 5 20 33 7.963333 7.963333 b B 

HEDÍAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREN ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 

D.H.S. 51 = 0.17778 - D.H.S. IZ = 0.21043 
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TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 

DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E UHIDO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Ï 1! 

1 4 15 11 3.367545 3.367545 i A 

2 1 0 11 3.150000 3.150000 ab AB 

3 3 10 11 3.132545 3.132545 ab AB 

4 5 20 11 3.092546 3.092546 ab AB 

5 2 5 11 2.8S2545 2.882545 b B 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 

DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. HOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Z 1Ï 

1 5 20 11 3.135000 3.135000 a A 

2 1 0 11 3.078455 3.078455 ab A 

3 3 10 11 2.990000 2.990000 ab A 

4 2 5 11 2.930000 2.930000 ab A 

5 4 15 U 2.785000 2.785000 b A 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 

DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E AHBIENTE DD FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Z lï 

1 0 11 3.192545 3.192545 a A 

2 4 15 11 3.083637 3.083637 ab A 

3 5 20 11 2.960000 2.960000 ab A 

4 2 5 11 2.855000 2.855000 bc AB 

5 3 10 11 2.547546 2.547546 c B 
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TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL E UHIOO 00 FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS 0RI8INAIS 51 IZ 

1 2 5 11 8.230000 8.230000 A 
2 1 0 11 8.080000 8.080000 a A 
3 4 15 11 8.070000 8.070000 a A 
4 3 10 11 8.000001 8.000001 a A 
5 5 20 11 7.W9999 7.999999 A 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS 0RI6INAIS 51 !l 

1 1 0 11 8.560000 8.560000 a A 
2 4 IS 11 8.320000 8.320000 ab AB 
3 3 10 11 8.300001 8.300001 ab AB 
4 2 5 11 8.140000 8.140000 bc BC 
5 5 20 11 7.850000 7.850000 c C 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL E AHBIENTE 00 FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NONE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 51 IZ 

1 1 0 11 8.450000 8.450000 a A 
2 3 10 11 8.350909 8.350909 a AB 
3 4 15 11 8.280000 8.280000 ab AB 
4 2 5 11 8.240000 8.240000 ab AB 
5 5 20 11 8.040000 8.040000 b B 

HEDÍAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREN ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
D.H.S. 5Z = 0.30793 - D.H.S. IZ = 0.36448 
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Apêndice 16 - Análise da variável Tração - Transversal. 

ÜUACRO DA ANALISE DE VARIÂNCIA 

-wAüShi lin vAfilACAO G.L. S.Q. Q.H. VALOR F PROB.>F 

ÍHPEL 1 505.9604887 505.9604887 23110,6685 0.00001 

TRAT 2 0.4866963 0.2433481 11.1154 0.00010 
Uúií 4 1.3252303 0.3313076 15.1331 0.00001 
PAftTRA 2 1.1873977 0.5936989 27,1183 0.00001 
rSAíDOS 8 1.4733393 0.1841674 8.4122 0.00001 

THPÍDOS 4 0.3204799 0.0801200 3,6596 0.00656 
,-HplTRAtDCS 8 1.0447221 0.1305903 5,9649 (1.00001 

300 6.5678821 0.021892° 

TOTAL 329 518.3662364 

«EDIA GERAL = 3.304012 

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 4.473 Ï 

TEDTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL 

NUfl.ORDEf! NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. «EDIAS MEDIAS ORIGINAIS 5Ï i l 

1 1 0 33 2.142970 2.142970 à A 
2 4 15 33 2.121697 2.121697 ab A 3 5 20 33 2.038364 2.038364 be AB 4 3 10 33 2.028364 2.028364 

tiC AB 5 2 5 33 1.997515 1.997515 c B 
TESTE DE TUKEY PARA MEDIAS DE DOSE 

DENTRO DE MODERNO DO PATOR PAPEL 

NUM,ORDEM NUH.TRAT, NOME NUM.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIBINAIS 

i 4 15 33 4,633333 è A 
2 1 0 33 4.617879 

4.617879 â A 
»> 2 5 33 4.566667 

4,566667 sb AB 4 3 10 33 4,470000 
4,470000 be BC 5 5 20 33 

4.423333 i.423333 
c C 

MEDIAS SEGLUDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREH ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO D.M.S. 5X = 0.09819 D.H.S. 17. = 0.11622 
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TESTE DE mt) PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E ÜHIDO DO FATOR TRAT 

