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RESUMO 

A dispersão geoquímica dos metais em ambientes aquáti

cos está relacionada às propriedades físico-químicas desses ele

mentos, bem como, às suasintªr~2õ~l:)por sorção sobre as partícu 

lc?s sólidas e dessorção das partLculas _ sÓlida.s. Estas interações 

precisam ser compreendidas dentro do entendimento da dinâmica a~ 

biental, com seus processos hidrológicos, sedimentoIógicos, quí

micos, físicos e biológicos, que podem levar os elementos tóxi~ 

(metais estáveis e radionuclídeos) à cadeia bioalimentar. 

Foi observado na Baía da Ribeira o seu comportamento 

hidrodinâmico, através da dispersão do material em suspensao e 

do carbono orgânico particulado. E, através de parâmetros textu

rais, mineralógicos e químicos, foi observado o ~~to dos 

processos geoquímicos dos materiais sedimentares e a influência 

que eles podem submeter às dispersões dos metais. 

AB~TRACT 

The geochemistry dispersion of the metaIs in aquatic 

environment is related to the physicochemistry proprieties of ~ 

se elements as to their interaction by sorption on and desorption 

from solíd particles. These interaction must be understood inthe 

ambiental dinamic understanding, with its hidrologics, sediment~ 

logics, chemistrics, physics and biologics processes that may t.ake 

the toxics elements (stables metaIs and radionuclides) to the bio 

alimentary chaín. 

It was observed at the Ribeira Bay, its hidrodinamic 

behaviour through the suspensed material e particulate organic 

carbon dispersion. And, through the texturals, mineralogicalsand 

chemistries parameters it was observed the behaviour of the geo

chemistries processes of the sedimentaries materiaIs and the in

fluence that they may submit to the metaIs dispersion. 
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CAPITULO I - INTRODUÇÃO 

1.1. Introdução ao problema 

A exploração da energia nuclear no Brasil está longe 

de ser uma necessidade de suprir deficiências energéticas, visto 

que o nosso potencial hidrelétrico é imensurável. A capacidade 

hidrelétrica da usina de Itaipu, depois de totalmente instalada, 

será de 12.600 Mw. Será a maior usina hidrelétrica do mundo. A 

usina de Tucurui terá uma capacidade instalada de 3.600 Mw, e se 

rá a segunda maior usina do mundo (1). Paulo Afonso, Ilha Solte! 

ra, Jupiá, .•. , sem contar com as pequenas quedas d'água que não 

aproveitamos e que, na Europa seriam dádivas do céu, constituem

se um potencial hidrelétrico invejável. Certo é que seja a nece~ 

sidade de afirmar o Brasil como potência no cenário mundial, pa

ra acompanhar o desenvolvimento tecnológico da energia nuclear 

das grandes potências, mesmo que à distância. 

O acordo nuclear Brasil-Alemanha em 1975 foi fruto da 

idéia desenvolvimentista que proclamava que, acelerando o cresc! 

mento do Produto Nacional Bruto (PNB) do país, O Brasil apro~ 

se-ia em grau de industrialização aos países desenvolvidos. Den

tro desta concepção de desenvolvimento, o índice capaz de inf~ 

rir o crescimento é o consumo de energia. No início da década de 

70, em pleno milagre econômico brasileiro, se se mantivesse o ri! 

mo de crescimento industrial, previa-se uma crise energética pa-

ra a década de 80. A crise de energia não se concretizou, t~, 

todo o crescimento industrial não tirou o país da condição de s~ 

desenvolvimento. ~ preciso rever este conceito de desenvolvimen

to. 

A utilização da energia nuclear, inevitavelmente, impl! 

,(1) Taveiras, C.C.G. Geografia do Desenvolvimento do Bra 

sil, p. 167. 1978 
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ca em alguma forma. de contaminação d9Il!~Jo __ ªmbiente I e a disper

são dos radionuclídeos assume um papel, de máxima importância, no 

que se refere aos efluentes das instalações de dispositivos nu

cleares. 

Tendo em vista que as centrais nucleares que contém re 

atores do tipo PVR e BVR são constituidas com um sistema de re 

frigeração ã água, elas são construidas próximo ã cursos d'água, 

rio ou mar, sendo que esses ambientes aquáticos correm sérios ris 

cos de contaminação, com prejuisos lastimáveis. A Central Nu

clear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) , unidade l, contém um rea 
o-

tor do tipo PVR, com uma potência elétrica total de 683 Mw. A á-

gua de refrigeração é mantida sobre pressão, chegando a atingir 

3089C sem entrar em ebulição (cf. Fig. 01) (2). O reator é de pr~ 

cedência norte-americana (westinghouse) e opera com combustível 

de urânio enriquecido. 

Por isso, uma atenção acurada merecem os processos en

volvendo as reaçoes entre as fases sólidas e a fase dissolvida 

no ambiente aquoso. Essas reações são dependentes das proprieda

des fíSico-químicas dos radionuclídeos e da composição química das 

partículas, envolvendo fenômenos gerais de sorção e dessorção, 

coagulaçao e precipitação, e dissoluçao, que podem modificar o ~ 

drão de dispersão dos radionuclídeos, no tempo e no espaço. 

Não existe um modelo único e definitivo para o compor

tamento da dispersão dos poluentes nos ambientes naturais (3) .Os 

ambientes naturais sao sistemas dinâmicos, nos quais ocorrem pr~ 

cessos geológicos, químicos, físicos, hidrodinâmicos, climáticos 

e etc., que precisam ser descritos e compreendidos, segundo as 

interções e influências que eles podem submeter as dispersões 

dos poluentes, para que em cada caso, se possa estabelecer um 

programa de controle racional para as emissões desses poluentes 

(2) Guimarães, J.R.D. Acumulação por Algas Bentônicas de 

Radionuclídeos Críticos à Serem Lançados no Efluente da Central 

Nuclear de Angra dos Reis, p. 10. 1982 

(3) Edginton, D.N. Characterization of Transuranic Elemen

ts at Environrnent Nivels, p. 04. 1980 
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no meio ambiente. Portanto, o comportamento dos radionucl!deos e 

dos metais estáveis só pode ser apreendido, se inserido na com 

preenção da dinâmica ambiental, para o que, a abordagem geológi

ca, no caso geoquímica, mineralógica e sedimento lógica é funda 

mental. A Geoquímica, parte da ciência que nos propõe como obje

to de estudo a dispersão dos elementos qulmicos nos ambientes n~ 

turais, pode muito contribuir para o avanço do conhecimento des

ses ambientes, para preservar a natureza. 

Em um reator nuclear usado para produzir energia, o u

rânio-235 é o combustível usual. Nesse processo, um átomo de urâ 

nio é ficcionado produzindo em média três neutrons, átomos prod~ 

tos de fissão com massa próximo à metade do átomo original, e mui 

ta energia. 

2~;U + n ------~. Produtos de fissão + 3 n + 200 MeV 

Em adição aos produtos de fissão podem ser incluidos 

na lista de novos elementos produzidos em um reator nuclear para 

-;rodução de energia, os produtos de neutroativação,elementos ori 

--ginários da corrosao das tubulações do reator, que capturaram neu 

trons. Tanto os produtos de fissao, quanto os produtos de neutro 

-ativação, são elementos instáveis nuclearmente, e emitem partí

culas e radioatividade. O comportamento dos radionuclídeos é i

gual ao comportamento do seu semelhante estável. Por isso, o es

tudo das dispersões dos metais estáveis pode constituir-se num in 

---dicador para a a dispersão dos radionuclídeos e da radioatividade 

liberada por um dispositivo nuclear, num acidente ocasional, em 

grandes quantidades, ou em pequenas concentrações ao longo do tem 

po. 
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1.2. Objetivos Gerais 

O comportamento fíSico-químico dos metais no meio am

biente está intimamente ligado à dinâmica do meio natural em que 

eles se inserem (cf. § 1.1.). Portanto, os objetivos que motiva

ram esse trabalho de pesquisa foram: 

Definir a caracterização geoquímica dos níveis de ba 

se dos metais na Baía da Ribeira, tornando-se corno p~ 

râmetros a composição textural, mineralógica e quím~ 

ca dos materiais sedimentares; 

Verificar possíveis transferências de materiais sedi 

mentares e metais associados entre os compartimentos 

do litoral nessa região, através da utilização dos 

parâmetros texturais, mineralógicos e químicos. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

Para atingir os objetivos gerais se estabeleceu um pr~ 

grama-piloto de observaç6es e amostragens na região com o intui-

to de, num primeiro momento, responder algumas quest6~_~ ___ ~ig~?_~~ __ _ 

à dispersão dos materiais sedimentares e metais associados à luz 

dos principais processos hidrodinâmicos responsáveis pela circu-

lação das massas de água na região. 

1.2.1.1. A Propósito do Material em Suspensão 

Dois pontos nos pareceram fundamentais: 
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19) Uma amostragem espacial, em função das diferentes 

zonas do litoral na Baía da Ribeira, do movimento 

das correntes e do efeito de maré; 

29) Uma amostragem temporal, em função das variaçoes 

no regime hidrodinâmico, com as mudanças das con

diç6es meteorolôgicas (cf. § 2.1.1. e § 2.1.2.). 

Levando-se em consideração as passagens de frente-fria 

sobre a região, fizemos uma coleta de amostras no regime hidrod~ 

nâmico em situação meteorolôgica de Tempo Bom, e uma coleta de 

amostras no regime hidrodinâmico em situação meteorolôgica de 

Pôs-frontal, já que a velocidade das correntes marinhas aumenta 

em situação meteorolôgica de Pôs-frontal, e consequentemente, há 

uma maior possibilidade de remobilização do sedimento de fundo, 

com ressuspensoes. 

Algumas quest6es sao fundamentais: 

a- De quanto aumenta a velocidade das correntes em si

tuação meteorolôgica de Pôs-frontal? 

b- De quanto aumenta o material em suspensao em situa

ção meteorolôgica de Pôs-frontal, em relação a si

tuação meteorolôgica de Tempo Bom? 

c- Qual é o papel desempenhado pelas correntes de mare 

e pelas correntes de vento no transporte de materi

ais sedimentares? Quais as epocas e movimentos 

mais propícios? 

d- Qual é a relação entre a quantidade de material em 

suspensão, a competência das correntes e a distân

cia de transporte? 
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e- Qual é a relação entre a composição mineralógica do 

material em suspensao e a composição mineralócica 

dos aportes continentais e dos sedimentos de fundo 

superficiais? 

1.2.1.2. À Propósito do Sedimento de Fundo Superficial 

a- Como é o zoneamento textural do sedimento de fundo 

superficial? 

b- Quais são as areas de acumulação de materiais finos 

suceptiveis de interagirem, em termos do seu trans 

porte, com a hidrodinâmica local? 

c- Qual é a composição mineralógica dos sedimentos su

perficiais? 

d- Qual é a composição quimica em elementos maiores e 

menores nos sedimentos de fundo superficiais? 
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1.3. Localização e Características da Ârea 

A área de estudo dessa pesquisa está localizada na Ba

ía da Ribeira, que é limitada pelas seguintes coordenadas: 229 

55' 15" e 239 02' 25" de latitude sul e 449 18' e 449 31' 

30" de longitude oeste de Greenwich. Cobrindo uma área de apro

ximadamente 172 Km
2

, a Baía da Ribeira possui profundidades de 

21m na entrada da baía, com profundidades médias em torno de 07m, 

reduzindo em direção ao fundo da bala (cf. Fig. 02) (4). 

O município de Angra dos Reis, no qual está instalada a 

central nuclear, possui uma área de 819 Km2 , com uma densidade de

mográfica de 70,40 hab./Km2 . A sede do município e a cidade mais 

próxima da central nuclear, distando cerca de 15 Km, e conta com 

uma população de 24.894 hab., 43,18% da população total do muni

cípio, que é de 57.658 hab. (5). 

Dentro da área circunscrita por um raio de 16 Km do re 

ator, segundo censo desenvolvido por Furnas Centrais Elétricas, em 

1976, viviam cerca de 31.030 pessoas (6). Dentro de uma área cir 

circunscri ta por um raio de 3,5 Km do reator, haviam instituições 

como: hospitais, escolas, hotéis, e um pequeno aeroporto privat~ 

vo de propriedade de Furnas Centrais Elétricas s.a. 

Há uma população flutuante na região, principalrrente nos 

finais de semana do verão. A magnitude da variação de população 

nessas épocas não pode ser avaliada por falta de dados. 

(4) Lacombe, D. Cirripédios na Baía da Ribeira - Angra dos 

Reis, p. 06. 1977 

(5) Sinopse preliminar do Censo Demográfico. 1980 

(6) Furnas Centrais Elétricas s.a. Final Safety Report. 

1980 
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CAPITULO 11 - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO 

2.1. Meteorologia e Hidrodinâmica 

A hidrodinâmica da Baía da Ribeira é profundamente in

fluenciada pela meteorologia local que tem sua gênese no movime~ 

to geral das massas de ar. Os sistemas frontais alteram a situa

ção natural das águas calmas da Baia da Ribeira. As correntes i~ 

duzidas de vento tornam-se importantes a cada passagem de frente 

fria. A velocidade dos ventos vai aumentando gradativamente com 

a aproximação da frente e induzindo correntes marinhas, também 

com velocidade aumentada. Na Baía da Ribeira e dentro das ensea

das a circulação é bem definida segundo o regime de ventos (7), 

sendo destrógera quando dos ventos de Tempo Bom e sinistrógera 

quando dos ventos de Pós-frontal. Não é possível entender a hi 

drodinâmica da Baía da Ribeira, sem antes entender a meteorolo 

gia local. 

2.1.1. Meteorologia 

Para caracterizar os fenômenos meteorológicos que tem 

lugar na região da Baía da Ribeira é preciso compreender a cir 

culação geral das massas de ar, porque estas influenciam decisi 

vamente nas condições do tempo. 

(7) Lacombe, D. p. 07. 1977 
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o predominio absoluto de "calmarias" (8) no regime dos 

ventos da Baia da Ribeira é devido à proximidade do Atlântico, 

centrado a ESE do Rio de Janeiro (289 Lat. S. no verão e 239 

Lat. S. no inverno), que também definem ventos fracos de E e NE. 

O dominio da massa tropical atlântica sobre a região, 

faz com que haja estabilidade meteorológica, com céu claro. Mas, 

no entanto, periodicamente ocorre, com as passagens de frente 

frias, instabilidade do tempo. 

Um anticiclone polar migratório forma-se nas regiões 

polares, dando origem a uma massa de ar que, periodicamente inv~ 

de o Continente Sul-Americano. Esta, bifurca-se em duas, devido 

a presença da Cordilheira dos Andes, disposta no sentido meridio 

nal, na entrada do continente. Uma massa de ar avança pelo lado 

do Atlântico, e outra pelo lado do Pacifico. Separadamente elas 

avançam, até que a massa polar do Pacifico transpõe a cordilhei

ra, porque assume a direção SW, e se encontra com a massa polar 

do Atlântico, gerando frontólise na frente polar Pacifica. A mas 

sa polar Pacifica, agora reforçada, empreende com mais vigor,sua 

incursão sobre o continente, por um corredor formado entre os an 

ticiclones do Atlântico e do Pacifico, solicitada que é pela de

pressão do chaco, área de baixa pressão, de origem relacionada 

com a dinâmica ondulatória do avanço da massa polar (9). 

A penetração da massa polar do Atlântico no continente 

Sul-Americano, e o seu encontro com a massa tropical produz for

tes turbulências atmosféricas na área da frente, devido ao con

traste térmico entre as duas massas. A massa tropical, por ser 

mais quente e leve, ascende sobre a massa polar, na forma de uma 

rampa. A massa invasora é fria e úmida, dado o seu caráter mari

timo, segue a direção SW-NE. À medida que ela avança para as re

gioes tropicais do Brasil, na Baia da Ribeira produz forte advec 

ção do ar tropical. A pressão atmosférica começa a se elevar. Os 
~ 

ventos rondam vindo de NE e N, com velocidades de 5 - 10 nos. 

(8) Barbiére, E.B. O Fator Climático nos Sistemas Territo

riais de Recreação, p. 231. 1981 

(9) Monteiro, C.A.F. O Clima da Região Sul, p. 125. 19 6 8 
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o tempo ainda é bom. A massa polar continua avançando e a frente 

com ela, e por onde a frente fria passa, o tempo se instabiliza. 

Com a aproximação da frente, os ventos permanecem rondando, vin

dos do NW e W, com velocidades maiores, chegando a 15 nós. Com a 

passagem da frente pela região da Baía da Ribeira, a pressão cai 

rapidamente. A temperatura se eleva. O céu, então, começa se en

cobrir por núvens de advecção dinâmica (cumulus e cumulus nim

bus). Chove fortemente com trovoadas, sobre a região. Após a pa~ 

sagem da frente fria, a temperatura cai abruptamente, e a pres

são atmosférica se eleva, como resultado do predomínio da massa 

polar que segue a frente fria. Os ventos rondam de SW, S e SE 

com velocidades que chegam a atingir 25 nós (10). A situação me

teorológica é chamada de Pós-frontal (cf. figo 03 e figo 04). 

Quando a massa polar avança para o Espírito Santo, já 

no Oceano Atlântico, começa tropicalizar-se, assimilando as ca

racterísticas ambientais das áreas por onde vai passando. Vai as 

sim tornar-se uma massa tropical e, então, é incorporada ao sis

tema anticiclonar tropical. 

Com o avanço da frente, o tempo bom começa ser restab~ 

lecido na Bala da Ribeira. Os ventos rondam, vindo de E e de NE, 

perdendo a força, com velocidades sempre inferiores à 5 nos e 

predomínio de calmarias (11). A causa do aumento da velocidade 

dos ventos, com a aproximação da frente fria, é uma das Leis do 

Vento formuladas por Balot e Stepheson (12), ou seja,quanto mais 

próximas estiverem áreas de pressão atmosféricas diferentes,maio 

res serão as velocidades dos ventos, que terão a direção da área 

de maior pressão para a área de menor pressão. 

(10) 1 Nó = 1 milha marítima/hora = 1,852 Km/h 

(11) Furnas Centrais Elétricas s.a Relatório síntese de Es 

tudos Hidrodinâmicos. 1980 

(12) Petterssen, S. Introduction to Meteorology, p. 150 

1969 
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2.1.2. Hidrodinâmica 

A hidrodinâmica é definida por correntes de mares, cor 

rentes induzidas de vento, e correntes de densidade. Foi consta

tado através de observações de campo, depoimentos de pescadores, 

e da literatura (13), que na Baia da Ribeira, o efeito de mare 

é minimizado, mesmo em sizígias. A causa desta minimização no 

efeito de maré está em que, na entrada da Baia da Ribeira situa

se a Ilha Grande, que divide as correntes de maré em duas verten 

tes, uma penetrando a baia pelo lado oriental e outra pelo lado 

ocidental. Após ser dividida, e passando pela Ilha Grande, as 

duas vertentes da corrente se encaminham em direções opostas, e 

no ponto de reflexão, elas perdem velocidade e diminui a altura 

das ondas. A amplitude de mare em situação de sizígia e de 1,2 

metros (14). 

As correntes de vento são bastante fortes quando da 

passagem das frentes frias. Em situação de pós frontal, com ven

tos de componente sul, as correntes dentro da baía chegam a 10 

milhas/hora (15). Essas correntes induzidas de vento remobilizam 

o sedimento de fundo, ressuspendendo-os e transportando-os, dev! 

do à turbuléncia (cf. § 4.1.). A direção normal das correntes i~ 

duzidas de vento dentro da Baía da Ribeira é destrógera, quando 

de situação meteorológica de Tempo Bom. Porém, em situação mete0 

rologica de Pós-frontal, as correntes invertem a sua direção nor 

mal, e passam à seguir em direção sinistrógera (cf. figo OS, 

fig. 06) • 

No inverno, as passagens de frentes frias sobre a re

gião da Baia da Ribeira são mais frequentes. As situações de Pós 

frontal podem se repetir a cada 5 dias (16). Como a instabilida-

(13) Furnas Centrais Elétricas. 

dos Hidrodinâmicos. 1980 

(14) Ibdem. 1980 

(15) Ibdem. 1980 

(16) Ibdem. 1980 

Relatório Sintese de Estu-



Fig. 05 Direção Destrógera das Correntes em Situação 

Meteorológica de Tempo Bom 



Fig. 06 - Direção Sinestrógera das Correntes em situação 

Meteorológica de Pós-frontal 
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de Pós-frontal permanece até 48 horas depois da passagem da fren 

te fria, há uma permanente suspensão no fundo da baía e nas en

seadas de menor profundidade. 

No verão, ao contrário, as passagens de frentes fria 

sobre a região da Baía da Ribeira são menos frequentes, num ci

clo que leva de 15 - 20 dias. A velocidade dos ventos também e 

atenuada, com a debilidade da massa fria, que já chega tropica1~ 

zando-se. A velocidade dos ventos é decorrente da diferença de 

pressão entre as duas massas, a tropical e a polar invasora. Co

mo no verão, a diferença de pressão entre as duas massas e me

nor, a velocidade dos ventos de Pós-frontal também é menor. Por 

isso induzem correntes com velocidades mais reduzidas. 

Há, também, com a passagem de frentes fria e instabi1i 

dade do tempo, chuvas torrenciais na região. Junta-se, então as 

suspensões de remobilização do sedimento de fundo,suspensões pro 

venientes do aporte continental nas enseadas. ~ bastante difícil 

identificar e quantificar a participação do aporte continental e 

das remobi1izações do sedimento de fundo nessas suspensoes, por

que as chuvas de instabilidade de Pós-frontal ocorrem juntamente 

com os ventos fortes, que induzem correntes que remobi1izam o s~ 

dimento de fundo. No entanto, uma avaliação comparativa pode ser 

feita, levando-se em conta a maior ou menor importância 

processos geradores de suspensão no decorrer do ano. 

desses 

No verão (dez - mar), o aporte continental e responsa-

ve1 por uma maior quantidade de material em suspensao na Baía 

da Ribeira, visto que as passagens de frentes fria sobre a re 

gião são mais espaçadas e é o verão o período de maior índice de 

p1uviosidade, consequentemente, de maior aporte continental. 

No inverno (ju1 - set), as remobi1izações do sedimento 

de fundo são mais importantes que o aporte continental como con

tribuinte as suspensões, porque as passagens de frentes fria se 

repetem a cada semana, induzindo correntes com grande capacidade 

de remobi1izar os sedimentos de fundo, e também, nessa época, a 

p1uviosidade é bem reduzida, abaixo de 60mm no mês de julho (17~ 

(17) Barbiére, E.B. p. 177. 1980 
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Urna corrente constante, claramente definida, passando 

pelo canal da Ilha da Gipóia, penetra na Baia da Ribeira. Esta 

corrente é citada por Lacombe (1977). No seu percurso, essa cor

rente passa por entre as Ilhas de Paquetá e Itanhangá, prossegue 

até a Lage do sItio e retorna em direção à salda da baia, passa~ 

do entre as Ilhas Comprida e a Ponta do coqueirão, com forte cor 

renteza (cf. figo 07). A localização dos cirripédios corrobora 

com esta afirmativa (18). Por onde a corrente passa, as águas 

sao renovadas, aumentando o seu teor de oxigênio dissolvido e e~ 

riquecida de nutrientes, favorecendo assim a fixação e o cresci

mento de algas bentõnicas. 

(18) Lacombe, D. p. 06. 1977 
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CAPíTULO 111 - HETODOLOGIA 

3.1. Amostragem Espacial 

Definimos uma amostragem que pudesse ser representati

va dos vários sub-ambientes na Bala da Ribeira. Os critérios que 

tomamos para definir os sub-ambientes na Bala da Ribeira foram: 

a circualação das águas, áreas de aporte continental, e proximi

dades da Central Nuclear (cf. figo 02). 

As amostras 01, 02, 03 foram localizadas no Saco de Pi 

raquara de Fora, porque e nessa enseada que os efluentes liqui

dos da Central Nuclear, através de uma tubulação, são lançados 

ao mar. 

As amostras 04, 05, 06 foram localizadas na Enseada de 

Bracui, área de aporte continental e sob influência de uma cor

rente marinha que penetra na Bala da Ribeira pelo Estreito da Gi 

póia, seguindo em direção à Lage do Fundo, passando pelas Ilhas 

Itanhangá e Paquetá, prosseguindo até à Lage do Sitio e retornan 

do em direção a salda da bala (cf. figo 07) (19). 

As amostras 07, 08, 09 foram localizadas num alinhamen 

to em direção à Enseada de Ariró, por ser esta uma zona de apor

te continental, e que está sob a influência do movimento de flu

xo e refluxo das marés. 

As amostras 10, 11, 12, e 13 foram localizadas num ali 

nhamento na entrada da Baía da Ribeira, onde se pode perceber 

uma circulação mais intensa, com penetração de correntes de maré 

e correntes induzidas de vento. Estas amostras formam um alinha 

mento continuado com as amostras coletadas junto a saída dos e

fluentes da Central Nuclear, no Saco de Piraquara de Fora, em di 

reção ao canal da Ilha da Gipóia (cf. figo 07) 

(19) Lacombe, D. p. 06. 1977 
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3.2. Amostragem Temporal 

A circulação das águas da Bala da Ribeira e extremamen 

te dependente das condições atmosféricas, sendo bem definida se

gundo a direção dos ventos. Com a passagem de frentes fria, com 

ventos de P6s-frontal, a velocidade das correntes marinhas pode 

aumentar até 5 vezes, segundo depoimento de pescadores da área e 

estudos feitos por Furnas (20). Com ventos de Tempo Bom, a velo

cidade das correntes marinhas na Bala da Ribeira é reduzida, po~ 

suindo pequena capacidade de remobilizar os sedimentos de fundo. 

Entretanto, com ventos de P6s-frontal, a velocidade das corren

tes aumenta consideravelmente, e é capaz de remobilizar os sedi

mentos de fundo, criando uma grande suspensão,que extende-se por 

toda bala, principalmente as áreas de menor profundidade. Decid~ 

mos, então, fazer a amostragem do material em suspensão em situ~ 

ção meteoro16gica de Tempo Bom e repeti-la em situação meteorol~ 

gica de P6s-frontal. No inverno, as ressuspensões são um fen8me

no constante, e por isso, essa foi a época escolhida para a cole 

ta de amostras. 

(20) Furnas Centrais Elétricas. 1980 
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3.3. Coleta de Amostras 

Não foi possivel realizar a amostragem do material em 

suspensão (M.E.S.), em todos os pontos, em condições meteorológ~ 

cas diferentes, devido a dificuldades de locomoção e visibilida

de no interior da Baia da Ribeira, durante a situação de Pós

frontal. 

No dia 19/08/82 e no dia 20/08/82, em situação meteoro 

lógica de Pós-frontal, com chuva, temperatura ambiente entre 22-

239C, ventos de SW forte, amostramos os pontos de número 02, 03, 

04,05,06,10,11,12 e 13. 

No dia 16/09/82 foi quando pudemos terminar a campanha 

de amostragem, pois aguardavamos a disponibilidade da lancha,que 

nos era cedida pelo Laboratório de Radioecologia de Furnas Cen

trais Elétricas s.a. Neste dia, o tempo era bom, céu claro, tem

peratura ambiente de 329C e ventos de NE fracos. Amostramos os 

pontos de número 01, 07, 08 e 09. 

As amostras foram coletadas com uma garrafa de Van Do 

rn (21), a duas alturas: 0,5m (superficie) e 10,Om (fundo). A a

mostragem dos sedimentos de fundo superficiais foi feita nos mes 

mos dias da amostragem do material em suspensão. As amostras fo

ram coletadas com um "busca fundo", amostrador de Van Veen (22). 

(21) Dyer, K. R. Estuarine Hidrography and Sedimentation -

A Hand-Book, p. 132. 1979 

(22) Ibdem. p. 88 
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3.4. Tratamento das Amostras no Campo e no Laboratório 

As amostras de ~gua, com o mdterlal em suspens~o,foram 

acondicionadas em frascos de polietileno com capacidade para 5 e 

10 litros, lavados em soluç~o ~cida durante 03 dias, relavados 

com água destilada, e novamente com ~gua do mar. As amostras 

de sedimento de fundo foram acondicionadas em sacos pl~sticos, 

também lavados em soluç~o ácida, em água destilada e ~gua domar. 

As amostras, após terem sido acondicionadas no campo,foram trans 

portadas em gelo para o laboratório e guardadas em camara fria, 

em temperatura inferior à 49C. 

3.4.1. Quarteamento das Amostras de Sedimento de Fundo 

As amostras acondicionadas. em sacos pl~sticos, conser

vadas em geladeira, sob temperatura inferior a 49C, foram expos

tas ao ar para perder um pouco de umidade. N~o puderam ser seca

das por completo, porque constituem-se num sedimento muito argi

loso, que estando seco, não desagregam facilmente. As amostras 

foram quarteadas, separando-se 3 alíquotas de amostra úmida, com 

pesos iguais. A l~ alíquota foi secada à 1109C na estufa. A 2~ 
aliquota foi conservada úmida para an~lise granulométrica. O pe

so real da 2~ alíquota foi inferido pela diferença de peso entre 

a amostra úmida e a amostra seca, ou seja, o peso da ~gua conti

do em cada amostra úmida pôde ser subtraido. A 3~ alíquota foi 

separada para an~lises químicas e mineralógicas. 

3.4.2. Filtração das Amostras do Material em Suspens~o 

O material em suspensão foi filtrado das amostras de 
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agua da Baía da Ribeira em menbranas de filtro Millipore, cem &e~ 

tura de malha de 0,45 pm, com o auxílio de bomba de sucção à vá

cuo. 

As membranas de filtro foram taradas. Primeiramente,l~ 

vadas em água destilada para eliminar os sais livres, foram to

mados alguns cuidados especiais em relação a higroscopicidade das 

membranas. Secou-se em estufa à 609C, e resfriou-se em desseca

dor, para depois pesar-se em balança analítica com leituras ráp~ 

das. A tara das membranas e realizada após seca-las em estufa, 

esfria-las em dessecador, e pesa-las em balança analítica eletrô 

nica, com quatro casas decimais, repetindo-se a operação até ob

ter-se peso constante. 

Após filtrar o material em suspensao, sais inorgânicos 

da água do mar depositam-se na membrana de filtro, sendo neces

sário lavar com água destilada. Com a bomba de sucção a vacuo 

desligada, cobriu-se a membrana de filtro com água destilada,não 

excedendo 5 ml. Depois ligou-se a bomba de sucção à vácuo brus

camente, deixando filtrar a água com os sais solubilizados. ~ ne 

cessário que, ao retirar a membrana, pipete-se as suas bordas que 

ficam escondidas no aparelho de filtro, onde podem, também, pre

cipitar sais. 

Depois de desligada a orígem de vacuo, removeu-se, com 

cuidado, a membrana de filtro, usando urna pinça de plástico. Se

cou-se a membrana em vidro de relógio tampado, à 609C na estufa 

por urna hora. Então, esfriou-se em dessecador, pesando-se e rep~ 

tindo essa operação até obter-se peso constante. Obtivemos um 

peso e, a esse peso chamamos de W2 , que é o peso da membrana de 

filtro tarada + o peso da amostra. Ao peso da membrana de filtro 

tarada chamamos W
l

. Estes valores foram inseridos na fórmula abai 

xo para o cálculo do peso da amostra (23). 

W2 - W
l Pa = 

v 
+ 

3 
X mg/m 

(23) Strickland, J. D. H.i Parson, J. R. A Praticai Hand

book of Seawater Analisis. 1972 
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onde: 

Pa e o peso da amostra; 

V e o volume de água filtrada (em litro) 
-X e um fator de correçao 

-Calcula-se o fator de correçao X utilizando-se duas roem 

branas de filtro taradas. Através das quais, faz-se passar agua 

destilada. Seca-se à 609C na estufa, e esfria-se no dessecador. 

Ent~o, pesa-se em balança analItica eletr6nica com quatro casas 

decimais. A este peso chamamos X2 e o peso da membrana de filtro, 

anteriormente tarada, chamamos Xl' X será a média aritiméticados 

pesos X2 subtraida da média aritimética dos pesos Xl' podendo e~ 

te valor ser positivo ou negativo e n~o excedente a 0,5 mg (24). 

O cálculo deste fator de correçao se faz necessário porque as roem 

branas de filtro s~o higroscopicas e podem absorver agua do ar 

antes da pesagem. 

(24) Strickland, J. D. H.; Parson, J. R. 1972 
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3.5. Análise Textural dos Sedimentos de Fundo Superficiais 

Após quarteamento das três allquotas, uma allquota foi 

separada e conservada úmida para análise granulométrica. A prep~ 

ração das amostras para a análise granulométrica foi feita em 

processos sucessivos que visavam limpar os sedimentos, para libe 

rar as particulas e assim medir o tamanho delas. 

3.5.1. Remoção de Sais Solúveis 

A dispersão das amostras pode ser dificultada se esta 

for de sedimentos marinhos, contendo sais solúveis, o que aconte 

ce no caso de nossas amostras. A propriedade dos sais solúveis 

de agregar e cimentar é mais sentida nos sedimentos com grande 

percentagem de silte-argila. Nestes casos deve-se eliminar total 

mente os sais solúveis. As amostras foram colocadas em tubos de 

sedimentação com água destilada. Após agitação e em seguida de

cantação, pipetou-se a água, procurando evitar ressuspensões. E~ 

ta operação foi repetida até teste negativo para cloreto ( Cl 
com AgN0 3 (25). 

3.5.2. Eliminação de CaC03 e Matéria Orgânica 

As amostras foram colocadas em Beckers de 600ml com água 

destilada e foram agitadas com bastão de vidro, para dispersa

las. Adicionou-se a cada amostra SOml de solução de Hel 0,1 N . 

(25) Strickland, J.D.H.i Parson, J.R. 1972 
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2+ ° CaC03 reagiu com o HCI liberando Ca na solução e CO
2 

na at-

mosfera. Quando a reação efervecente parou, com o sedimento já 

decantado, pipetou-se a solução ácida. ° fim da reação não gara~ 
2+ te que todo o cac0

3 
foi eliminado (26). Os íons Ca , em grande 

quantidade na solução pode inibir a continuidade da reação. En

tão, lavou-se o sedimento com água destilada, em seguida, adici~ 

nou-se novamente a solução ácida, até que não mais reagia. As a

mostras foram lavadas com água destilada, com agitação constante 

até teste negativo para cloreto (Cl ). 

Para eliminação da matéria orgânica adicionou-se às arros

tras 50ml de H20 2 à 10%, agitando-as com bastão de vidro, gota a 

gota, até manter pH entre 8,0 e 8,5. Quando cessou a reação efeE 

vecente, adicionou-se mais da solução oxidante, até cessar defi

nitivamente a reação. Eliminou-se a solução por centrifugação. 

3.5.3. Dispersão e Defloculação das Amostras 

A dispersão natural das argilas é o resultado de cargas 

elétricas negativas em sua superfície. A repulsão entre as partI 

cuIas de mesma carga evita que elas se agreguem e coagulem (27). 

Porém em presença de HCl e NaCl pode efetivar-se uma troca iôni

ca entre as partículas e a solução, quando os íons negativos das 

partículas das argilas sao substituidos por íons positivos das~ 

lução. Assim as partículas tendem a aglomerar-se e floculam, im

pedindo dessa forma uma análise granulométrica real. Porém, as 

cargas superficiais das partículas podem ser reconstituIdas, tam 

bém, por reação de troca iônica, devolvendo-se a elas, o caráter 

de repulsão. Emprega-se um agente dispersivo que defloculará as 

partículas. 