NHM,ORDEM NUH.TRAT. NOHE NüH.REFET. HEDÍAS HEDIAS ORIGINAIS 5Ï il 

1 10 11 2.250000 2.250000 A 
•i 

'̂ 20 11 2,215000 2.215000 â AB 
i i i 2.13254A 2.18254o Si) AB 

4 n 5 M 2,142544 2,142546 AB 
5. 4 i5 t f 2.042545 2,042545 b g 

TESTE DE TUKEY PARA HEDÍAS DE DOSE 
DENTRO BE ANTIGO DO FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

knjy .innrv NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS MEDIAS ORIGINAIS 57. ! V ̂ ¡t 

i i 0 11 2.3il3à4 2.361364 a A 
L 4 15 \ f 2.277546 2,277546 a A 
Ò 3 10 11 1.752545 1.752545 b 3 
4 i 5 11 1.730000 1,740000 b B 
5 5 20 11 1.S37545 1,337545 b 3 

TESTE DE TUKEY PARA HEDÍAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL C AHBIENTE DO FATOR TRAT 

SUS.ORDEH flllH.TRAT, NOHE NUH.KbPtl, HEDÍAS HEDIAS GRÎSÎNAÎS 5Ï u 

1 . 4 15 il 2,025000 2.025000 A 
2 5 20 11 2.012546 2,01254s â A 

l 5 11 1,710000 1,710000 í A 
1 0 I i. í,535000 1,335000 A 

5 :o 
i 1 1,3S2545 1,352545 S 

coi^sfe mymL DE b s ^ m m m ^ 
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Apêndice 1 6 - continuação 

TESTE CE TüíEY PARA HEDÍ A3 DE DOSE 
3ENTR0 DE fíGDERNC DO FATOR FAPEL E ÜHÍDO CO FATOR TRAT 

;,üH,GRDE« NUH.TRAT, N O H E N U H . R E P E T . ."ECÍAS H E D I A S O R I G I N A I S ' 5 Ï IX 

1 4 4 C 11 4,è00000 4.60COOO A 
L N 

L E 11 4,5ó0000 4.560000 ab A 
7 

I 
.-1 
\ . ' il ¿,530000 4.530000 ab AB 

4 T IC 1 1 420000 4,420000 AB 
C 3 11 4,3:000c 4,330000 • B 

T E S T E D E -ÜI;EY P A R A flEr.íAS D E D G S E 
D E N T R O DE H O D E R N O D O F A T O R P A ? E . £ S E C O D O F A T C R TRAT 

N U H . G R D E H N U H . T R A T , NO.HE N U H . R E P E T . :1EDIAS M E D I A S O R I G I N A I S 5 Ï H 

1 i A 

V II Í.740000 4,740000 A A 
2 4 4 E U 4.670000 4,670000 AB AB 
3 L C 11 4.540C00 4.540000 BC ABC 
4 C 

T.' 20 11 i.520000 4.520000 BC SC 
3 10 11 4.440000 4.440000 C' C 

TESTE 2£ TUKEY m iA ÊDIAS DE DOSE 
DE HODERNi DG FATOR FA; Ê  E AMBIENTE DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NÜM.TRAT . NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINÁIS 5X IX 

i 15 ii 4.630000 4.630000 A A 
L Í. 5 il 4.600000 4,600000 A AB 

1 0 11 4.SB3636 4.583636 AB AB 
3 10 U 4,550000 4.550000 AH AB 

5 5 20 11 4.420000 4.420000 B B 

HE::A3 SEGUIDAS P O R L E T R A S D I S T I N T A S D I F E R E H E N T R E SI AO N I V E L D E S I G N I F I C A N C I A I N D I C A D O 
;.i1.5. 5X -- 0.17006 - D . H . S , IX = 0.20129 
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CAUSAS DA VARIAÇÃO 6.L. S.O. Q.H. VALOR F PROB.>F 

PAPEL 1 118.2426641 118.2426641 2880.7916 0.00001 
TRAT 2 4.8085471 2.4042736 58.5762 0.00001 
DOSE 4 0.2827933 0.0706983 1.7225 0.14370 
PAPITRA 2 0.825434S 0.4127173 10.0552 0.00018 
PAPIDOS 4 2.3185041 0.9796260 14.1217 0.00001 
TRAÍDOS 8 1.6923426 0.2115428 5.1539 0.00003 
PAPITRAIDOS 8 0.7405760 0.0925720 2.2554 0.02342 
RESÍDUO 300 12.3135597 0.0410452 

TOTAL 329 141.2244215 

NEDIA 6ERAL = 1.658439 

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 12.216 Z 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTI6D DO FATOR PAPEL 

NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Z IZ 

4 15 33 1.200000 1.200000 a A 
5 20 Z5 1.075000 1.075000 ab AB 
1 0 33 1.065909 1.065909 ab AB 
3 10 33 0.991667 0.991667 b B 
2 5 33 0.966667 0.966667 b B 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Z IZ 