° agente dispersante mais usado, por ser 

cilmente, e o hexametafosfato de sódio (NaP03 )6' A 

persante foi proparada com 33g de (Nap03 )6 mais 7g 

(26) Strickland, J.D.H.i Parson, J.R. 1972 

(27) Dyer, R.K. p. 103. 1979 

disponivelf~ 

solução dis

de NaC0
3 

dis 
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solvidos em agua destilada, completando-se para 1 litro(28). As 

Amostras foram deixadas por 1 hora na solução dispersante, sendo 

agitada constantemente durante esse período. 

3.5.4. Peneiramento por Via Úmida e Centrifugação 

Após a defloculação, os cascalhos e as areias foram sep~ 

rados da fração silte-argila com peneiramento por via úmida, em 

peneira de abertura de malha de 0,063mm. Deste modo, as partícu

las de silte-argila passaram pela peneira e foram contidas em um 

recipiente de boca larga. Por centrifugação, as partículas sil

te(0,063mm - 0,002mm) foram separadas das partículas argila( me

nor que 0,002rnrn). 

A velocidade de rotação da centrifuga foi calculada de ~ 

cordo com a Lei de Stokes, que pode ser descrita da seguinte ma

neira(cf. Tab. 01 e Fig. 08): 

V = 2 (d - d') gr2 

9n 

onde: 

v = Velocidade de deposição das partículas; 

d Densidade das partlculas; * 
d'= Densidade da água; 

2 
g = Aceleração da gravidade(981 cm/s ); 

r = Raio das partículas (cm) ; 

n = Viscosidade da agua. 

* A densidade das partículas e assumida corno sendo 2,65 g/cm
3

, a 

temperatura de 209C. 

(28) Dyer, R.K. p. 103. 1979 
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Fig. 08 - Fluxograma das Análises dos Sedimentos de Fundo Super
ficiais 
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Tab. 01 - Velocidades de Sedimentação das Partículas minerais calculadas de acordo com 

a Lei de Stokes - Allman e Laurence(1972) 

Tamanho das Partículas 

Velocidade de Profundidade de Tempo 

Raio Diâmetro Sedimentação Sedimentação 

cm cm cm/s cm h min s 

0,003125 0,006250 0,351260 20 57 

0,001553 0,003130 0.087815 10 01 54 

0,000781 0,001560 0,021954 10 07 36 

0,000391 0,000780 0,005488 10 30 22 

0,000195 0,000390 0,001372 10 02 01 28 

0,000098 0,000190 0,000343 10 08 05 52 

0,000049 0,000098 0,000086 05 16 11 44 

0,000024 0,000049 0,000021 05 64 46 59 
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3.6. Métodos de Análises Mineralógicas 

3.6.1. Método de Determinação da Composição em Minerais Argil~ 

sos nos Sedimentos de Fundo Superficiais e no Material em 

Suspensão 

Entre todos os métodos de determinaçao dos minerais ar 

gilosos, análise térmica diferencial, microscopia eletrônica, a

nálise qulmica, espectros copia de infravermelho, a análise por 

difração de raio X é mais segura, porque apresenta resultados que 

revelam a estrutura dos minerais, à partir da distância interpl~ 

nar de cada mineral (29). 

Depois que as amostras de sedimentos de fundo superfi

ciais foram tratadas com HC1, para eliminar CaCo3 , e com H20 2 ! 

para eliminar substâncias orgânicas, a fração argila( 0,002 mrn ) 

foi separada por centrifugação (cf. § 3.5.4.). A fração argila 

das amostras foram dispersadas em água destilada com NH40H, em 

suspensão bem concentrada, para faze-la deposita-la em lâmina de 

vidro. As amostras nas lâminas de vidro foram secadas ao ar, pa

ra possibilitarem a fixação da orientação preferencial das parti 

culas na deposição (30). Após as lâminas terem sido preparadas reS 

lizou-se a determinação das análises, submetendo-as a radiação 

CuK de um difratômetro de raio X de marca Phillips, em inter

valo de 29 - 329 2e, às velocidades de 19 e 29/minuto (31). 

As amostras foram passadas através do difratômetro de 

raio X ao natural, glicoladas, e calcinadas à 3509C em mufla. 

(29) Carol, D. Clay Minerals: A Guide to Their X-ray iden

tification. 1970 

(30) Souza Santos, P. Tecnologia das Argilas Apl;i.cadas às 

Argílas Brasileiras. 1975 

(31) Forstner, U. p. 116. 1981 
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3.6.2. Método de Determinação da Composição em Carbono Orgânico 

Particulado no Material em Suspensão 

A matéria orgânica em solução, em suspensão, ou nos se 

dimentos de fundo superficiais, pode ser determinada pelo seu e

quivalente em carbono orgânico, segundo Johnson-1948, apud Stri 

kland(1972). A matéria orgânica que fica retida na membrana de 

filtro de abertura de malha 0,45pm é considerada carbono orgâni

co particulado(COP). A matéria orgânica que passa por essa malha 

é considerada carbono orgânico dissolvido(COD). Esse limite é a~ 

bitrário e foi aceito por convenção entre os pesquisadores. r~ 

mente arbitrário e aceito por convençao é o limite superior para 

o carbono orgânico particulado que é de 300pm(32). 

O princIpio do método está em oxidar o carbono orgâni

coco particulado, filtrado em uma membrana de filtro de malha de 

0,45umcom uma mistura sulfocrBmica, e depois titular com sulfa

to ferroso amoniacal(33). 

Depois de filtrar a agua do mar(05 - 10 litros) colo

cou-se a membrana de filtro em um Erlenmeyer de 100ml, empurran-

do-a com um bastão de vidro, para o fundo. Tampou-se com vidro 

de relógio, depois de juntar 2ml de H3P04 . Deixou-se aquecer em 

chapa aquecedora por 30 minutos. Depois que esfriou, adicionou -

se 6 gotas de ferroina e titulou-se com sulfato ferroso amonia 

cal 0,1 N (34). 

O cálculo do carbono orgânico particulado e feito a 

partir da seguinte fórmu1a(35): 

Q = F (Vo - VI) onde: 

(32) Strikland, J.H.D. p. 207. 1972 

(33) Etcheber, H. Carbone Orgânique Particulaire, p. 03. 1981. 

( 34) Ibdem. p. 03 

( 35) Ibdem. p. 03 MEC - UH 
rJOc - f;:,,:.:'() do Serviços Tácnicos 
c'EC" 'j' "c<: i:;;::'~,l":t0 - LIVROS 
" ','.' ~~ ,~V,V 1i?-1-
REG. N." .. _ .. _ .............. 5.~{~L ... --. __ .I...._----
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Q = Carbono Org~nibo Particulado; 

F = Fator de Proporcionalidade Conhecido Quando 

se Padroniza o Sulfato Ferroso Amoniacal; 

Vo = Volume de Sulfato Ferroso Amoniacal Gasto na 

Titulaçào; 

VI = Volume da Soluç~o a Ser Titulada. 

A padronizaç&o do sulfato ferroso amoniacal ~ feita a 

partir de uma solução de glicose (1 ml da solução mãe diluida em 

lUQ ml de 8 2°1 (36). 

3.6.3. Método de Determinação da Composiçã'o em Carbono Orgânico 

Total nos Sedimentos de Fundo Superficiais 

A mat~ria orgânica nos sedimentos de fundo superfici

ais pode ser determinada por oxidação com H20 2 , ou por perda por 

ignição, isto ê, a diferença de peso perdido pelos sedimentos ã 
uma temperatura de 500 a 6009C e o peso perdido pelos sedimentos 

à uma temperatura de 105 a 1109C. Porem, a medida mais precisa 

do conteúdo em matêria organica é a determinação da sua composi

ção e, carbono orgânico total. A determinação do conteúdo em ma

têria orgânica nos sedimentos por combustão é problemática por

que, após igniçao ã 6009C uma parte considerável da matéria orga 

nica biogenica não combust.l.vel permanece como residuos (37). 

(36) Strikland, J.D.H .. p. 210. 1972 

071 Meade, R.H. p. 95. 1972 
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3.7. M~todo de Determinaç~o da Composiç~o Quimica dos Sedimentos 

de Fundo Superficiais 

A composiç~o química dos sedimentos de fundo superfic~ 

ais, em elementos maiores e menores, foi determinada por Fluore~ 
~-_.-- "------

. ceTl~~a de Ré1i~ 2LLfRX). O processo o.e análise quantitativa consta 

da excitaç~o das amostras por uma fonte de radiaç~o de raio X , 

da medida das intensidades das linhas fluorencentes característi 

cas dos elementos procurados, e do relacionamento dessas intens~ 

dades com as concentraç6es por meio de curvas estabelecidas com 

padr6es(37) . 

As a~ostras foram pulverizadas pela moagem em moinho 

de bolas de ágata, e passadas em peneira de malha de 0,125mm de 

diâmetro. Misturou-se l,8g de amostras com O,2g de ácido bórico, 

e e espalhando uniformemente sobre urna superfície plana, de 1 PQ 

legada quadrada, comprimida com aproximadamente lmm de altura , 

foi por fim irradiada. Foi usado na análise um espectrômetro de 

raio X Siemens SRS 1 Universal. 

(38) Cann, J.R.; winter, C.F. X-Ray Fluorescence Analisis 

of Suspended Sediment in Sea Water, p. 34. 1971 
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CAPíTULO IV - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESUL'I'ADOS 

4.1. O Material em Suspensão 

O aporte continental de material particulado, de manei 

ra geral, e tanto maior quanto maior for a descarga dos riosi e 

também, quanto maior for a bacia de drenagem, maior será o proce~ 

so erosivo dos rios e o escoamento superficial de " run off" ter

rígeno para estes e destes para o mar. A produção primária de al 

gas bentônicas e de planctons, também, contribui em parte para o 

material particulado em suspensão. Há, também, remobilizações do 

sedimento de fundo nos estuários e nas enseadas, com ressuspen

sões, por causa da pouca profundidade dessas áreas litoráneas. A 

influência das correntes induzidas de vento nas remobilizações 

do sedimento de fundo é sentida. Quanto menor profundidade tiver 

essas zonas costeiras, maior será a remobilização. Periodicamen

te, a velocidade dos ventos pode aumentar e induzir correntes de 

velocidades maiores. Nestas ocasiões, a concentração do material 

particulado em suspensao poderá ser acrescida de várias vezes de 

pendendo da profundidade da área, da textura do sedimento de fu~ 

do, e da velocidade das correntes. No caso da Baía da Ribeira, 

como a velocidade das correntes induzidas de vento aumenta até 

mais de cinco vezes (cf. § 2.1.2.), periodicamente com a passa

gem de frentes fria, é de se esperar um aumento proporcional da 

quantidade de material particulado em suspensão, devido às remo

bilizações. 

4.1.1. Quantificação do Material em Suspensão 

Para comparar as concentrações do material em suspen-



são na Baia da Ribeira levamos em condideração a profundiade do 

local no ponto em que a amostra foi coletada, a profundidade da 

amostra na coluna d'água, a natureza textura I do sedimento de 

fundo no local do ponto de coleta da amostra, e também, a situa

ção meteorol6gica do dia em que foi feita a coleta. Esses fato

res são importantes porque, variando um deles, a quantidade de 

material em suspensão na coluna d'água pode aumentar ou diminuir 

(cf. Tab. 02). Portanto, os grupamentos das amostras utilizados 

à seguir são caracterizados por representarem amostras em que e~ 

ses trés fatores são semelhantes, para permitir as comparaç~es. 

a) O Papel da Profundidade da Amostra na Coluna d'água 

1- Em todos os pontos de coleta, as amostras de fundo 

apresentaram valores de concentração de material em suspensão su 

periores às amostras de superfície, o que equivale dizer, que há 

uma estratificação do material em suspensão na coluna d'água com 

valores crescentes em direção ao fundo. Na Tab. 03 por exemplo, 

as amostras 04 e 05, para as quais a profundidade do local de c~ 

leta e menor que 10m, foram grupadas para comparar as concentra

ç~es do material em suspensão da superfície com as concentraç~es 

do material em suspensão do fundo. As amostras apresentaram mai~ 

res concentraç~es no fundo que na superfície, com uma diferença 

de 52% para a amostra 04 e de 40% para a amostra 05. 

Grupamos, também, as amostras 12 e 13, culos locais de 

coleta possuem profundidades maiores que 10m. A diferença entre 

o fundo e a superficie para a amostra 12 foi de 46% e a diferen

ça para a amostra 13 foi de 61%. 

2- Um fato importante que ressalta desses valores e 

que, quanto mais profundo é o local, maior é a diferença entre a 

concentração do material em suspensão do fundo e da superfície 

(cf. Tab. 02), o que equivale dizer, que realmente há uma gra-

dação do material em suspensão na coluna d'água, com valores 

crescentes em direção ao fundo. Porém, essa estratificação é mais 

acentuada nos locais de maior profundidade, isto e, nos locais 

mais afastados da costa. A distribuição vertical do material em 
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Tab. 02 - Distribuição Total ~ 

Amostra Superficie - O,SOm FLmdo - 10,Om Profundidade Características situação 

N9 mg/l mg/l Total (m) Texturais S.F. Meteorológica 

0,16 03 Argila Siltica ~Bom 

02 0,19 10 Silte Arenoso Pós-frontal 

02 0,31 5,76 10 Silte Arenoso Pós-frontal * t 0,21 0,27 14 Silte Arenoso Pós-frontal 

0,31 0,64 ** 08 Argila Siltica Pós-frontal 

05 0,40 0,56 ** 06 Argila síltica Pós-frontal 

06 0,86 05 Argila Siltica Pós-frontal 

07 0,62 09 Argila Siltica ~Bom 

08 0,52 10 Argila síltica Tempo Bom 

09 0,43 13 Silte Argiloso Pós-frontal 

10 0,18 16 Silte Argiloso Pós-frontal 

11 0,27 0,53 15 ,l'Irgila Síltica Pós-frontal 

12 0,26 0,48 13 Argila Síltica Pós-frontal 

13 0,23 0,59 15 Argila Síltica Pós-frontal 

* Arrostras coletadas à 06m de profundidade 

** ,l'IITOstra coletada no prirreiro dia da instabilidade frontal a 05 m de profundidade 
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suspensão nos locais de menor profundidade é mais homogênea. Is

so evidencia o papel da circulação vertical nas ressuspensoes que 

na coluna d'água dos lugares de menor profundidade envolve, pra

ticamente, a coluna toda até a superfície, tornando-a mais homo

gênea. Portanto, a coluna d'água é mais homogênea nas zonas de 

menor profundidade, próximas à costa; e mais heterogênea nas zo

nas de maior profundidade, distante da costa. 

b) O Papel da situação Meteorológica do Dia da Coleta 

. 1- A amostra~foi coletada em situação meteorológica 

de Pós-frontal, em doi~as seguidos: No primeiro dia da insta

bilização Pós-frontal, com ventos de SW muito forte, e no dia se 

guinte, onde os ventos ainda eram fortes, mais não tanto quanto 

no dia anterior, mais ainda chovia. Todas as amostras coletadas 

em situação meteorológica de Pós-frontal foram coletadas neste 

segundo dia da instabilização (cf. Tab. 02). Na primeira coleta, 

da amostra 02, a concentração do material em suspensao na super

fície foi de 0,31 mg/l e no fundo foi de 5,76 mg/l. Esta concen

tração de material em suspensão da amostra 02 no fundo se reve

lou muito alta em comparaçao as outras amostras coletadas no dia 

seguinte. Este fato indica que, de um dia para o outro, em situ~ 

ção meteorológica de Pós-frontal, as condições de remobilização 

do sedimento de fundo podem mudar, sendo maior a capacidade de 

ressuspensão das correntes no primeiro dia das instabilizações 

frontais, e menor nos dias subsequentes. 

2- A mesma observação pode ser feita tomando-se as WIDS 

tras~ 05 e 06, que possuem profundidades do local de coleta 

seme~tes, mesma caracteristica textural do sedimento de fun

do superficial, mas coletadas em situação meteorológica diferen

te (cf. Tab. 04). A amostra 01 foi coletada em situação meteoro

lógica de Tempo Bom. As amostras 05 e 06 foram coletadas em si-

tuação meteorológica de Pós-frontal, e apresentaram concentra-

ções de material em suspensão bem superiores em relação àquela, 

com acréscimo de 150% para a amostra 05 e 437% para a WIDstra 06. 

Esses resultados refletem uma maior suspensão em dias de situa-
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Tab. 03 - Distribuiçao do M.E.S. em Funçao da Profundidade 

Superficie - 0,5m Fundo Diferença Profundidade Caracteristica Situação 

mg/l (prof. ) rng/l % Total (m) Textural S.F. Meteorol. 

0,31 5m 0,64 52 08 Argila SIltica P.F. 

0,40 5m 0,56 40 06 Argila Síltica P.F. 

0,26 10m 0,48 46 13 Argila Síltica P.F. 

0,23 10m 0,59 61 15 Argila Síltica P.F. 