1 0 33 2.357576 2.357576 a A 
2 5 33 2.332121 2.332121 a A 
3 10 33 2.30B4B3 2.308485 a AB 
5 20 33 2.170000 2.170000 b BC 
4 15 33 2.116970 2.116970 b C 

HEDÍAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREH ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
D.H.S. 5Z » 0.13444 - D.H.S. IZ « 0.15913 
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TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 

DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL E UNIDO DD FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS 0RI6INAIS 51 IZ 

1 2 5 11 2.475455 2.475455 A 

2 5 20 11 2.475455 2.475455 i A 

3 1 0 11 2.472727 2.472727 a A 

4 3 10 11 2.450000 2.450000 a A 

4 15 11 2.425455 2.425455 A 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 

DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS 0RI6INAIS 5Z IZ 

1 3 10 11 2.400000 2.400000 a A 

2 1 0 11 2.350000 2.350000 a A 

3 2 5 11 2.325455 2.325455 a A 

4 4 15 11 2.000000 2.000000 b B 

5 20 11 2.000000 2.000000 b B 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 

DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL E ANBIENTE DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIBINAIS 5Z IZ 

1 1 0 11 2.250000 2.250000 a A 

2 2 5 11 2.195455 2.195455 a AB 

3 3 10 11 2.075455 2.075455 ab AB 

4 5 20 11 2.034546 2.034546 ab AB 

5 4 15 11 1.92545S 1.925455 b B 

HEDIAS SEBUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREH ENTRE SI AO NIVEL DE SI6NIFICANC1A INDICADO 

D.H.S. 5Z = 0.23286 - D.H.S. IZ - 0.27562 
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TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E UHIDO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 51 U 

l 4 15 11 1.500000 1.500000 a A 
2 3 10 11 i. 100000 1.100000 b B 

3 5 20 11 1.100000 1.100000 b B 

4 1 0 11 1.025000 1.025000 b B 

5 2 5 11 0.950000 0.950000 b B 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E SECO 00 FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Ï il 

- 1 0 11 1.247727 1.247727 a A 
2 4 15 11 1.200000 1.200000 ab A 
3 5 20 U 1.125000 1.125000 ab A 
4 2 5 11 1.100000 1.100000 ab A 

3 10 11 1.000000 1.000000 b A 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E AHBIENTE DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5X 11 

S 20 11 1.000000 1.000000 a A 
2 1 0 11 0.925000 0.925000 a A 
3 4 15 11 0.900000 0.900000 a A 
4 3 10 11 0.875000 0.875000 a A 
5 2 5 11 0.850000 0.850000 a A 
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Apêndice 18 - Análise da variável Alongamento - Transversal. 

QUADRO DA ANALISE OE VARIANCIA 

CAUSAS DA VARIAÇÃO 6.L. S.Q. Q.H. VALOR F PROB.>F 

PAPEL 1 1160.3812252 1160.3812252 15023.2417 0,00001 
TRAT 2 11,4254533 5.7127267 73.9616 0.00001 
SQ5t 4 0.6180007 0.1545002 2.0003 0.09337 
FÍPtTRA 2 10.1201362 5.0600681 65.5118 0.00001 
TRA»D05 8 6.8133439 0,8522936 11.0345 0.00001 
rAPtDOS 4 4.7006473 1.1751618 15.2146 0.00001 
r'APtTRAÍDOS S 2.9294866 0,3661858 4.7409 0.00007 
ÃESIDÜG 300 23.1717211 0.0772391 

TOTAL 329 1220,1650193 

MEDIA SERAL = 3.436636 

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 8.087 7. 

TESTE DE TUKEY PARA MEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTI60 DO FATOR PAPEL 

NUN.QRDEH NU«.TRAT. NONE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5! 1Ï 

1 4 15 33 1.754546 1.754546 a A 
2 3 10 33 1.583636 1.583636 âb AB 
3 5 20 33 1.566667 1.566667 b AB 
4 1 0 33 1.527424 1.527424 bc B 
5 2 5 33 1.375000 1.375000 c B 

TESTE DE TUKEY PARA MEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE NODERNO DO FATOR PAPEL 

NUtl.ORDE« NUfl.TRAT. NOME NUH.REPET. MEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5% IZ 

1 2 5 33 5.558485 5.558485 a A 
2 1 0 35 5.325152 5.325152 b B 
3 3 10 33 5.258485 5,258485 b B 
4 4 15 33 5.241818 5.241818 b B 
5 5 20 33 5.175151 5.175151 b B 

MEDIAS SEBUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREH ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
D.M.S. 5Z = 0.18442 - O.H.S. iZ = 0.21829 
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TESTE DE TUKEY PARA «EDIAS DE DOSE 
DENTRO DE MODERNO DO FATOR PAPEL E UHIDO DO FATOR TRAT 

NUM.ORDEM NUH.TRAT, NOME NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORISINAIS 5X 
. . . . . 

IX 

1 5 20 U 5.850000 5.850000 A 
2 1 0 11 5.700000 5.700000 a A 
3 4 15 11 5.650000 5.650000 a A 
4 3 10 11 5.600000 5.600000 a A 
5 2 5 11 5.550000 5.550000 A 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE MODERNO DO FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

NUM.ORDEM N UM.TRAT, NOME NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Ï IX 

1 2 5 11 5.500000 5.500000 3 A 
2 1 0 11 5.050000 5.050000 b B 
3 4 15 11 4.775454 4.775454 bc BC 
4 3 10 11 4.550000 4.550000 Cd CD 
5 5 20 11 4.325455 4.325455 d D 

TESTE DE TUKEY PARA MEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL E AMBIENTE DO FATOR TRAT 

NUM.ORDEM NUH.TRAT. NOME NUH.REPET. MEDIAS MEDIAS ORIGINAIS 5X IX 

( 
X i 5 11 5.625455 5.625455 a A 
2 3 10 11 5.625455 5.625455 a A 
3 5 20 11 5.350000 5.350000 ab AB 
4 4 15 11 5.300000 5.300000 b AB 
5 1 0 11 5.225455 5.225455 b B 

HEDIAS SEBUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
D.H.S. 5X = 0.31943 - D.M.S. IX = 0.37809 
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TESTE DE TÜKEY PARA «EDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTI60 DO FATOR PAPEL E U«IDO DO FATOR TRAT 

NUil. ORDEM NUM,TRAT. NOHE NUH.REPET. MEDIAS MEDIAS ORIGINAIS 5X lï 

1 4 15 11 1,350000 1.850000 i A 
2 3 10 11 1.800000 1.800000 i A 
3 0 11 1.732273 1.732273 3 A 
4 5 20 11 1.650000 1.650000 a AB 
5 5 11 1,300000 1.300000 b B 

TESTE DE TUKEY PARA MEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

NUM,ORDEM NUH.TRAT. NOME NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5X 17. 

1 4 15 11 1.850000 1.850000 a A 
2 2 5 11 1.550000 1.550000 ab A 
3 3 10 11 1.525455 1.525455 b A 
4 1 0 11 1.500000 1.500000 b A 
5 5 20 ü 1.500000 1.500000 b A 

TESTE DE TUKEY PARA MEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E AMBIENTE DO FATOR TRAT 

NUM.ORDEM NUH.TRAT. NOME NUH.REPET. MEDIAS MEDIAS ORIGINAIS 5ï 17. 

1 4 15 11 1.563636 1.563636 a A 
2 5 20 11 1.550000 1.550000 a A 
3 3 10 11 1.425455 1.425455 a A 
4 1 0 11 1.350000 1.350000 a A 
5 2 5 11 1.275000 1.275000 a A 

eoí«s:ío M t w i tE ttiERei* «uciew/sp -
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;,L, S.G. 

/'A.MANCIA 

5,«, VALOR ^ "ROB.)F 

• n " i : : : 

7c7Í.i5ó427¿ 7i?l , l"i-2": "495.8152 0.00001 
¿ 1 ji.4454?7-: .722343; 2Ó0.471? 0.00001 

cS.2137544 " ( 107.3974 V,00001 
:S,0600031 i l ,030v0-. •") A j i a J.00001 

3 :;,:v7?o35 Í t i> ^ " ' il .31ò2 :.. 00001 
« 

*» 23,475313? - .11332-: 3Ó.553Ò 00001 
5.5/7ù554 en ' . 

J7tt 
00077 

300 53.420339: . I ? i 7 : : : 

29 ¿031.il"!'''' 

:í£2:A SERAL = 14,043909 

biZrîCIZNTt ÍE yAftlACAC = 

TESTE DE TUKEY PARA «EDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL 

flO«.CRDE« NUR.TRAT. NOflE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 57. 11 

2 5 33 9.572727 9.572727 A 
2 1 0 33 9.533333 9.533333 i A 
W 4 15 33 9.400000 9.400000 i A 
4 C 20 33 8.933333 8.933333 b B 
5 3 10 33 8.666667 3.666667 b 8 

TESTE DE TUKEY PARA «EDIAS DE DOSE 
DENTRO DE «ODERNO DO FATOR PAPEL 

NUÍI.GRDEH NUN.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Ï IX 

1 1 0 33 19.966666 19.966666 i i A 

1 2 5 33 19.400000 19.400000 b B 
7 10 33 18.716666 18.716666 c C 

4 4 15 33 18.508788 18.508788 c C 
5 5 20 33 17.790909 17.790909 d D 

HEDÍAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREH ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
D.H.S. 5X = 0.29283 - D.H.S. IX = 0.34660 
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TESTE DE TUKEY PARA «EDIAS DE DOSE 
DENTRO DE MODERNO DO FATOR PAPEL E ÚMIDO DO FATOR TRAT 