Tab. 04 - Distribuição do M.E.S. em Função da situação Meteorológica 

Amostra superfície Profundidade Característica Situação 

N9 mg/l Diferença em relação Total (m) Textural S.F. Meteorológica 
a Amostra 03 ( % ) 

--bOI 0,16 ° 3 Argila Síltica Tempo Bom 

05 0,40 150 6 Argila Síltica Pós-frontal 

06 0,86 437 5 Argila Síltica Pós-frontal 
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ção meteorológica de Pós-frontal, com ventos fortes de componen

te S. Aliado à isso, deve-se considerar que nesses dias de situ~ 

ção meteorológica de Pós-frontal, ocorrem chuvas torrenciais,que 

é um fator responsável pelo 11 run off" nas encostas, aumentando con 

sideravelmente o aporte continental, que torna-se importante con 

tribuiàor de M.E.S. para a baía. 

c) Papel das Zonas de Aporte Continental 

Na Baía da Ribeira há duas principais zonas de aporte 

continental, a enseada de Bracuí e a enseada de Ariró. Os valo-

res de material em suspensão nessas áreas 

mesmo em dia de situação meteorológica de 

Com mar calmo, dia de sol claro 

apresent~ram-se altos, 

Tempo Bom. 

e correntes 

fracas, representadas pelo fluxo e refluxo das mares, 

marinhas 

incapazes 

de remobilizar o sedimento de fundo, a amostra 07, localizada na 

enseada de Ariró, apresentou urna concentração de material em su~ 

pensão de 0,62 mg/l; evidência clara de urna permanente suspensão, 

advinda principalmente do aporte continental. Na enseada de Ariró 

desembocam os rios Jurumirim e 1wbú, entre outros. Na enseada de 

Bracuí desemboca o rio Bracuí. 

Esta suspensão permanente é deslocada em direção a saí 

da da baía, por correntes de maré, e pela corrente de fundo que 

entra e sai continuamente pelo Canal da Gipóia (cf. § 2.1.2.). 1s 

so é corroborado por valores de concentração de material em sus

pensa0, tanto em dias de situação neteorológica de Pós-frontal , 

como em dias de situação meteorológica de Tempo Bom, em que há 

uma gradação das concentrações em direção ao meio da baía,em fun

ção da distáncia da costa (cf. Tab. 05), com os valores de M.E.S. 

diminuindo com a distáncia. 

d) Papel da Textura do Sedimento de Fundo 

A influência da textura do sedimento de fundo é impor

tante. Quanto mais finas são as particulas, mais sensível sera o 

sedimento às ressuspensões periódicas, que por ocasião das ins

tabilidades de Pós-frontal, tomam corpo. Para sentir a influên-



(V) . 
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Local 

Enseada 

Bracui 

Enseada 

Ariró 

\ 

Tab. 05 - Distribuição do M.E.S. em Função da Distância da Costa 

Arrostra Superfície - O,Sm Características Situação Distância da Amostra 
N9 mg/l Texturais S.F. f.EteorolÔgica com Relação ao Estuário 

06 0,86 Argila Slltica Pós-frontal 1. 600 m 
05 0,40 Argila Sfltica Pós-frontal 2.800 m 
04 0,31 Argila Slltica PÓS-frontal 4.400 m 

07 0,62 Argila Síltica Tempo Ban 3.200 m 
08 0,52 Argila Síltica Terrpo Ban 6.400 m 
09 0,43 Argila Sitica Terrpo Bom 9.600 m 
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cia da textura do sedi.mento nas ressuspensoes, grupamos algumas 

amostras coletadas em locais de profundidades semelhantes; um gru

po de amostras de locais com menos de 10 metros, e outro g~ de 

amostras com mais de 10 metros de profundidade. Essas amostras, 

dentro de cada grupo foram coletadas em situação meteorológica de 

Pós-frontal. 

Os sedimentos de fundo classificados como ~rgila sil

tica se mostraram mais suceptíveis de serem remobilizados que os 

sedimentos classificados como silte argiloso e silte arenoso, por 

exemplo, é o que indicam os valores que foram comparados do gru

po de amostras 03, 11, 12 e 13 de superfície e de fundo (cf. Tab. 

06). A amostra O 3 apresentou uma concentração de 0,27 mg/l na arros 

tra de fundo, ao passo que as amostras 11, 12 e 13 apresentaram 

0,53 mg/l, 0,48 mg/l e 0,59 mg/l, o que representa uma diferença 

de 92%, 78% e 119% ,respectivamente. Nas amostras de superfície 

este fato não e tão caracterizado devido as profundidades relati 

vamente grandes na coluna d'&gua. 

e) O Papel da Hidrodin~mica 

Destacamos quatro fatores que cosideramos importantes, 

e de participação decisiva, para se compreender a distribuição do 

material em suspensão na Bala da Ribeira: 

- A profundidade do local da amostra; 

- A situação meteorológica; 

- Dist~ncia da costa / zonas de aporte continentais; 

- Textura do sedimento de fundo. 

porem a distribuição do material em suspensão é orientada, acima 

de tudo, pela hidrodin~mica local que provoca ressuspensões, tr~ 

cas de material em suspensão entre v&rios compartimentos da bala, 

e possivelmente com os compartimentos exteriores a bala. 



Tab. 06 - Distribuição do M.E.S. em Função da Textura do Sedimento de Fundo 

Amostra Superfície - 0,5m Fundo Profundidade Características situação 

N9 mg/l mg/l Total (m) Texturais S.F. Meteorol. 

-~(\ 03 0,21 0,27 14 Sílte Arenoso Pós-frontal 

11 0,27 0,53 15 l\rgila Síltica Pós-frontal 

12 0,26 0,48 13 Argila Síltica Pós-frontal 

13 0,23 0,59 15 Argila Síltica Pós-frontal 
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4.1.2. A Composição em Argilomineraisdo }~aterial em Suspensão 

A formação dos argilominerais é resultado da instabili 

dade das rochas, que sao formadas em condições de alta pressão e 

temperatura, e ao chegarem à superfície terrestre instabilizam

se e alteram-se, sob a ação do intemperismo (40). Os /fatores ,mais 

importantes na formação dos argilominerais são a dr~nagem, o pH 

da SOlUÇa0 aquosa que perpassa as rochas, a topografia, a petro

grafia da rocha que se está alterando, a cobertura vegetal, e o 

tempo geológico (41). Os produtos de alteração dos minerais pri

mários comuns das rochas é o resultado de urna combinação desses 

fatores; e dependendo da combinação, haverá argilominerais dife

rentes. 

As investigações mais recentes apontam para o fato de 

que, na alteração dos minerais primários, os íons são liberados 

em solução iônica, e mesmo os mais insolúveis, Si 4+ e A1 3+, es

tão por algum tempo, em solução verdadeira (42). Os íons libera

dos em solução vao agrupar-se e formar agregados coloidais, de

pendendo da instabilidade destes íons na solução. Os mais está

veis são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, que são em sua 

maior parte, transportados a longa distância, em solução. O silí 

cio, o alumínio e o ferro, precipitam-se logo, devido a sua ins

tabilidade na agua, e formam novos minerais, primeiramente amor

fos, e com o tempo vao se cristalizando, pela orientação de retí 

culo cristalino. Isso evidencia urna nova estabilidade, para as 

novas condições ambientais. 

Urna outra hipótese aponta para a hidrólise parcial dos 

minerais primários, onde os cátions e parte da sílica é solubili 

zada, enquanto o alumínio e o resto da sílica permanece sob a 

forma de estruturas laminares de camadas octaédricas e tetraédri 

cas. Dependendo da :reassimilaçãà dos cátions, os produtos argilo-

(39) Cazau, J. C.i Hatcher, R. D.; Siemankowski, F. T. Phy 

sical Geology, p. 150. 1971 

(40) Ibdem, p. 151 

(41) Mason, B. Principios de Geoquimica, p. lH7. 1971 
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minerais são variados (42). 

Tardy et alli dizem que a natureza, a intensidade, e a 

distribuição da acumulação dos argilominerais dependem, sobretu

do, do clima e da topografia. A influência do clima e da topogr~ 

fia pode ser entendida da seguinte forma (cf. Fig. 09): 

(a) Em clima tropical, com 6tima drenagem, ~orma-se a 

gibsita na parte superior da encosta, e caolinita n~ base da en

costa, com acumulação de silicai 

(b) Em clima tropical úmido, com urna estação seca, po

de predominar em todos os solos a caolinita, e na base da encosta 

há condições de formação da montmorilonita, com ac~mulação de hi 

dr6xido de ferro e manganês; 

(c) Em clima semi-árido, somente há migração dos ions 

mais solúveis, e a formação da montmorilonita é predominante, que 

aparece seguindo a segregação do carbonato de cálcio. O carbona

to de cálcio permanece individualizado no alto da encosta e o car 

bonato de s6dio é acumulado nas baixadas (43). 

As estruturas dos argilominerais sao todas classifica

das em uma classe de silicatos, os filossilicatos. são estn~uras 

em folhas, com hábito achatado, ou em escama, e clivagem distin

ta (44). Os argilominerais se distinguem uns dos outros na estr~ 

tura, quando sao formados por urna ou duas estruturas planas de 
4-

tetraedros (Si04 ) ,e urna ou duas estruturas planas de axaedros 

Mg j (OH)6 ou A1 2 (OH)6' 

(42) Krauskopf, K.B. Introdução a Geoqulmica, p. 156. 1~72 

(43) Tardy, Y.; et alli Formation of Clay From Granite and 

its Distribution in Relation Climate and Topography, p. 276. 1973 

(44) Dana, J.D. Manual de Mineralogia, p. 492. 1~78 



(A) CLIMA TROPICAL COM ÓTl MA DRENAGEM 

GIBBSITA + 
Fe(OH)_ 

GiBBSITA 

GIBBSITA 

(B) CLIMA TROPICAL COM UMA ESTACÃO SECA 

CAOllNITA 

(e) CLIMA SEMI-ÁRIDO 

CAOUN/TA 
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Fig. 09 - Sequência Climática, Topográfica e Temporal do 

Aparecimento dos fv1.inerais l\rgilosos - Modificado 

de Tardy e Outros (1973) 
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A folha tetraédrica, chamada siloxana, resulta numa re 
- 4- -laça0 Si:O = 2:5, porque os tetraedros (Si04 ) estao ligados en 

tre si através de três dos quatro oxigênios. A folha octaédrica 

de Mg 3 (OH)6' chamada brucita, é formada por octaedros tombados, 

grupados em ligaçoes coplanares, de modo que, três magnésios exi~ 

tem para seis hidroxilas, resultando uma estrutura trioctaédri

ca. A folha octaédrica de Al 2 (OH) 6' chamada gibsi ta, /é forma~ por 

octaedros, também tombados, semelhantes a brucita, porém, some~ 

te dois terços das posiçoes posslveis para os Ions alumlnio 

ocupadas, resultando uma estrutura dioctaédrica (45). 

A ligação de uma folha siloxana com uma folha de 

-sao 

gib-

sita ou de brucita se faz pelos oxigênios que nao estão compart! 

lhados na folha tetraédrica, quando estes ocupam as posições da 

hidroxila na folha tetraédrica. Surge a estrutura da serpentina 

e da caolinita. 

A ligação de duas folhas tetraédricas nas duas extre

midades de uma foiha octaédrica, ligadas da mesma forma que na 

serpentina e na caolinita, resultará na estrutura do talco e da 

pirofilita. Duas hidroxilas de cada lado da folha octaédrica são 

substituidas. 

Talco 

Pode haver nas posiçoes tetraédricas, substituição do 

sillcio pelo aluminio, porque os dois possuem raios ionicos e car 

(45) Dana, J.D. Manual de Mineralogia, p. 497. 19713 
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gas semelhantes. Então a estrutura ficará com cargas negativas nao 

compensadas, pois o alumínio é trivalente o o silício e tetrava

lente. Estará aberto, assim a possibilidade de outros cátions es 

tarem na estrutura, entre as folhas T-O-T, unindo as camadas, que 

antes estavam unidas somente por forças de Van Der Vaals. As es

truturas minerais resultantes são as micas. Substituições podem 

ocorrer, também, nas posições octaédricas; do magnési9 pelo fer

ro ferroso, e do alumínio pelo ferro férrico. 

A montmorilonita é derivada da pirofilita, por inserção 

de água molecular contendo cátions livres entre as estruturas 

T-O-T. A vermiculita é derivada da estrutura do talco com inser

ção de água molecular. A clorita é resultado da intromissão de 

uma folha de brucita, entre uma e outra estrutura de talco. A 

Ilita é uma estrutura intermediária entre as micas e as argilas. 

Origina-se pela sUbstituição do silício pelo alumínio nas posi

ções tetraédricas da estrutura da pirofilita, porém, não forne

cendo cargas suficientes para originar as micas. Há a introdução 

de cátions entre as camadas, em algumas posições com ligações iô 

nicas e mais água molecular (cf. Fig. 10) (46). 

A dupla troca iônica entre os argilominerais e a solu

ção depende de muitos fatores, quais sejam: a concentração na so 

lução, de tais íons que serão cambiados, a sua carga e o seu raio 

iônico, e sobretudo, a força de ligação dos íons que serão subs

tituidos no argilomineral. Esta força de ligação sera maior ou 

menor, dependendo do lugar que esses íons estiverem ocupando no 

mineral, que pode ser nas superfícies planas, nas arestas que

bradas com cargas não compensadas, entre as camadas T-O-T como 

cátions livres, ou então, entre as camadas T-O-T em ligação iô

nica, como parte da estrutura do mineral. .. 
Os íons trocados pelos argi10minerais sao sempre ca-

tions, porque os argilominerais comportam-se como coloides de car 

ga negativa (47). Mason (1~7l) diz que, a adsorção de uma subs

t~ncia c010idal é realizada através de dois processos: adsorção 

(46) Dana, J.D. p. 507. 1978 

(47) Mason, B. p. 219. 1971 
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Fig. 10 - Árvore da Familia dos Filossilicatos - Dana (1978) 
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física ou de Van Der Walls, e adsorção química. A adsorção fisi

ca é caracterizada por ligações fracas, e portanto, facilmente 

cambiáveis, quando muda a composição química da solução. A adsor 

ção química é caracterizada por ligações de valência. 

Chama-se Capacidade de Troca.Catiônica (CTC), a quan

tidade de cátions trocáveis das substâncias, incluindo os argil2, 

minerais. A CTC é expressa em mili-equivalente tmeq) l'lOOg da -subs 

tância. Nos argilominerais do sedimento de fundo, e em material 

em suspensão dos ambientes aquáticos, a CTC aumenta na seguinte 

ordem: caolinita clorita ilita montmorilonita. Um dos fatores 

responsáveis por esta ordem é que, a capacidade de adsorção das 

partículas é indiretamente proporcional ao tamanho das part!cu

las (cf. § 4.2.1.J. 

A capacidade de troca cati6nica (CTC) é variável para 

cada argilomineral, dependendo de sua estrutura (cf. Tab. 07 e 

Fig. la). A caolinita possui pequena CTC porque as substituições 

isomórficas nas posições octaédricas sao raras, e as trocas efe

tivadas, são somente através das cargas não compensadas das ares 

tas quebradas. A montmorilonita possui uma alta CTC devido ao seu 

retículo expansivo, podendo adsorver água e cátions livres. Pos

sui também, a possibilidade de substituiçoes isomórficas nas po

sições tetraédricas, resultando cargas não compensadas entre as 

camadas (48). Ainda possui adsorção nas posições de rupturas de 

arestas. 

4.1.2.1. Os Minerais Argilosos no Material em Suspensão na Bata 

da Ribeira 

As amostras do material em suspensão na. Baía da Ribeira 

(48) Forstner, U.; Wittmann, G.T.W. Metal Pollution in the 

Aquatic Environment, p. 209. 1981 
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Tab. 07 - Ârea Especítica e Capacidade, de Troca Catiônica de 

Várias Substâncias (Forstner e Wittmann-198l) 

Material 

Ca1cita (2um) 

Caolinita 

I1ita 

Clorita 

Montmori10nita 

Fe (OH) 3 Recem-precipitado 

Âcido Si1icico Amorfo 

Âcido HÚInico em Solos 

Ârea Superficial 

Específica (m2 /g) 

12,5 

10 50 

30 80 

50 100 

300 

1900 

CTC 

(meq/g) 

3 15 

10 40 

20 50 

80 120 

10 25 

11 34 

170 590 
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foram dodas agrupadas em apenas uma amostra compósita, para a de 

terminação mineralógica. O resultado apresentado mostra uma pre

dominância de caolinita e, também, ilita razoavelmente cristali

zada, e ainda, traços de serpentina (cf. Fig. 11). A origem dos 

argilominerais do material em suspensão está no aporte continen

tal, que traz até ao mar os produtos de alteração das rochas. No 

caso da região continental da Bala da Ribeira, onde a~ pluviósi

dade é intensa, acima e 2000mm/a, os processos de intemperismof~ 

vorecem a formação da caolinita. A orIgem dos argilominerais do 

material em suspensão, também, pode estar ligado às, ressus~oes 

do sedimento de fundo que, primeiramente, têm orIgem detritica no 

continente. No sedimento de fundo, também, a caolinita é o argi

lomineral mais abundante (cf. § 4.2.2. e Fig. 22) .. 

4.1.3. composição em Carbono Orgânico Particulado do Material em 

Suspensão 

O comportamentb geoqufmico dos metais pesados ~ gran

demente influenciado por substâncias orgânicas. Essa influência 

foi avaliada por Singer - 1977, apud Forstner e Wittmann (1981) 

mostra que as substâncias orgânicas são capazes de: 

(1) Complexar os metais e aumentar sua solubilidade; 

(2) Alterar a distribuição das formas reduzidas e oxi

dadas dos metais; 

(3) Alterar a disponibilidade dos metais para a vida 

aquática, reduzindo a sua toxidez; 

(4) Influenciar, em grande parte, a adsorção dos metais 

em partlculas suspensas; 

(5) Afetar a estabilidade de coloides contendo metais. 

As ligações dos metais com substâncias orgânicas pode 
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se realizar em trªs possiveis posiç6es (49): O metal pode subs 

tituir o íon hidrogênio do grupo funcional orgânico cartoxila for 
mando um sal, pode ligar-se diretamente ao átomo de carbono de um 

radical orgânico, formando um composto chamado organometálico, e 

ainda, pode estar no centro de urna complexa estrutura anelar, l~ 

gando-se aos átomos de carbono através de elementos intermediá

rios N, O ou S, formando que~atos. 

Os metais nos quelatos estão mais fortemente ligados, 

enquanto que os metais ligados ao grupo carboxila formando um sal 

estão fracamente ligados. Coloides orgânicos de carga negativa são 

capazes de adsorver metais. Esta ligação e ainda mais fraca que 

as três ligações descritas acima, porém, e de grande importância 

no estudo das reações entre as fases sólidas e a fase dissolvida 

nos ambientes aquáticos (cf. § 1.1.) 

A matéria orgânica pode chegar aos ambientes marinhos 

costeiros corno complexos orgânicos solúveis. Estes, podem sofrer 

coagulação ao contacto com a solução eletrolítica, que é a água 

do mar. Os compostos orgânicos dos grupos funcionais hidroxila e 

carboxila submetem-se a urna reação iônica de dupla troca, na qual 

recebem o cátion de eletrólito e cedem o hidrogênio para a solu

ção. Isto promove um notável decrescimo na repulsão intramolicu

lar, possibilitando a ligação das moléculas em cadeia polímera 

(50), desta forma precipitam e ficam fazendo parte do sedimento 

de fundo. 

A matéria orgânica, ainda, pode chegar aos ambientes 

marinhos costeiros em forma particulada, corno restos de animais 

e vegetais mortos, que podem precipitar. A matéria orgânica no s~ 

dimento de fundo pode sofrer reações microbiológicas, onde bacté 

rias quebram as suas ligações moleculares, e assim volta a solu

bilizar-se. 

(49) Krauskopf, K.B. Introdução a Geoquímica, p. 246, 1972 

(50) Forstner l D.; Wittmann, G.T.W. p. 220. 1981 

\ 
-~I 
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4.1.3.1. O Carbono Orgânico Particulado no Material em Suspensão 

da Baía da Ribeira 

A matéria orgânica foi analisada, pelo seu conteúdo em 

carbono. A matéria orgânica que passa por uma membrana de filtro 

de 0,45 um é considerada carbono orgânico dissolvido,/(COD), e a 

matéria orgânica que fica retida por uma membrana de filtro de 

0,45 um e considerada carbono orgânico particulado (COP) (cf. § 
3.6.2.) . 

As zonas de aporte continental da Baía da Ribeira apr~ 

sentaram maiores valores de concentração em carbono orgânico pa~ 

ticulado, como era esperado, porque essas enseadas, Bracuí e Ari 

ró, recebem uma drenagem que transporta da área continental uma 

grande quantidade de suspensão (cf. Fig. 12). 

Por ser a quantidade de material em suspensão muito p~ 

quena para a determinação do carbono orgânico particulado (COP), 

trabalhou-se com amostras compósitas. 

- Na Enseada de Bracuí, a amostra compósita A apresen

tou uma concentração em COP de 13,42% no material em suspensao. 

- Na Enseada de Ariró, a amostra compósita B apresen

tou uma concentração em COP de 12,04% no material em suspensao. 

- Na Enseada de Piraquara de Fora, a amostra compósita 

C apresentou uma concentração em COP de 7,30% (cf. Tab. 08 e Fig. 

12) . 

- Nas proximidades do Canal da Gipóia, a amostra comp~ 

si-ta D apresentou uma concentração em COP de 9,03% 

Chamamos amostra compósita A ao grupo de a.mostra.s (04, 

05 e 06) i de amostra compósita. B ao grupo de amostras (07 e 08) i 

de amostra compósita C ao grupo de amostras (11, 12 e 13). 

As amostras A e B situam-se em zona.s de aporte continen 

tal, por isso apresentaram concentraç8es em COP maiores que as 

amostras C e D, situadas distantes das zonas de aporte continental. 

Como o M.E.S. é resultado também de ressuspensões do s~nto de 

fundo, a composição em COP é geralmente proporcional a composição 

em COT, no sedimento superficial de fundo. Esta correlação posi

tiva pode ser observada na Fig. 11 e na Fig. 26. 
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Tab. 08 - Concentração em COP no Material em Suspensão da Baía 

da Ribeira 

Amostra COP (% ) M.E:.S. (mg/l ) COT (% ) 

A 13,42 0,52 3,13 

B 12,04 0,57 2,71 

C 07,30 0,23 2,49 

O 09,03 0,20 1,71 
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4.2. O Sedimento de Fundo 

O sedimento de fundo tem se revelado o melhor indicador 

de poluição em ambientes aquáticos. Pode-se, entretanto,utilizar 

a água e também o material em suspensão para análise, medindo nes

tes compartimentos sedimentares o elemento poluente. 

Porém, variações de descargas de água nestes ambientes, 

quer seja rios, lagos ou marinho costeiros, podem provocar flu

tuações consideráveis nas concentrações dos poluentes em solução. 

Também a emissão irregular dos poluentes determina 'que as suas 

concentrações na água possam variar ao longo do tempo. 

O material em suspensão, pela sua alta capacidade de ad 

sorção de ions metálicos, seriam um bom indicador de poluição, tal 

qual o sedimento de fundo, se não houvesse flutuações das conce~ 

trações dos metais em solução, que fazem variar, também, as con

centrações no material em suspensão. 

O sedimento de fundo é o repositório natural de metais 

em ambientes aquáticos, principalmente, o marinho costeiro (51). 

Os metais em solução ou em suspensao, que são introduzidos no 

mar, podem precipitar indo juntar-se ao sedimento de fundo. Devi 

do às condições de pH alcalino do mar, a forma mais estável dos 

metais é de óxidos, se o ambiente possuir condições oxidantes, se 

o ambiente possuir condições redutoras, a forma predominante e a 

de sulfetos. Os metais em solução ainda podem ser adsorvidos pe

lo material em suspensão. Estes são floculados, pelo efeito ele

trolitico dos sais da água do mar, e precipitam-se carreando pa

ra o fundo os metais. A acumulação biológica dos metais, também, 

podem precipita-los, pela morte dos organismos bioacumuladores, 

ou pelos seus excrementos fecais. Estes organismos filtram água, 

e o material em suspensão contendo os metais são acumulados, que 

depois são expelidos como pelotas fecais (52). 

(51) Yen, T.F.; Tang, J.I.S. Chemical Aspects of Marines 

Sediments. p. 03. 1975 

(52) Meade, R.H. Transport and Deposition of Sediments in 

the estuaries. p. 91. 1972 
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A imobilização dos metais no sedimento de fundo pode 

nao ser definitiva e, por fenômenos de dessorçao ou dissoluçao, 

os elementos podem ser liberados, novamente, em soluça0. Também, 

a agitaçáo do meio pode remobilizar os sedimentos, ressuspendendo -

os, e os elementos adsorvidos nessas partículas sao recolocados 

as disposiçao das correntes. 

Diversos fatores envolvidos nas reações com interaçao 

das fases sólidas e dissolvidas podem determinar o padrão de di~ 

persao dos metais no ambiente marinho costeiro, e a sua can~ 

te imobilizaçáo no sedimento (53), (54), como por exemplo: 

1- O comportamento físico-químico do elemento; 

2- A concentraçao do elemento em soluça0 

3- A presença de complexadores; 

4- As características mineralógicas e texturais das p~ 

das partículas; 

5- Fenômenos de difusao; 

6- O comportamento da dinâmica ambiental. 

A dinâmica ambiental e, sobremaneira, capaz de orientar 

o comportamento dos metais. Na dinâmica ambiental dos ambientes 

costeiros, particularmente, nos estuários e enseadas, pode-sede~ 

tacar os processos que mais influenciam o comportamento das subs 

tâncias qulmicas, quais sejam: 

- Rápida mistura das substâncias aí introduzidas; 

- Salinidade variável; 

- Atividade Biológica intensa; 

- Abundância de partículas em suspensao de origem bio-

lógica e mineralógica; 

- Profundidade reduzida. 

(53) Guegueniat, P. Etude du Transfert des Radionuclídes 

dans L'eau et les Sediment Marins, p. 20. 1977 

(54) Yen, T.F.; Tang, J.I.S. Chemical Aspects of Marines 

Sediments. p. 05. 1975 
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A movimentação das águas pelo efeito de maré e corren

tes promove rápida diluição dos efluentes líquidos introduzidos 

no mar. Dependendo do volume do efluente, pode não ser tão rápi

da a diluição, a ponto de causar riscos de contaminação do ambien 

te, principalmente, pela inserção desses poluentes na cadeia bio 

alimentar. 

o comportamento fíSico-químico dos elementop é um fator 

importante na dispersão. Os fatores, no mais das vezes, são de

pendentes uns dos outros. Os elementos podem assumir a forma iô

nica ou de moléculas solúveis, a forma de coloides, ou formas par

ticuladas, dependendo de suas propriedades fíSico-químicas e rea

çoes com os outros constituintes normais do meio marinho. 

Todos esses fatores são fundamentais nas reações entre 

fases sólidas e dissolvidas no meio aquoso, e vão interferir uns 

nos outros. Desta maneira, a possibilidade de imobilização dos me 

tais no sedimento de fundo pode se dar por vários caminhos de 

acordo com o padrão de dispersão (cf. Fig. 13). 

4.2.1. A Granulometria dos Sedimentos de Fundo Superficiais 

O tamanho das partículas e a distribuição textural do 

sedimento de fundo são, primariamente, influenciados pelos pro

cessos envolvidos no transporte e na sedimentação (55). Os níveis 

energéticos de cada ambiente, ou compartimentos de um mesmo am

biente, condiciona as distribuiçoes granulométricas. Assim que, 

em 1922, Wentworth propos urna escala granulométrica, partindo de 

urna escala proposta por Udden, onde os valores estabelecidos, a~ 

sar de serem mais ou menos arbitrários, estariam relacionados aos 

ní veis energéticos do transporte demarcaria as principais classes 

da escala; ou seja, as partículas mais grosseiras seriam trans

portadas por tração, as mais finas, por saltação e suspensão. Des 

(55) Forstner, U.; Wittmann. p. 127. 1981 
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ta forma é que ,as areias são as parti cuIas depositadas durante 

fluxo de correntes fortes; Silte, são as partículas depositadas 
durante fluxo de correntes fracas. E as argilas são as partíc~ 

las depositadas por fluxo de correntes muito fracas, ou quase nu 

las (cf. Fig. 14). 

Não há uma escala granulométrica universalmente aceita. 

No Brasil, porem, os sedimentólogos, sem acordo prévip ou reco 

mendações, adotam a escala de Wentworth (S6) (cf. Tab. 09). 

A capacidade de adsorção das partículas é uma função~ 

versa do seu tamanho, ou seja, quanto menor o tamanho das partí

culas, maior sera a capacidade de adsorção do sedimento. Um per

fil generalizado da variaçao de metais traços com o tamanho das 

partículas é apresentado na figura 15. Algumas considerações dis 

ponta, claramente da análise deste gráfico: 

(a) Entre as partículas de tamanho 0,2 a 60 pm há um a~ 

mento nas concentrações dos metais com o decresci

mento do tamanho das partículas; 

(b) Entre as particulas de tamanho ~ 0,2 pm há um de

crescimento nas concentrações dos metais, o que d~ 

ve ser devido a redução da adsorção causada pela 

presença de particulas menos cristalinas e até mes 

mo amorfas; 

(c) Entre as particulas de tamanho::>60 um podem ocor

rer duas situaçoes bem comuns: a curva de concen

tração pode tornar a crescer devido a presença de 

minerais ricos em metais pesados no sedimento (cur 

va A), ou pode continuar descrescendo, quando o se 

dimento possui minerais pobres nesses metais e ri

cos em quartzo (curva B) (57). 

(56) Suguio, K. Rochas Sedimentares, p. 18. 1980 

(57) Chester, R.i Aston, S.R. The Partitioning of Trace Me 

taIs and Transuranic in Sediments, p. 180. 1980 
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Tab. 09 - Tamanho dos componentes sedimentares segundo Wentworth 

modificada - Suguio (1980) 

Nome Diâmetro das Partículas (mm) 

Matacões >- 256 

Seixos 64 256 

Cascalhos 4 64 

Grânulos 2 4 

Areia 0,062 2 

Silte 0,062 0,002 

Argila < 0,002 
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A area superficial total das partículas no sedimento 

é tanto maior quanto menor for o tamanho das partículas. Isto re 

presenta maior área de adsorção. 

Estudos nos rios Ottawa e Rideau, feitos por Oliver-

1973, apud Forstner (1981), apresentam resultados que corroboram 

com esta afirmativa, e comprovam a curva de adsorção em função da 

textura do sedimento (cf. Fig. 16 e Fig. 17). 

Guegueniat (1977) apresenta resultados com valores de 

concentração da radioatividade artificial do efluente da Usina 

At6mica de Hague, na França, no sedimento de fundo da costa fran 

cesa. As concentrações nas fraçoes mais finas foram amplamente 

maiores que nas fraçoes mais grosseiras, confirmando que aquelas 

possuem uma maior capacidade de adsorção. 

4.2.1.1. A Textura dos Sedimentos de Fundo Superficiais na Baía 

da Ribeira 

1- Na Baía da Ribeira 13 amostras de sedimento de fun

do foram analisadas para determinaçoes texturais. Estas amostras 

foram coletadas seguindo uma amostragem determinada, de acordo 

com a hidrodinâmica da bala (cf. § 3.1. e § 3.2.) .~o amostras 

foram classificadas como Argila Siltica, as amostr 01, 04, 05, 

06, 07, 08, 11, 12 e 13; duas amostras foram classi' das como 

Silte Argiloso, as amostras 09 e la; duaaras foram classi

ficadas como Silte Arenoso, as amostra 02 e 03 (cf. Tab. 10, 

Fig. 18 e Fig. 19). '~_ 

2- A textura dos sedimentos de fundo nas enseadas e sa 

cos corroboram com os estudos hidrodinâmicos, que apontam para 

essas áreas como regioes calmas. TOd~--:\ amostras coletadas de~ 

tro das enseadas e sacos, as amostrai 01 1 04, 05, 06, 07 e oe, 
foram classificadas com exceção da ~tra Dl, situada no Saco 

de Piraquara de Fora, que contém 55% de argila (cf. Tab. 10). A 
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Tab. 10 - Composição Textural dos Sedimentos de Fundo Superfici-

ais (% ) 

Amostra Areia Silte Argila Classificação 

01 14 31 55 Argila Síltica 

02 28 47 25 Sílte Arenoso 

03 26 50 24 Silte Arenoso 

04 05 31 64 Argila síltica 

05 ü6 26 68 Argila Síltica 

06 09 21 70 Argila Síltica 

07 14 20 66 Argila Síltica 

08 16 24 60 Argila Síltica 

09 lti 47 35 Silte Argiloso 

10 23 39 38 Silte Argiloso 

11 13 29 58 Argila Síltica 

12 15 36 49 Argila Síltica 

13 22 34 44 Argila Síltica 
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concentração em areia nessas amostras é, também um bom indicador 

da influência das enseadas que, em situação meteorológica de Pós 

frontal, têm suas aguas agitadas por vagas e movimentos turbi

lhonares mais fortes. E o caso do Saco de Piraquara de Fora, pois 

a amostra 01 apresentou uma concentração de 14% de areia. ~ o c~ 

so, também da Enseada de Ariró, pois a amostra 07 apresentou uma 

concentração de 14% , e a amostra 08, de 16% em arei~. A Ens~ada 

de Bracui é a mais protigida das três, assim como é aquela que ~ 

presenta maior aporte continental de sedimentos finos. Isso é ~ 

firmado com as amostras 04, 05 e 06 que apresentar~m concentra

çoes de 5%, 6% e 9% de areia, respectivamente (cf. Fig. 19). 

3- As amostras 02, 03, 09, 10, 11, 12 e .13, foram col~ 

tadas fora das enseadas, ou seja, no meio da baía ou na saída des 

ta, onde a hidrodinâmica apresenta fluxos de correntes mais vig~ 

rosas, principalmente, em situação meteorológica de Pós-frontal 

(cf. § 2.1.2.). As amostras 11, 12 e 13, foram classificadas co

mo argila síltica. Embora, a região onde essas amostras foram co 

letadas possua, de maneira geral, uma movimentação hidrodinâmica 

maior, os locais dessas amostras estão protegidas atrás de ilhas 

(cf. Fig 19). Por isso apresentaram grandes concentrações em ar

gila. A amostra 11 apresentou 58%, a amostra 12 apresentou 44 % 

de argila. 

4- As amostras 02, 03, 09 e 10, também, foram coletadas 

fora das enseadas, no meio da baía, onde a movimentação hidrodi

nâmica é maior (cf. Fig. 19). Só que não há para os locais onde 

essas amostras foram coletadas, anteparos naturais. As amostras 

02 e 03, foram classificadas como silte arenoso e as amostras 09 

e 10, foram classificadas como silte argiloso. 

5- Na Fig. 19, superpondo os dados de 1979 (58) e os 

dados de 1982, nota-se uma boa homogeneização do fundo da baía, 

(58) Furnas Centrais Elétricas s.a. Características Textu

rais dos Sedimentos na Baía da Ribeira. Relatório Biotec. 1979 
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após as interferências na composição textura 1 dos sedimentos de 

fundo, devido as obras de construçao da Estrada Rio-Santos e as 

obras de construção da Central Nuclear. A hidrodinâmica da Baía 

recompõe, assim, as características texturais originais dos sedi 

mentos de fundo superficiais, com uma tendência geral em direção 

aos termos argilosos, de maior capacidade de retenção de metais. 

4.2.2. A Composição em Argilominerais dos Sedimentos de Fundo Su 

perficiais 

o sedimento de fundo encontrado no mar tem sua orígem 

no continente, a partir da ação dos processos erosivos, com in

temperismo sobre as rochas, tanto químico quanto físico, e com 

transporte dos seus produtos resultantes, tanto em solução quanto 

em fase particulada. Muitos íons em solução, transportados ao mar 

pelos rios e pelo escoamento superficial, podem coagularem-se, por 

processos fíSico-químicos, para compor também a fase particulada 

no fundo. Podem, também, serem alvo das atividades metabólicasda 

biota, e precipitarem por processos biogênicos. 