NUM.ORDEM NUM.TRAT. NO«E NUN.REPET. «EDIAS MEDIAS ORIGINAIS 5Z lï' 

1 2 5 11 20,000000 20.000000 a A 

0 li 
19.700000 

19.700000 ab AB 
3 10 11 19.500000 

19.500000 ab AB 
4 . 4 15 11 19.300000 19.300000 b B 

5 5 20 11 18.500000 13.500000 c C 

TESTE CE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 

CENTRO DE «ODERNO 20 FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

NUM.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NU«.REPET. «EDIAS HEDÍAS ORIGINAIS 5Ï 11 

1 1 0 11 19.899999 19.899999 a A 
2 2 5 li 

18.500000 
18.500000 b B 

3 3 10 11 IS.OOCOOO 18.000000 bc 6 
4 4 15 11 

17.926364 
17.926364 c B 

5 5 20 11 
17,172727 

17.172727 d C 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO OE HODERNO DG FATOR PAPEL £ AMBIENTE DO FATOR TRAT 

NUM.ORDEM NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS «EDIAS ORIGINAIS 5ï lï 

i t 
J. 0 11 20,300000 20.300000 a A 

n 
í 

n 5 ii 19.700000 19.700000 b A 
T 

3 10 li 
13.649999 

18.649999 c B 
4 15 ii i3,300000 18.300000 c BC 

5 
c 

20 ii 17.700000 17.700000 d C 

HEDIAS SEGUIDAS 
D.H.S. 5X = 

FOR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE 31 AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
0.50720 - D.«.E. U = 0.60034 
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Apêndice 19 - continuação 

- _ TESTE DE TUKEY PARA «EDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIBO DO FATOR PAPEL E UHIDO DO FATOR TRAT 

NU«.ORDE« NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Ï 1Ï 

i, 4 15 U 11.000000 11.000000 a A 
2 2 5 11 10.518182 10.518182 a AB 
3 3 10 11 10.000000 10.000000 b BC 
4 1 0 11 10.000000 10.000000 b BC 
e 5 20 11 9.800000 9.800000 b C 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

NU«.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5X 11 

1 1 0 11 10.000000 10.000000 a A 
2 2 5 U 9.000000 9.000000 b B 
3 5 20 11 9.000000 9.000000 b B 
4 4 15 11 8.700000 8.700000 b B 
5 3 10 11 8.000000 8.000000 c C 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E AHBIENTE DO FATOR TRAT 

NU«.ORDEH NUH.TRAT. , NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Ï 1Ï 

1 • 2 5 11 9.200000 9.200000 a A 
2 1 0 11 8.600000 8.600000 b AB 
3 4 15 11 8.500000 8.500000 bc B 
4 3 10 11 8.000000 8.000000 c B 
5 5 20 11 8.000000 8.000000 c B 
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QUADRO DA ANAL i SE DE VARI ANCIA 

CAUSAS DA VARIAÇÃO G.L. S,0. Q . M , VALOR F PROB.^F 

PAPEL 1 10663.6375877 10663.6375877 43436,2304 O.OÔOOl 
TRAT 2 134.4519914 92.2259957 375,6645 0.00001 
DOSE 4 96.6233366 24,1570967 98.3992 0.00001 
PAPtTRA 2 22,0649394 11.0324947 44,9387 0,00001 
TRAÍDOS g 40,3634601 5,0454325 20.5516 0.00001 
PAPÍDOS 4 73,3743252 13,3435313 74,7190 0.00001 
PARLTRAÍ DOS S 15,5735009 1,9466876 7,9294 0.00001 
RESÍDUO 300 73.6502971 0,2455010 

TOTAL 32? 11169,7445335 

MEDIA GERAL = 15,i08783 

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 3 ,174 l 

TESTE DE TliKEV PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL 

Ny^GRDEH ^UM.TRAT . NOME NUH.REPET, HEDÍAS HEDÍAS ORIGINAIS 57, n 

1 4 15 33 10,266667 10,266667 a A 
n 
J. ¿ 5 33 10,166666 10.166666 a A 
3 1 0 33 10,039394 10,039394 ab AB 
4 5 20 33 9,721212 9,721212 bc BC 
C 7 

•J 10 33 9.427273 9.427273 c c 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DEN TRO DE HODERNO CO FATOR PAPEL 