Os principais componentes da fração argila do se~to 

de fundo no mar são: Caolinita, Ilita, Clorita, Montmorilonita , 

Calcita, 6xidos e Carbono Orgânico (59). Os argilominerais são i

nicialmente produtos de alteração dos minerais primários. são for 

mados no continente, pela lixiviação dos cátions mais prontamen

te solúveis. O tipo de argilomineral formado está na dependência 

direta da atuação de vários fatores: a petrografia da rocha que 

está se alterando; a drenagem, se escassa ou abundante, se ácida 

ou alcalina; a topografia, o tempo de exposição das rochas aos 

processos de meteorização (cf. Fig. 20, Fig. 22 e Fig. 23). 

(59) Turekian, K. Oceanos. ed. Edgar Blucher, p. 39. 1969 
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° argilomineral tipico das areas tropicais, de grande 

pluviosidade, como é o caso da costa sul fluminense, com índices 

anuais de 2.000 mm, é a caolinita. A lixiviação dos cãtions mais 

prontamente solúveis e uma função da drenagem e do pH da solução 

lixiviante, bem como a lixiviação da sílica e da alumina. Da li

xiviação maior ou menor da sílica, vai resultar dois processos: 

Alitização e Sialitização. são esses processos que vão originar 

as principais estruturas dos novos minerais formados a partir da 

alteração dos minerais pré-existentes. 

Sialitização e o processo de lixiviação com soluçãoáci 

da, onde parte da silica (Si02 ) é lixiviada, mas a 'alumina é man 

tida quase que na totalidade. Se a lixiviação for intensa, todos 

os cátions mais prontamente solúveis, os que possuem potenciais 
,- . , t b' (+ + C' ++ ++ ) - ' l' , 'd R 10nlCOs mUl o alXO K, Na, a e Mg ,serao lXlVla os. e 

sultará, então, na estrutura monossialítica da caolinita, com uma 

folha tetraédrica e uma folha octaédrica. Se a lixiviação não for 

intensa, somente parte dos cátions mais prontamente solúveis se

rão lixiviados, o que resultará na estrutura bissialítica da mont 

morilonita, com duas folhas tetraédricas e uma folha octaédrica 

(cf. 9 4.2.1.). 

Alitização e o processo de lixiviação intensa com dre

nagem alcalina (pH entre 8 e 9). A sílica é totalmente individua 

lizada da alumina, que permanece in situ, com a estrutura da gi~ 

sita, uma folha octaédrica. A alitização é facilmente entendida 

como resultado da solubilidade crescente da sílica com a elevação 

do pH da solução lixiviante (60) (cf. Fig. 20). 

Dadas as condições climáticas dos ambientes tropicais, 

que favorecem a formação da caolinita como argilomineral princi

pal no continente, o sedimento de fundo dos ambientes marinhos 

costeiros terá a caolinita como argilomineral predominante (cf. 

Fig. 21). 

(60) Mason, B. Princípios de Geoquímica, p. 206, 207. 1971 
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4.2.2.1. Os Minerais Argilosos no Sedimento de Fundo na Baia da 

Ribeira 

Na Baia da Ribeira foram realizadas anãlises por Difra 

tometria de Raio X em sedimentos de fundo superficiais em todos 

os 13 pontos de amostras. 

- As amostras 04, 05 e 06 representam o sedimento de 

fundo da Enseada de Bracuii 

- As amostras 07 e 08 representam o sedimento de fundo 

da entrada da Enseada de Ariró. Portanto, estas análises foram to 

madas como sendo representativas da composição mineralógica do se 

dimento de fundo, nos compartimentos próximos à costa, na Baia 

da Ribeira. 

- As amostras 09, 10, lI, 12 e 13 representam o s~ 

to de fundo, dos compartimentos longe da costa na Baia da Ribei

ra (cf. Fig. 23). 

O argilomineral mais abundante encontrado na Baia da 

Ribeira foi a caolinita, herdada do aporte continental. As amos

tras próximo a costa apresentaram ili ta com grau de cristalização 

semelhante ao da ili ta do material em suspensão no Rio BracuI. Mas, 

este grau de cristalização é inferior ao grau de cristalização da 

ilita nas amostras coletadas longe da costa. Isto reflete que, 

nos sedimentos longe da costa existe a possibilidade de uma agr~ 

dação da ilita, pela assimilação de ions K+ da ãgua do mar. Por 

outro lado, Nemecz (61) sugere que a caolinita contida nos sedi

mentos de fundo superficiais dos mares costeiros decresce em di-
-reçao ao mar aberto, em favor da ilita e da clorita. Portanto, nes-

se caso, a presença da ilita poderia ser entendida como o resul

tado da absorção singenética de cátions K+. De fato, quando nos 

observamos na Fig. 17, a caolinita é muito bem cristalizada nas 

zonas de enseada e, nitidamente, mais abundante que a ilita reg~ 

1armente cristalizada, nesses setores. Esta mesma caolinita so-

(61) Nemecz, E. Clay MineraIs, p. 502. 1981 
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fre uma diminuição na sua cristalinidade e ao mesmo tempo apre

senta uma substância relativa com relação à ilita, agora melhor 

cristalizada, menos evidente nos setores distante da costa (cf. 

Fig. 24 e Fig. 25). 

A montmorilonita, pode se transformar em clorita pela 

assimilação de Mg++, ou em ilita pela assimilação de K+. A diag~ 
nese em ambientes marinhos, geralmente, estimula a formação da 

ilita e da clorita e o desaparecimento da caolinita e da montmo

rilonita (62). Por isso, a montmorilonita do sedimento de fundo 

das áreas próximas a costa ã mais abundante e melhor cristalizada 

que a montmorilonita das áreas longe da costa. 

Interestratificados ilita-clorita e clorita sao mais 

abundantes longe da costa o que vem reforçar a possibilidade do 

aumento proporcional da presença desses minerais se darem a par

tir da transformação por agradação substitucional do edifício cris 

talino da montmorilonita herdada do continente. 

Em conclusão ao estudo da composição mineralógica em 

argilominerais dos sedimentos de fundo superficiais da Baía da 

Ribeira pode-se afirmar que: 

1- Existe, com segurança, uma variação composicional en

tre o sedimento das enseadas e aqueles longe da costa (cf. Fig. 

23) ; 

2- Esta variação composicional deve-se, provavelmente, 

a diferenciaç6es oriundas de transformaç6es a nível do arcabouço 

estrutural das argilas herdadas diretamente do continente. Es

sas transformaç6es podem se dar ainda nas enseadas ou após as r~ 

mobilizaç6es do material das enseadas pelas correntes depositando 

nos setores mais longe da costa. 

3- O fato das argilas do material em suspensao serem es 

sencialmente caolinita e ilita (cf. § 4.1.2.) sugere, sobretudo, 

(b2) Mason, B. Princípios de Geoquímica, p. 200. 1971 
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Fig. 24 - Difratograma de Raio X da Amostra n9 06, Representativa 

dos Sedimentos Superficiais das Zonas Próximas à Costa 
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Fig. 25 - Difratograma de Raio X da Amostra n9 la, 
Representativa 

dos Sedimentos Superficiais das Zonas Afastadas da Costa 
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um problema relacionado diretamente com a maior abundância rela

tiva desses minerais argilosos, tanto no continente(aporte conti 

nental direto = mineralogia herdada), quanto no sedimento super

ficial de fundo(contribuição das suspensões no M.E.S.). 



4.2.3. A Composição em Carbono Orgânico nos Sedimentos de Fundo 

Superficiais 

Os sedimentos de fundo marinho costeiro possuem conceg 

trações de 0,1 a 10% em carbono orgânico (63). Carbono Orgânico 

Total (COT) no sedimento de fundo ã o seu equivalent~ em carbono 

orgânico, que pode ser originário da introdução de poluentes, r~ 

slduos industriais e domãsticoSi de organismos vegetais e an~s 

decompostos i e também, de restos de organismos bioresistentes e 

componentes da biota natural (64). O maior constituinte da matã

ria orgânica do sedimento de fundo dos ambientes marinhos costei 

ros são os ácidos húmicos, em mãdia numa concentração de 40%, p~ 

dendo chegar a 70%. 

A importância da matãria orgânica no sedimento de fundo 

dos ambientes marinhos costeiros e vista pela sua capacidade de 

baixar o potencial de oxiredução do ambiente, o que afeta a est~ 

bilidade dos minerais sedimentários e o comportamento geoqulmico 

dos metais. Outra importância da matãria orgânica no sediloonto de 

fundo dos ambientes subaquáticos ã considerada pelas possibilid~ 

des de ligações matãria orgânica-metais. Em três posições, pode 

um átomo metálico estar ligado à uma molêcula orgânica (65) 

(a) Ligado a um grupo funcional, em substituição ao hi 

drogênioi 

(b) Ligado diretamente ao átomo de carbono de um radi

cal orgânico, formando um composto organo-metálico. 

(63) Nissenbaum, A.; Seaine, D.J. Organic Mater-Metal Inte 

raction in Sediments Recents, p. 809. 1976 

(64) Yen, T.F.; Tang, I.S. chemical Aspects of Marine Sedi 

ments, p. 02. 1975 

(65) Krauskofp, K.B. Introdução a Geoqulmica, p. 246. 1972 
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(c) Ligado ao átomo de carbono através da intermedia

ção de elementos tais como N, O e S. O metal ocupa o centro de 

uma estrutura anelar. Estes compostos são chamados quelatos. 

As ligações metal-matéria orgânica no sedimento de fun 

do podem se dar, como foi visto, em substituição ao hidrogênio 

nos grupos funcionais. Desta forma a capacidade de troca catiô

nica (CTC) pode aumentar consideravelmente, dependendo da concen 

tração em matéria orgânica, nesse sedimento. 

A matéria orgânica no sedimento de fundo pode ser de

gradada por oxidação, principalmente, em presença de oxigênio I~ 

vre, ou por bactérias aeróbicas. Assim sendo, os metais pXEm vol

tar à solução, em estado iônico. 

Do comportamento dos metais que entram em contacto com 

carbono orgânico dissolvido, e sabido que eles são, preferencial 

mente, solubilizados de seus sias insolúveis, formando complexos 

solúveis organometálicos, sem suas propriedades catiônicas (66). 

Em condições redutoras, devido a presença da matéria or

gânica, o sulfato é reduzido a sulfeto, que reage com os metais 

formando sais insolúveis. Só que, em presenca de carbono orga

nico dissolvido (ácidos húmicos), a concentração de metais para 

que haja precipitação é muitas vezes maior que a requerida se nao 

estivessem em presença de carbono orgânico dissolvido. Semelhan

temente, a precipitação de metais como carbonatos e hidróxidos é 

minimizada pelo efeito de complexação do carbono orgânico dissol 

vido (67). 

(66) Rachid, M.A.; Leonard, J.D. Modifications in the Solu 

bility and Precipitation Beharviour of Various MetaIs as a Resul 

ts of Their Interactions With Sedimentary Húmic acid, p. 95. 1973 

(67) Ibdem, p. 92 
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um problema relacionado diretamente com a maior abundância rela

tiva desses minerais argilosos, tanto no continente (aporte con

tinental = mineralogia herdada) quanto no sedimento de fundo (con

tribuição das ressuspensões no material em suspensão) . 

4.2.3.1. A Composição em Carbono Orgânico Total nos Se~tos de 

de Fundo superficiais na Baia da Ribeira 

As concentrações em carbono orgânico total nos sedimen 

tos de fundo superficiais da Baia da Ribeira, definem um gradie~ 

te de variação que está de acordo com os padrões hidrodinâmicos 

da região. A Enseada de Bracui e a Enseada de Ariró são definidas 

como zonas de aporte continental; o Canal da Ilha da Gipóia é d~ 

finido como a entrada de águas na Baia da Ribeira; e a maior aber 

tura da baia, entre a Ponta do Coqueirão e a Ilha da Gipóia, O ve 

tor hidrodinâmico de possiveis transferências de materiais sedi

mentares para o exterior da bala. Convém assinalar que o gradie~ 

te proveniente das enseadas de Ariró e Bracui é devido, provave! 

mente, ao refluxo de maré, e ~ corrente secundária da Baía da 

Ilha Grande, que entra na Baia da Ribeira pelo Canal da Gipóia 

e sai pelo estreito entre a Ponta do Coqueirão e a Ilha Comprida 

(cf. § 2.1.2.) i embora o movimento de fluxo e refluxo de maré te 

nha sido negligenciado, até agora, em se tratando de transporte 

e transferência de materiais sedimentares dentro da baía e mesmo 

para fora dela. 

Este gradiente e percebido nas amostras 07, 08 e 09, com 

concentrações decrescentes de 3,1%, 2,3% e 1,7% do sedimento de 

de fundo superficial total, respectivamente, vindo da Enseada de 

Ariró. Pode-se observar, também, este gradiente nas amostras 06, 

05, 04, 03 e 10 com valores decrescentes, vindo da Enseada de Bra 

cui (cf. Fig. 26). 

A influência da textura do sedimento de fundo superfi

cial nas concentrações em COT é evidenciada pelo gráfico da Fig. 
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27 lcf. Tab. 11 e Tab. 12). Os sedimentos mais finos são mais su 

ceptíveis de possuirem concentrações maiores em COT que os sedi

mentos mais grosseiros. Isto é explicado pela menor porosidade dos 

sedimentos finos, o que equivale a uma menor exposição da matéria 

orgânica ao oxigênio livre para a oxidação. Outro fator respons~ 

vel por esta diferença de concentração em COT nos sedimentos em 

relação ãs diferenças texturais está relacionado coma hidrodinâ 

mica e a maior taxa de deposição dos ambientes mais calmos, pos

sibilitando uma acumulação, às vezes, um tanto mais rápida que 

a oxidação. 

A relação areia/COT quando o índice é aI to significa que 

o sedimento é mais grosseiro e a influência do COT é menor. Qua~ 

do o indice e baixo significa que o sedimento é mais fino e a in 

fluência do COT sobre esse sedimento é maior. As amostras 04, 05, 

06, 07, 08 e 11, provavelmente possuem taxas de acumulação de m~ 

téria orgânic_a maior(~s que as taxas de degradação i enquanto que, 

as amostra$,~l, 02, QY, 09, lO, 12 e 13, provavelmente possuem ta-
---------..._-- --.- .. -

xas de degradação de matéria orgânica maiores que as taxas de acu 

mulação (cf. Fig. 27). 
-Este zoneamento de areas, com maior propensao para a de-

gradação da matéria orgânica e áreas com maior propensao para acu 

mulação, e corroborado pela hidrodinâmica, com áreas de maior mo 

vimentação das águas, e no caminho da corrente secundária da Ba

ia da Ilha Grande, quando esta penetra na Baia da Ribeira, reno

vando as suas aguas e aumentando as concentrações de oxigênio li 

vre dissolvido (cf. Fig. 07). 

Este zoneamento torna-se de grande importância no estu 

do das dispersões de metais na Baia da Ribeira, bem como para o 

monitoramento das emissões de radionuclídeos da Central Nuclear 

ao longo do tempo, ou mesmo de uma emissao maior por acidente, vis

to que a capacidade de adsorção da matéria orgânica (humus) pode 

chegar a 500 meq/lOOg (68) I enquanto que os argilominerais rara

mente ultrapassam a 150 meq/lOOg (cf. Tab. 07). Portanto, a maté 

(68) Levinson, A.A. 

try, p. 139. 1974 

Introduction to Exploration Geochemis-
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Tab. 11 - Concentração em carbono Orgânico Total (rnr) no Sedimento de fundo 

Amostra Carbono Orgânico Características Localização 

Total - COT (% ) Texturais da Amostra 

r-
Ol 1,0 Argila Siltica Enseada 

(j 

02 2,7 Silte Arenoso Enseada 

03 2,4 Silte Arenose Enseada 

04 3,2 Argila Siltica Enseada 

05 2,9 Argila Síltica Enseada 

06 3,3 Argila Siltica Enseada 

07 3,1 Argila Siltica Enseada 

08 2,3 lIxgila Siltica M3io da Baía 

09 1,7 Silte Argiloso M3io da Baia 

10 2,4 Silte Argiloso Boca da Baia 

11 1,9 Argila Síltica Boca da Baia 

12 1,6 Argila Siltica Boca da Baia 

13 1,6 Argila Siltica Boca da Baia 

M 2,3 
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Tab. 12 - Relação entre as Concentrações em Areia e as Concentrações em OOT 

nos Sedimentos de Fundo Superficiais 

Amostras Areia (% ) COT ( %) Areia/COT 

01 14 1,0 14,0 

02 28 2,7 10,4 

03. 26 2,4 10,8 

04 05 3,2 1,6 

05 06 2,9 2,1 

06 09 3,3 2,7 

07 14 3,1 4,5 

08 16 2,3 7,0 

09 18 1,7 10,6 

10 23 2,4 9,6 

11 13 1,9 6,8 

12 15 1,6 9,4 

13 22 1,6 13,8 
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ria orgânica no sedimento de fundo pode aumentar a sua capacidade 

de retenção dos metais. Os sedimentos da Enseada de Ariró e os se 

dimentos da Enseada de Bracui se apresentam como os mais capazes 

de reter os metais, segundo o seu conteúdo de matéria orgânica. 

4.2.4. A Composição Química do Sedimento de Fundo 

O enriquecimento de. metais no sedimento de fundo dos arn 

bientes aquáticos é resultado do comportamento físico-químico ~ 

ses metais e do comportamento da dinâmica ambiental (cf. § 4.2.) . 