NUM. GRD£?) íiUH.TRAT. NOME iWM,R£P£T, MEDIAS MEDIAS ORIGINAIS 11 

1 1 0 33 22,833333 22.833333 a A 
2 2 5 33 21.600000 21,600000 b B 
T •? 
^' 1.' 10 33 21.333333 21,333333 b B 
4 4 15 33 20,812121 20.812121 c C 
5 5 20 33 19,887878 19.887873 d D 

HEDÍAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREH ENTRE SI AO NIVEL OE SIGNIFICANCIA INDICADO 
;,H,Í 0.32879 D.H.S, 1?. - 0.38917 
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TESTE DE TUKEY PARA ÍIEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E ÚMIDO DO FATOR TRAT 

NUM.ORDEM NUM.TRAT. NOME NUM.REPET. MÉDIAS MÉDIAS ORIGINAIS IX 

i 

i 
4 15 11 12.000000 12.000000 a A 

¿ 2 5 U 11.200000 11.200000 b B 
3 10 lî 10.900000 10,900000 bc BC 

» * 0 11 10.813132 10.313132 bc 3C 
C - 20 i ( - i 10,400000 iO.400000 c C 

TESTE DE TUKEY PARA HEDÍAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATCR PAPEL £ SECO DO FATOR TRAT 

NUM.ORDEM NUM.TRAT. NOME NUM.REPET. HEDÍAS MEDIAS ORIGINAIS 5X i; 

1 1 0 11 10.000000 10.000000 a A 
l 

C 20 U 9.700000 9.700000 a A 
7 4 15 11 9.600000 9,600000 a AS 
4 i 5 11 9,600000 9.600000 a AB 
5 10 Jl 9.000000 b S 

TESTE DE TUKEY PARA MEDIAS DE COSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL £ AMBIENTE DO FATOR TRAT 

NUM.ORDEM NUM.TRAT. NOME NUM.REPET. MEDIAS MEDIAS ORIGINAIS 57, IX 

1 n i. 5 11 9.700000 9,700000 a fi 
H 

, A * I - L n 
X i 0 ¿X AB n 
r 4 15 11 200000 9.200000 ab J 
i 5 20 11 9.063636 9.063636 b A 
t 3 10 11 3,331318 3.331313 c B 
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T E S T E D E TUI;EY P A R A HEDÍAS D E D O S E 
DENTRO D E H O D E R N O DO F A T O R P A P E L E U H I D O D O F A T O R TRAT 

DRDEH HL'n, t An í # NOHE NUH.HLPtT. êd:a3 hedías ORIGINAIS 5:; lí 

1 4 0 11 23.000000 23.000000 D A 
2 4 15 11 22,-50000 22.700000 ¿b AB 
3 n 

Ã, 
5 11 22,500000 22.500000 8 b Â8 

4 10 íl 22,200000 22,200000 b S 
3 20 11 20,3'-??? 20.3????? L C 

T E S T E D E TUKEY P A R A H E D Í A S D E D O S E 
DENTR2 D E H O D E R N O DO F A T O R P A F E ^ E S E C O D O F A T O R ^RAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. 

1 O 11 

HEDÍAS 

15 
11 
11 
11 

22.7C000O 
20,300000 
19.SCO00O 
1?,-33363 
1?,063633 

hedías CRISINAIS 51 lí 

22.700000 a A 
20,800000 b B 
19,800000 C C 
19.736363 C CD 
1?,063636 t) D 

T E S T E D E -UKEY P A R A ^ E T I A S D E 
DE N T R C D E H O D E R N O D G F A T O R F A P E L E ÍÍ^BIENTE DO ^¡^33 "RAT 

NUH.GRDEM NUH.TRAT, 

O 
10 
5 
15 
20 

I.REPET. :iA3 HEDÍAS ORIGINAIS 5 S 

11 
11 

22,300000 22,300000 11 
11 II.OOOOOO 2I,;0000\/ 
11 21,500000 jlL i J V V V O O 

11 20,000000 20,000000 

11 1?,700000 19,700000 

a A 
b B 
b B 

hedías SEGUIDAS POR uETRAS DISTINTAS DIFERE?* ENTRE 31 AO NIVEL 0£ SIGNIFICANCIA INDICADO 
D,H.£. II 0.5ò94? - D.H.S, lIl = Õ.67406 
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Apêndice 21 - Análise da variável Dobras Duplas - Lotijjitudinal. 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

CAUSAS DA VARIAÇÃO S.L. S.Q. Q.H. VALOR F PROB.>F 

PAPEL 1 829907.2757576 829907.2757576 2635.0319 0.00001 
TRAT 2 8282.9878788 4141.4939394 13.1496 0.00004 
DOSE 4 17509.1515152 4377.2878788 13.8983 0.00001 
PAPtTRA 2 7732.0060606 3866.0030303 12.2749 0.00005 
PAPtDOS 4 17408.3757576 4352.0939394 13.8183 0.00001 
TRAtDOS 8 9564.5575758 1195.5696970 3.7960 0.00049 
PAPtTRAIDOS 8 9521.8424242 1190.2303030 3.7791 0.00050 
RESÍDUO 300 94485.4545455 314.9515152 

TOTAL 329 994411.6515152 

HEDIA GERAL = 51.378788 

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 34.541 I 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUN.REPET. MEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 51 IZ 

1 2 5 33 1.272727 1.272727 a A 
2 3 10 33 1.272727 1.272727 a A 
3 4 15 33 1.242424 1.242424 a A 
4 1 0 33 1.212121 1.212121 a A 
5 5 20 33 1.151515 1.151515 a A 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DD FATOR PAPEL 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Ï 11 

1 1 0 33 118.545455 118.54 54 55 i A 
2 2 5 33 118.181818 118.181818 a A 
3 3 10 33 98.424242 98.424242 b B 
4 4 15 33 88.909091 88.909091 bc BC 
5 5 20 33 83.575758 83.575758 c C 

HEDÍAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREH ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
D.H.S. 51 = 11.77654 - O.H.S. 11 = 13.93908 

. y 
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TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL E UHIDO DO FATOR TRAT 

MUn.ORDEN NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 51 11 

1 1 0 11 144.909091 144.909091 a A 
2 2 5 11 122.3&3636 122.363636 b AB 
3 4 15 11 107.909091 107.909091 bc BC 
4 5 20 11 103.545455 103.545455 bc BC 

3 10 11 98.000000 98.000000 c C 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS MI6INAIS 5Ï 11 

1 2 5 11 118.818182 118.818182 a A 
2 1 0 11 114.000000 114.000000 a A 
3 3 10 11 113.272727 113.272727 a A 
4 5 20 11 ¿8.000000 68.000000 b B 

4 15 11 6¿.63¿3¿4 66.636364 b B 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DQ FATOR PAPEL E AHBIENTE DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIBINAIS 5Z 11 

1 2 5 11 113.363^6 113.363636 a A 
2 1 0 11 96.727273 96.727273 ab AB 
3 4 15 11 92.181818 92.181818 b AB 
4 3 10 11 84.000000 84.000000 b B 
5 5 20 11 79.181818 79.181818 b B 

HEDÍAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREH ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
D.H.S. 51 = 20.39757 - D.H.S. U = 24.14319 
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TESTE DE TUKEY PARA «EDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E UNIDO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Ï IZ 

3 10 11 1.727273 1.727273 a A 
2 4 15 11 i.727273 1.727273 a A 
3 1 0 11 1.363636 1.363636 a A 
4 5 20 U 1.272727 1.272727 a A 

2 5 11 1.181818 1.181818 A 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS SZ IZ 

2 5 11 1.636364 1.636364 a A 
2 1 0 11 1.272727 1.272727 a A 
3 S 20 11 1.181818 1.181818 a A 
4 3 10 11 1.090909 1.090909 a A 

4 15 11 1.000000 1.000000 a A 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E AHBIENTE DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Z IZ 

1 1 0 lí 1.000000 1.000000 a A 
2 2 5 ü 1.000000 1.000000 a A 
3 3 10 11 1.000000 1.000000 a A 
4 4 15 11 1.000000 1.000000 a A 
5 5 20 n 1.000000 1.000000 a A 
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Apêndice 22 - Análise da variável Dobras Duplas - Transversal. 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

CAUSAS OA VARIAÇÃO 6.L. S.8. t.«. VALOR F PR08.>F 

1 208053.9272727 208053.9272727 2899.8165 0.00001 
TRAT 2 162.6181818 81.3090909 1.1333 0.32357 
DOSE 4 5893.5333333 1473.3833333 20.5357 0.00001 
PAPtTRA 2 216.5090909 108.2545455 1.5088 0.22117 
PAPtDOS 4 5637.4969697 1409.3742424 19.6436 0.00001 
TRAtDOS 8 1286.2303030 160.7787879 2.2409 0.02433 
PAPtTRAtDOS 3 1249.0666667 156.1333333 2.1762 0.02887 
RESIDUO 300 21524.1818182 71.7472727 

TOTAL 329 244023.5636364 

HEDIA SERAL = 26.763636 

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 31.649 X 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTI60 00 FATOR PAPEL 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDÍAS HEDIAS ORIGINAIS 5Z 12 

1 3 10 33 1.939394 1.939394 a A 
2 1 0 33 1.818182 1.818182 a A 
3 2 5 33 1.606061 1.606061 a A 
4 4 15 33 1.545455 1.545455 a A 
S 5 20 33 1.363636 1.363636 a A 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5X 11 