A origem desses metais no sedimento de fundo pode ser categoriz~ 

da em cinco grupos, Goldberg-1954, apud Forstner (1981): 

a) Litogênica - Produtos de alteração de rocha e erosao 

de solos transportados por "run-off". 

b) Hidrogênica - Produtos de precipitação formados de

vido a reaçoes fisico-químicas de trocas entre parti cuIas e subs

tâncias dissolvidas, bem corno coagulações. 

c) Biogênica - Produtos de ·dicomposição de restos de ve 

getais e animais que assimilaram metais pelo seu metabolismo. 

d) Atmogênica - Produtos de precipitação de partículas 

atmosféricas. 

e) Cosmogênica - Produtos de precipitação de partículas 

cósmicas. 

Os processos de enriquecimento de metais no sedimento 

de fundo, no ambiente aquático, não são simples, e para se reco

nhecer a origem desses metais é necessário identificar os tipos 
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de ligações que eles mantém com o sedimento, que podem ser qua

tro, segundo Gibbs (1973): adsorvidos, coprecipitados com hidró

xido de ferro e manganês, comp1exados por matéria orgânica e na 

estrutura de partículas cristalinas. 

Os metais ligados a rede cristalina dos minerais sao de 

orígem litogênica, produtos de alteração de rochas e erosão de so 

los, transportados por " run- o ff", estão inertes e não participam 

das reações flsico-qulmicas do ambiente, a menos que esses mine

rais sejam solubilizados. Os mais importantes minerais que con

tém metais traços em sua estrutura são: 

(1) Quartzo - Entre todos os minerais, o quartzo 
~ 

e o 

composto de maior pureza. Sua fórmula química é Si02 . Sua estru

tura é do tipo tectossi licato. Porém, concentrações traços de Li +, 
+ + 3+ 3+ 2+ .3+ Na , K ,Al ,Fe ,Mn e Tl ,podem aparecer em sua estrutu-

ra (69). Quando os íons Si 4+ são substituidos por íons A1 3+, nos 

tetraedros fundamentais, resulta em excesso de cargas negativas, 

que são compensadas com a entrada de cátions nos espaços vasios 

das estruturas cristalinas. 

(2) Feldspatos - Os feldspatos podem ser considerados 

como uma solução sólida de três componentes: ortoclásio (KA1Si 3 °8 ), albita (NaA1Si 30 8 ) e anortita (CaA1 2Si 20 8 ). Sua estrutura 

cristalina, do tipo tectossilicato, são arranjos de tetraedros 

de Si - O, compartilhados a partir de íons de oxigênio, numa es

trutura tridimensional. Os íons Si 4+ são parcialmente substitui-

d ... 3+ 1 os por lons AI nos tetraedros, de modo que resu ta um exces-

so de carga negativa, que é compensada pela introdução de cátions 
+ + 2+ 2+ . -K , Na ,Ca e Ba em llgaçoes que unem as folhas tetraédricas 

d . d' O 2 + 2 + + + d t--~ na lreçao o eJ.xo a. Fe ,Pb ,Rb e Cs , po em, CUlu..=m, ocu-

par estas posições, porém, em concentrações traços (70). 

(69) Dana, J.D. Manual de Mineralogia, p. 529. 1978 

(70) Ibdem, p. 537 
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(3) Micas - A fórmula estrutural ideal das micas e a 

da mica dioctaédrica, a muscovita @i
3

AIOIO (OH) 2Al:J - K+ e a da 

trioctaédrica, a flogopita SiJ~1010(OH)2Mg3 - K+. Os íons A1 3+ 

da folha octaédrica da muscovita podem ser substituidos pelos cá 

t ' d' 1 t F 2+ M 2+ C 2+ 2+ 2+ - 00-lons lva en es, e , g , u ,Zn e Sn . A canpensaçao 

cargas na folha tetraédrica pode mudar o número de átomos de si

llcio na fórmula, de trªs para quatro, pela substituiç~o do íon 

AI
J

+. Na flogopita, os íons Mg
2

+ da folha octaédrica é substitui 

do livremente pelos íons trivalentes, Fe 3+, A1 3+, Ni 3+, Ga 3+ : 

C
3+ t't' - d'" ,4+ .... 1 3+ r . Para compensar as subs 1 ulçoes e lons Sl ,por lons A 

na folha tetraédrica os íons K+, que estão em ligações nas posi

çoes interlamelares, podem ser substituidos por grandes cátions, 
+ + 2+ + tais como, Rb , Cs , Ba e Na , por estes possuirem cargas e ra-

ios semelhantes. Grandes ânions como Cl e F podem substituir a 

hidroxila (71). 

(4) Caolinita - A caolinita pode ser representada pelo 

tipo dioctaédrico com a estrutura de uma folha gibsita e uma fo

lha siloxana, resultando na fórmula: A1 2Si 20
S

(OH)4' e ~ pode 

ser representada pelo tipo trioctaédrico, com a estrutura de uma 

folha de brucita e uma folha siloxana, resultando na fórmula qui 

mica Mg3Si
2

0s (OH) 4. Tanto a folha octaédrica da gibsita Al2 (OH)6' 

quanto a folha octaédrica da brucita Mg 3 (OH)6' são eletricamente 

neutras, mas são ligadas à folha tetraédrica Si
2

0
S

' quando dois 

oxigªnios dos vértices dos tetraédros, que não s~o compartilha

dos na folha tetraédrica, ocupam o lugar de duas hidroxilas nas 

folhas octaédricas. A união da folha octaédrica com a folha te

traédrica se faz por ligações de Van der Walls (72). As substi-

t . - d'" , 4+ ... 3+ -ulçoes os lons Sl por lons AI ,na folha tetraedrica nao sao 

comuns, visto que, não há possibilidade de compensação de cargas 

na folha octaédrica, e nem a introduç~o de cátions monovalentes 

nos espaços interlamelares, porque a uniao entre as duas camadas 

é feita por ligações de Van der Walls. Entretanto, na folha oc-

(71) Dana, J.D. Manual de Mineralogia, p. 501. 1978 

(72) Ibdem, p. 496 
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-, ... 3+ 2+ ... 
taedrlca, os lons Al e Mg podem ser substituidos por lons de 

mesma carga e raios iônicos semelhantes, tais corno, Fe2+, zn~+ , 

C 2+ N,2+ C ~+ F 3+ v3+ Mn 3+ G 3+ C 3+ r, l, o, e, , ,a e o. 

(5) Hidromicas (Ilita e Vermiculita) - As hidromicas 

possuem estrutura semelhante à estrutura trioctaédrica do talco 

e ã estrutura dioctaédrica da pirofilina; com a introduç~o de K+ 

em posições interlamelares, para compensar o excesso de cargas ne

gativas resultante da substituição dos íons Si 4+ por íons A1 3+ 

nas posições tetraédricas. Esta compensação de car~as também po

de introduzer nos espaços interlamelares cátions corno Al3+, Ti2+, 
2+ ~+ + 

Mg ,Ca e Na As hidromicas, representadas por suas duas mais 

importantes espécies, a ilita e a vermiculita, são micas que po~ 

suem quantidades variáveis de água molecular em seus espaços in

terlamelares, devido à fácil substituição dos íons K+ pelos íons 

hidroniônicos H 0+ (73). 
3 

(6) Cloritas - A composiçao química das cloritas é ex

tremamente variável. É, fundamentalmente, uma folha de Brucita so-

l . - 1 2+ 3+ Al) bre urna fo ha de Talco, com a segulnte formu a: (1vJg, Fe , Fe, 3 

(AI, Si)4 010 (OH)2 (Mg, Fe
2

+, Fe 3+, Al)3 (OH)6 ; ou seja, duas 

folhas octaédricas e duas folhas tetraédricas intercaladas. Nas 

folhas tetraédricas, os íons Si 4+ podem ser substituidos pelos 
... 3+ f lh -d . ... 2+ d b lOnS Al . Nas o as octae rlcas, os lons Mg po em ser su s-

tituidos por íons de mesma carga, e também por íons trivalentes 

para compensar o excesso de cargas negativas resultante das sub~ 
- 1 - 1 F 2+ F 3+ A,3+ tituiçoes nas fo has tetraedricasi entre e es, e , e e ~ 

( 74) . 

(7) Montmorilonita - As montmorilonitas são estruturas 
+ duplas de talco ou de pirofilita ligadas por íons K que ocupam 

posições interlamelares. As montmorilonitas do tipo dioctaédrico 
. 3+ 

possuem a seguinte fórmula química: (Sl, AI) 8 02 O (OH) 4 (lU, Fe , 

(73) Krauskopf, K.B. Introdução a Geoquímica, p. 153. 1972 

(74) Dana, J.D. p. 501. 1978 
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Mg)4 K. x H20 , e as montmorilonitas do tipo trioctaédrico, com 

estrutura dupla de talco possuem a seguinte fórmula~ca: (Si, 

Al)8 O~O (OH) 4 (Mg, Fe
2

+, Fe
3
+, Li, Mn, AI, Ni, Ti, Cr)6. Nas po-

,- t t - d ' .. , 4+ - " ... 3+ slçoes e rae r1cas os 10ns Sl sao subSt1tU1dos por 10ns AI 

tanto em estruturas dioctaédricas, como em estruturas trioctaé-
- 3+ dricas. Nas posiçoes octaédricas, os íons AI podem ser substi-

tuidos por íons Fe 3+ e Mg em estruturas dioctaédricas, e os íons 

L ' Mn2+ N,2+ T,3+ 2+ ... + -1, ,1, 1 e Cr . Os 10ns K que ocupam posiçoes in-

terlamelares podem ser substituidos por cátions grandes de cargas 

semelhantes, tais como, Na, Ca e Cs (75). 

Os metais coprecipitados com hidróxido de ferro e man-
- "1 t + ,2+ 2+ b 2 + 2+ 2+ ganes sao prlnc1pa men e K ,N1 Co, P ,Ba e Cu . Isto 

é facilmente explicado pelo fato de que o ferro e o manganes so

lúveis nas águas dos rios se encontram na forma de Fe2+ e Mn
2

+, 

advindos da climatização das rochas primárias, e 

preferencialmente sob a forma de óxido hidratado 

em oxigênio, quando o pH das águas se elevam nos 
, , -.. 2+ 1nstante anter10r a precipitaçao, os 10ns Fe e 

precipitam-se 

nas águas ricas 

estuários. Num 
2+ 

Mn sao coagu-

lados na forma de coloides óxidos e diferentemente de outros co

loides oxidos que possuem cargas positivas superficiais não com

pensadas, os coloides óxidos de ferro e manganês possuem cargas 

negativas superficiais não compensadas,o que possibilita a eles 

adsorver cátions da solução. Os coloides de ferro e manganês pr~ 

cipitam-se, juntamente com os cátions adsorvidos pela ação de el~ 

trólitos nos ambientes estuários (76); e vao, deste modo compor 

a composição 

Os 

entre eles, 

química dos sedimentos de fundo. 

sulfetos, também, podem coprecipitar vários metais, 
2+ 2+ 2+ 2+ ,3+ - ul o Co ,In I Ag ,Sn e Tl . A formaçao dos s _ 

fetos metálicos só é possível em ambientes muito redutores, onde 

há abundância de matéria orgânica (77). A formação da pirita se 

(75) Dan~, J.D. p. 503. 1978 

(76) Krauskopf, K. p. 222. 197~ 

(77) Ibdem, p. 231 
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dã nos sedimentos marinhos a alguns centimetros da interfãcie se 

dimento-ãgua, sendo constituinte de uma "lama preta" sob a fórmu 

la de FeS. n H
2
0. 

A matéria orgânica dos ambientes marinhos costeiros es 

tã sob vãrias formas de degradação, desde organismos recen~te 

mortos, até matéria orgânica completamente decomposta. Além do 

efeito de levar os metais a estados de oxi-redução mais reduzi

dos, fazendo-os assumir a forma de sulfetos. A matéria orgânica 

pode fixar os metais, na forma de complexos organometãlicos, em 

que os metais são ligados aos ãtomos de carbono do radical orgâ

nico. 

Por último, os metais podem estar adsorvidos, em liga

çoes iônicas fracas. Em particulas muito finas do sedimento que 

possuem cargas negativas superficiais não compensadas. As princ~ 

pais particulas finas que desempenham este papel de fixar metais 

por adsorção são as parti cu las de argila e as particulas finamen 

te granuladas de matéria orgânica. 

As argilas são constituídas em sua quase totalidade de 

argilominerais. Os argilominerais são filossilicatos na estrutura 

(cf. § 4.1.2. e § 4.2.2.), e silicatos de aluninio hidratado 

na composição quimica. são lâminas planas de tamanho menor que 

O,002mm e com espessura de alguns milimicrons (cf. § 3.5.4.) 

A fixação de metais é feita em três posições distintas: nas lig~ 

ções não compensadas das arestas, nas superficies planas e nos 

espaços enterlaminares. A potencialidade de adsorção dos difere~ 

tes argilominerais é variada, segundo as caracteristicas textu

rais das particulasi quanto menor o tamanho das particulas, maior 

sera a ãrea superficial específica, e portanto rraior adsorção. Ch~ 

ma-se Capacidade de Troca Catiônica (CTC) esta potencialidade de 

adsorção que e expressa miliequivalente (meq /lOOg) da substân

cia (cf. § 4.1.2.). 

A mobilidade dos metais nos ambientes depende do seu es 

tado de oxidação que e influenciado pelo potencial de oxidação e 

do pH dos ambientes. Portanto, a solução, o transporte e a depo

sição dos elementos pode se revelar num comportamento diferente, 

a cada vez que estes mudam de ambiente, ou que as condições de 

Eh e pH do ambiente são alteradas. Os diagramas de Eh e pH dos 
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metais pode ser um instrumento útil na previsão do seu comporta
mento e do campo de estabilidade dos seguintes minerais (cf. 

Fig.28). 

4.2.4.1. A Composição Química dos Sedimentos de Fundo Superf! 

ciais na Baia da Ribeira 

As concentrações dos metais nos sedimentos de fundo su 

perficiais variam segundo a importância dos processos .. .-geoqulml.-

cos em cada compartimento da Baia da Ribeira, e segundo o compoE 

tamento fisico-quimico desses elementos. Assim ~ que, podemos e~ 

tender a distribuição dos metais nos sedimentos de fundo superf~ 

ciais na Baia da Ribeira tornando-se corno pontos de referência os 

seguintes fatores: 

1- A composição mineralógica dos sedimentos de fundo 

superficiais; 

2- A composição textural dos sedimentos de fundo supeE 

ficiaisi 

3- As areas de aportes continentais com precipitação 

de hidróxido de ferro e manganês; 

4- As areas com grande concentração de matéria orgâni

ca e precipitação de sulfetos; 

5- As areas de precipitação de carbonatos. 
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- Os Elementos Maiores: 

As concentrações dos elementos maiores nos sedimentos 

de fundo superficiais na Baía da Ribeira estão apresentados sob 

a forma de óxidos (cf. Tab. 13). 

As concentrações do Al são maiores nas regiões onde as 

concentrações de argilominerais são maiores, ou seja, onde a tex 

tura dos sedimentos é mais fina. 

As concentrações de Si são maiores nas regiões onde as 

concentrações de sílica são maiores, ou seja, onde a textura dos 

sedimentos é mais grosseira. 

As concentrações de K, Na e Mg também acompanham as a

reas de maior concentração de argilominerais em relação a sílica. 

Portanto, esses elementos possuem maiores concentrações nas en

seadas. 

As concentrações de Fe e Mn, bem como do Ti, sao maio

res nas zonas de aportes continentais, onde chegam em solução e 

coprecipitam na forma de hidróxidos. 

As concentrações de Ca nos sedimentos sao maiores nas 

zonas de precipitação de carbonatos e o P se distribui regulaE 

mente acompanhando a distribuição das algas bentônicas (c.f. Tab. 

13) . 

- Os Elementos Menores: 

As concentrações dos elementos menores estão apresent~ 

dos em ppm (partes por milhão) para as amostras 01, 03, 06, 07 , 

09, 10 e foram analisadas. 

1-

elementos na 

ca de co2+, 

Cobalto, Cobre, 

Baia da Ribeira 
2+ 2-

Cu ,Cr04 e 

Cromo e Arsênio - A entrada desses 

é, provavelmente, sob a forma iôni

AS0 3
3
-, em solução que coprecipitam 
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Tab. 13 - Conposição em Elerrentos Maiores nos Sedimentos de Fundo Sur:;erficicú,s ( % ) 

Amostra Si02 Al203 Fe20
3 MnO 1'-1g0 Cao Ti02 K20 N~O 

_~1 45,84 17,72 5,97' 0,04 2,55 5,35 0,96 1,96 3,67 

04 40,63 19,78 10,35 0,09 3,44 0,83 1,30 2,52 9,44 

05 41,27 20,lel 10,19 1,02 3,el3 1,27 1,60 2,80 7,14 

06 40,18 22,el7 9,77 1,Oel 5,31 0,92 1,80 2,30 6,17 

07 42,89 22,16 12,32 0,08 4,55 0,96 1,30 2,61 7,22 

08 43,26 17,35 8,13 0,09 3,01 2,02 0,84 1,87 4,02 

09 ' 49,22 11,52 4,80 0,02 2,22 8,18 0,54 1,02 3,22 

/wj 50,77 10,32 3,71. 0,04 2,11 6,67 0,53 1,41 3,43 

13 38,57 15,04 6,:W 0,05 2,69 9,57 0,73 1,07 2,21 

~,,' f\ 

/ 

P205 P.F. 

0,22 15,32 

0,27 10,86 

0,22 11,07 

0,23 4,37 

0,21 5,25 

0,22 19,21 

0,19 19,01 

0,18 20,42 

0,21 23,25 
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- Os Elementos Maiores: 

As concentraç6es dos elementos maiores nos sedimen

tos de fundo superficiais na Baía da Ribeira estão apresentados 

sob a forma de 5xidos (cf. Tab. 13). 