1 1 0 33 63.030303 63.030303 a A 
2 2 5 33 60.484848 60.484848 a A 
3 3 10 33 48.939394 48.939394 b B 
4 5 20 33 43.787879 43.787879 bc B 
5 4 15 33 43.121212 43.121212 z B 

MSSÍO KACXí,. . t.r ENERGIA ^-^ClEftP TO 
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TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIBO DO FATOR PAPEL E UHIDO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 51 IZ 

1 3 10 11 2.090909 2.090909 a A 
2 2 5 11 2.000000 2.000000 a A 
3 4 15 11 1.636364 1.636364 a A 
4 1 0 11 1,545455 1.545455 a A 
5 5 20 11 1.272727 1.272727 a A 

TESTE OE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 51 11 

i ^ 1 0 11 2.272727 2.272727 a A 
4 15 11 1.909091 1.909091 8 A 

3 3 10 11 1.818182 1.818182 a A 
2 5 11 1.818182 1.818182 3 A 

5 5 20 11 1.272727 1.272727 a A 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTIGO DO FATOR PAPEL E AHBIENTE DD FATOR TRAT 

NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5! 11 

3 10 11 1.909091 1.909091 a A 
1 0 11 1.636364 1.636364 a A 
5 20 11 1.545455 1.545455 a A 
4 15 11 1.090909 1.090909 a A 
2 5 11 1.000000 1.000000 a A 
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Apêndice 22 - continuação 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL E UHIDO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Ï lï 

1 1 0 11 69.272727 69.272727 3 A 
2 2 5 11 55.818182 55.818182 b B 
3 3 10 11 50.363636 50.363636 bc BC 
4 5 20 11 47.090909 47.090909 bc BC 
5 . 4 15 11 42.727273 42.727273 c C 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DO FATOR PAPEL E SECO DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5X IJ 

1 2 5 11 65.363636 65.363636 a A 
2 1 0 11 61.727273 61.727273 a A 
3 4 15 11 42.727273 42.727273 b B 
4 3 10 11 41.909091 41.909091 b B 
5 5 20 11 37.000000 37.000000 b B 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE HODERNO DQ FATOR PAPEL E AHBIENTE DO FATOR TRAT 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. NOHE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5t 1Ï 

1 2.. 5 11 60.272727 60.272727 a A 
2 1 0 11 58.090909 58.090909 a AB 
3 3 10 11 54.545455 54.545455 ab ABC 
4 5 20 11 47.272727 47.272727 bc BC 
5 4 15 11 43.909091 43.909091 c C 

HEDÍAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREH ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
D.H.S. 5Í = 9.73552 - D.H.S. IX = 11.52326 
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QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 
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CAUSAS DA VARIAÇÃO 6.L. S.Q. Q.H. VALOR F PROB.>F 

PAPEL 1 202.6326696 202.6326696 9459.2733 0.00001 

TRAT 2 0.2799163 0.1399582 6.5335 0.00208 
DOSE 4 0.6679294 0.1669823 7.7950 0.00004 
PAPITRA 2 0.2166132 0.1083066 5.0560 0.00716 
PAPIDOS 4 0.3366184 0.0841546 3.9285 0.00435 
TRAtDOS 8 0.3113199 0.0389150 1.8166 0.07298 
PAPITRAIDOS 8 0.2610957 0.0326370 1.5236 0.14772 
RESÍDUO 300 6.4264768 0.0214216 

TOTAL 329 211.1326394 

HEDIA 6ERAL = 1.¿11182 

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = 9.084 Ï 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO DE ANTI80 DO FATOR PAPEL 

NUH.ORDEH HUH.TRAÎ. NOflE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5Ï 11 

1 1 0 33 0.864545 0.864545 a A 
2 5 20 33 0.833333 0.833333 a A 
3 . 4 15 33 0.830000 0.B30000 a A 
4 2 5 33 0.823333 0.823333 a A 
5 3 10 33 0.786667 0.786667 a A 

TESTE DE TUKEY PARA HEDIAS DE DOSE 
DENTRO D£ HODERNO DO FATOR PAPEL 

NUH.ORDEH NUH.TRAT. «ORE NUH.REPET. HEDIAS HEDIAS ORIGINAIS 5! 11 

l 1 0 33 2.513636 2.513636 i A 
2 2 5 33 2.446667 2.446667 ab AB 
0 3 10 33 2.360000 2.360000 bc BC 
4 4 15 33 2.333030 2.333030 c BC 
5 5 20 33 2.320606 2.320606 c C 

HEDÍAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREH ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO 
D.H.S. 51 = 0.09712 - D.H.S. 11 = 0.11496 