As concentraç6es do AI são maiores nas regi6es onde 

as concentraçBes de argilominerais são maiores, ou seja, onde a 

textura dos sedimentos ª mais fina. 

As concentraç6es de Si são maiores nas regi6es onde 

a textura dos sedimentos ª mais grosseira. 

As concentraç6es de K, Na e Mg tarnbªm acompanham as 

areas de maior concentração de argilominerais em relação a sil! 

ca. Portanto, esses elementos possuem maiores concentraç6es nas 

enseadas. 

As concentraç6es de Fe e Mn, bem como do Ti, são mai 

ores nas zonas de aportes continentais, onde chegam em solução 

e coprecipitam na forma de hidr5xidos. 

As concentraç6es de Ca nos sedimentos são maiores nas 

zonas de precipitação de carbonatos e o P se distribui regular

mente acompanhado a distriouição das algas bentônicas (c.f. Tab. 

13) . 

- Os Elementos Menores: 

As concentraç6es dos elementos menores estão aprese~ 

tados em ppm (partes por milhão) para as amostras 01, 03, 06, 07, 

09 e 10 que foram analisadas. 

1- Cobalto, Cobre, Cromo e Arsênio - Os valores das 

concentraç6es desses elementos nos sedimentos superficiais da 

Baia da Ribeira são apresentados na Tabela 14. As maiores con

cen\:rações encontradas são localizadas nas zonas de aporte con

tinental. Nas zonas mais afastadas encontramos' concentraç6es tão 
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Tab. 14 - Concentrações de Co, Cu, Cr e As nos Sedimentos de Fun --- ~ 
do Superficiais (ppm) 

Amostra Co Cu Cr As 

.~ 

01 nd nd nd nd 
... / 

03 nd nd nd nd 
,- --_. ~-'-"-' ' 

.-~.-~~_._~-_. __ ._-'_._-----~-------
06 2,8 3,9 31,8 2,0 

07 15,7 5,8 27,3 nd 

09 5,5 0,3 16,4 nd 

10 2,1 nd nd nd 

13 nd nd nd nd 
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baixas que nao puderam ser mensuradas, por limitação do método. 

A exceção fica por conta do Co, que no ponto n9 10, na baia a

presentou concentração de 2,1 ppm. A composição média em rochas 

graníticas, para esses elementos é apresentada por Beus (78). Pa 

ra o Co ã 1 ppm, para o Cu é 10 ppm, para o Cr é 10 ppm e para 

o As é 1,5 ppm. 

A entrada desses elementos na Baia da Ribeira é cer

tamente na estrutura cristalina dos minerais. Gibbs U9) diz que 

o mecanismo de transporte mais importante desses elementos em á 

guas naturais é em ligaça'o na rede cristalina dos minerais. No 

Rio Ama,zonas 43,9% do Co, 74,3% do Cu, 75,6% do Cr, é transpor

tado em rede cris,talina. No Rio Yukon, 51,4% do Co, 64,5% do Cr 

e 87,3% do Cu é transportado, tamoém, dessa maneira. Co e Cu p~ 

dem, também, serem transportados, nos rios, coprecipitados com 

hidróxido de ferro e manganês, ou em ligações com matéria orgâ

nica combustIvel ou restos de sDlidos biológicos. O Cr pode, c~ 

mo s'egundo maior mecanismo de transporte, ser levado dos rios a 

té ao ma,r, em solução ou complexados com substâncias orgânicas, 

como também, em ligações com partículas orgânicas sólidas. 

Em minerais formadores de rocha, o Co é encontrado em 

piroxenios e olivinas, o Cu em piroxênios, amfibólios, biotita e 

na magnetita (~ineral assessóriol. O Cr é encontrado em piroxê

nios e, na magnetita. E o As, em piri ta (80). 

Na alteração dos minerais primários, o cr 3+ e seme

lha,nte, ao A1 3+, no seu comportamento geoquImico, por isso o Cr 

será ma,is concentrado nas argilas que nas areias. A concentra

ção média para as argilas é de 60 ppm e para as areias é de 26 

ppm (81). Krauskopf es'tudou esperimentalmente a adsorçao do Cr 

em hidróxido de ferro, hidróxido de manganês, argilas, matéria 

t78[ Seus, A.A.; Grigqrian, S.V. Geochemical Exploration 

Methods for MineraIs Deposits, p. 201. 1977 

(J9) Gibbs, R.J. Transport Phase of Transition Metais in 

The Arnazon and Yukon River, p. 832. 1977 

(801 Beus, A.A.; Grigorian, S.V. Geochemical Exploration 

Methods for MineraIs Deposits, p. 24. 1977 

(811 Elderfield , H. Cromiun Speciation in Sea Water, p .. 13 

1970 
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orgânica (82). Seus resultados mostram que a coprecipitação com 

hidr6xido de ferro e manganês ª o processo mais eficiente de 

retirada do Cr da solução. Tortelot dez que o As e concentr~do 

próximo à costa, nos ambientes marinhos costeiros devido a co

precipitação com ferro e manganês e ligações com matéria orgân! 

ca (83). 

° que entra desses elementos na Baia da Ribeira sob 
._ . 2+ 2+ 2- 3- _ 

a forma ~on~ca de Co ,Cu ,Cr04 e As03 ' em soluça0, copr~ 

ci'pitam com hidróxidos de ferro e manganes, ou sãO imobilizados 

nos sedimentos' superficiais, quando ads'Orvidos sobre partículas 

de argila que são floculadas pelo efeito eletrolítico da água do 

mar. Es'se comportamento físico-quí'ffiico ê confirmado pelos valo

res das concentrações' de Co, Cr, Cu e As, nos sedimentos super

fi'.ciais' da Baía da Ribeira, que são maiores nas zonas de apor

tes continentais (~f. Tabela 141. As concentrações de Cr da a

mostra 09 e 10 s'ao maiores que o esperado, se o único processo 

de imobilização desses metais que entram na Baía da Ribeira, em 

solução, nos sedimentos superficiais, fosse a coprecipitaçãojun 

tamente com o ferro e manganês, Gibbs diz que 20% do Cr trans

portado no Rio Yukon está associado com carbono orgãnico parti

culado {]41. Portanto, provavelmente Co e Cr dos aportes conti

nentais que são transportados até o meio da baía, é transporta

do associado com a matêria orgãnica, pelo refluxo de maré, e en 

tão precipitado (cf. Fig. 29, Fig. 30, Fig. 31 e Fig. 32) 

2- Chumbo, Zinco e Nl.quel - Esses elementos são apr~ 

sentados na tabela 15, com suas concentrações nos sedimentos su 

(82) Krauskopf, K.B. Fators Controlling the concentration 

of Thirteen Rare Metasl in Sea Water, p. 12. 1956 

(83) Tortelot, A.A. Minor Elements Composition and Org~ 

nic Carbon Content of Marine and Nonmarine Shales of Late Creta 

ceous Age in the West Interior of United States, p. 1579. 1964 

(84) Gibbs, R.J. Transport Phase of Transition MetaIs in 

the Amazon and Yukon River, p. 832. 1977 
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Tab. 15 - Concentrações de Pb, Zn e Ni nos Sedimentos de Fundo 

Superficiais (ppm) 

Amostra pb Zn ') 
-~_/ 

Ni 

{ 01 30,0 74,9 23,6 

03 22,8 51,0 17,7 
------ ,.----~' 

06 33,9 121,1 48,3 

07 29,3 120,1 43,3 

09 25,0 lLl,2 36,3 

10 23,1 82,7 25,Cl 

13 21,3 70,4 21,2 

M 26,S 91,6 36,9 
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perficiais na Baía da Ribeira. A concentração média para o Pb 

foram de 26,5 ppm, com valores de concentração variando de 21,3 

ppm a 30 ppm. Para o Zn a concentração média foi de 91,6ppm, can 

valores de concentração variando de 70,4 ppm a 121,2 ppm. Para 

o Ni a concentração média foi de 36,9 ppm, com valores de concen 

traça0 variando de 17, 7 ppm a 48,3 ppm. A tabela 16 apresenta as, 

razoes Pb/Fe, pb/Al e Pb/COT. A tabela 17 apresenta as razoes 

Ni/Fe, Ni/Al e Ni/COT. 

O background em sedimentos marinhos argilosos para o 

Pb é de 22 ppm e para o Ni 31 ppm (85). O background em rochas 

graníticas para o Pb é de 48 ppm, para o Zn é 60 ppm e para o Ni 

é 8 ppm (86). 

Em trabalho realizado no Golfo de Paria, no delta do 

Rio Boca Vagre, em plataforma arenosa, Hirst encontrou valores 

médios de 20 ppm para o pb e 16 ppm para o Ni (87) . 

A distribuição de Pb, Zn e Ni nos sedimentos super

ficiais é resultado de vários processos de imobilização dos íons 

da soluça0, bem como, de concentraç6es herdadas na fase detriti 

ca. O Zn e o Ni estão presentes na estrutura das micas, bem co

mo, nas estruturas da caolinita e da montmorilonita. O Pb está 

presente nos K-feldspatos e nas micas Ccf. § 4.2.4.I. Nas águas 

d t t ' , f ,~, d t' Pb2+ N,2+ e apor es con lnentals a orma ~un~ca esses me alS , i 

e zn2+, chegando a Baía da Ribeira podem ser imobilizados nos s~ 
dimentos por adsorção nas partículas argilosas que floculam pe

lo efeito eletrolítico, pela associaçao com matéria orgância que 

também floculam pelo mesmo processo, ou ainda pela coprecipita

çã'o com hidróxido de ferro e manganês {cf. Tab. 15, Fig. 33, 

Fig. 34 e Fig. 35). 

(85) Hirst, D.M. The Geochemistry of Modern Sedllrents From 

the Gulf of Paria 11, p. 1163. 1965 

(86) Rose, A.W.; Hawkes, A.E.; Webbs, J.S. Geochemistry in 

Mineral Exploration, p. 367, 370, 377. 1979 

(87) Hirst, A.M. The Geochemistry of Modern Sediments Frem 

the Gulf of Paria lI, p. 1152. 1965 
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Tab. 16 - Relação das Concentrações de Pb com as Concentrações 

de Fe, AI e COT (ppm) 

Amostra Pb/Fe PbjA1 Pb/COT 

~ - , 01 5,0 1,7 3u,0 

06 3,5 1,5 11,3 

07 2,4 1,3 9,5 

O~ 5,2 2,2 14,7 

lu 6,2 2,2 9,6 

13 3,4 1,4 13,3 
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Tab. 17 - Relação das Concentrações de Zn com as Concentrações 

de Fe, Al e COT (ppm) 

Amostra Zn/Fe Zn/Al Zn/COT 

-b 01 12,5 4,3 70,\) 

06 12,4 5,3 40,3 

07 9,7 5,4 38,7 

09 25,3 10,~ 71,2 

lu 22,3 8,u 34,5 

13 11,4 4,7 44,0 
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A relação das concentrações de Pb, Zn e Ni, cada um de

les, com as concentrações de Fe, AI e COT, respectivamente, dão 

uma idéia sobre os processos de imobilização mais prováveis des

ses metais no sedimento Ccf. Tab. 16, Tab. 17 e Tab. 18). 

O Pb apresentou uma relação mais constante com o AI, 

mostrando que esse metal está em maiores concentrações adsorvi

do sobre particulas argilosas. Em segundo lugar, a relação do Pb 

com o Fe e o COT são semelhantes e, também, razoavelmente cons

tantes, mostrando que o pb, tambem, é coprecipitado com hidróxi

do de ferro e manganês e, também, é adsorvido em matéria orgâni

ca, só que em menor proporç&o (cf. Tab. 161. 

O Zn apresentou uma relaç~o mais constante com o COT, 

o que é perfeitamente compreensivo tendo em vista que o Zn é um 

nutriente essencial para quase todas as plantas e, e bioacumulado 

por algas bent8nicas em ambientes marinhos costeiros por um fa

tor de 10
3

, segundo Goldberg-197l, apud Guimar~es (1983). AreIa 

ção do Zn com o AI é razoavelmente constante e a razão maior es

tá no fato deste elemento estar contido na estrutura dos argilo

minerais Ccf. § 4.2.4.). O Zn é fracamente relacionado com o Fe 

nos sedimentos da Baia da Ribeira; contudo, nas regiões de apor

tes continentais é onde se encontram as suas maiores concentra

ções, mostrando que a coprecipitação com hidróxido de ferro e nan 

ganês e tambem um processo importante na imobilização do Zn no se 

dimento de fundo. O valor de concentração elevado na amostra 09 

indica que a mobilidade do Zn é maior que a dos outros metais que 

também coprecipitam com a limonita e Mn02 (cf. Tab. 17). 

O Ni apresentou melhor relação com o COTo Nicholls e 

Loring-1962, apud Hirst (1965) diz que a ligação entre o Ni e o 

carbono orgânico é, provavelmente de adsorção e não de concentra 

ção biológica primária. A relaç&o do Ni com o AI é razoavelmen

te boa o que é resultado, tanto da presença do Ni na estrutura 

dos argilominerais como da adsorção sobre particulas de argila. 

Apesar de uma fraca relação com o Fe, o Ni também apresenta as na 

iores concentrações nas zonas de aportes continentais, evidencian 

do o papel da coprecipitação com a limonita e Mn02 (cf. Tab. 18). 

3- Gálio, Rubidio e Césio - As concentrações desses e 

lementos, encontrados nos sedimentos superficiais da Baia da Ri-
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Tab. 18 - Relação das Concentrações de Ni com as Concentrações 

de Fe, Ai e COT (ppm) 

Amostra Ni/Fe Ni/Al Ni/COT 

.J 

V 01 4,0 1,3 23,6 

06 4,9 2,1 14,7 

07 3,6 2,0 14,0 

09 7,6 3,2 Ll,4 

10 7,0 2,5 10,8 

13 3,4 1,4 13,3 
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beira estão apresentados na tabela 19. A tabela 20 apresenta a 

razão Ga/Al e Rb/Al. As concentrações médias desses metais nos 

sedimentos superficiais da Baia da Ribeira foram: Para o Ga 20,7 

ppm, com valores de concentração variando de 14,6 ppm a 30,5 ppm. 

Para o Rb 134 ppm, com valores de concentração variando de 14,6 

ppm a 30,5 ppm. E para o Cs, das 7 amostras analizadas somente u 

ma amostra apresentou valor acima do limite de detecção, com 2 

ppm. As concentraç5es mªdias encontradas por Hirst, em sedimen

tos arenosos do delta do Rio Boca Vagre, para esses elementos são: 

para o Ga 7,1 ppm, para o Rb 46,1 ppm, e para o Cs, 4 amostras, 

das 15 amostras analisadas apresentaram valores abaixo de 1 ppm 

e a maior concentraç~o encontrada foi 3,2 ppm (881. O background 

em sedimentos marinhos argilosos para o Ga e 20 ppm e para o Rb 

é 146. ppm (89). As rochas graníticas possuem urna concentração mé 

dia em Ga de 20 ppm, em Rb de 210 ppm e em Cs de 5 ppm (90). 

Esses metais possuem mobilidade muito baixa e certa

mente suas concentrações nos sedimentos de fundo da Baía da Ri

beira referem-se à mineralogia herdada do continente, em minerais 

prim~rios e argilominerais Ccf. Tab. 19, Fig. 36, Fig. 37 e Fig. 

38) • 

O Ga substitui prontamente o Al na estrutura dos argi 

lominerais devido a similaridade de raios iônicos e o Rb e o Cs 

substi tuem o K, pelo mesmo motivo (cf. § 4.2.4.1. Esses elementos 

ainda aparecem na rede cristalina de minerais primários. O Rb e 

o Cs na estrutura dos feldspatos, e o Ga na estrutura dos argilo 

minerais. H~ uma boa relaçao desses metais com o Al (cf. Tab. 20). 

Verdadeiramente, as maiores concentraçO'es de Rb e Ga estão nas a 

reas de concentraçao maior de argilominerais em relação a síli

ca, e o Cs so foi detectado na amostra 06. 

4- Bário, Nióbio, Zircônio, Uranio e Tório - Nos sedi 

mentos superficiais da Baia da Ribeira, esses elementos apresen-

(88) Ibden, p. 1152 

(89) Ibden, p. 1152 

(90) Beus, A.A.; Grigorian, S.V. Geochemical Exploration 

Methods for Mineral Deposits, p. 24. 1977 
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Tab. 1~ - Concentrações de Ca, Rb e Cs nos Sedimentos de fundo 

Superficiais (ppm) 

Amostra Ga Rb Cs 

UI 17,9 145 nd 

03 15,0 113 nd 

06 3u,5 155 2,0 

07 25,4 143 nd 

09 21,8 137 nd 

lU 20,0 132 nd 

13 14,6 110 nd 

M 20,7 134 0,4 
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Tab. ~O - Relação entre as Concentrações de Ga e Rb e as Concen

trações de Al (ppm) 

Amostra Ga/Al RbjAl 

01 1,0 8,4 

06 1,3 6,8 

07 1,1 6,5 

09 1,9 11,9 

10 1,9 12,8 

13 1,0 7,3 
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taram concentrações que se encontram na tabela 21. O Ba so apre

sentou concentrações acima do limite de detecção em duas amos

tras; q amostra 01, que apresentou uma concentração de 149 ppm, 

e a amostra 03, que apresentou valores de concentração de 17,6 

ppm. :g provável a existência da barita (Ba'S04) nessas amostras. 

O U apresentou valores de concentraç~o variando de 0,3 ppm a 5,6 

ppm, e duas amostras com concentrações abaixo do limite de detec 

ç~o. O Th, também, apresentou duas amostras com concentrações a

baixo do limite de detecção e os valores encontrados variam en

tre 3,9 ppm a 11,5 pp. O Nb apresentou valores de concentração 

var;i.:ando de 32 ppm a 45,8 ppm, com concentração média de 38,1 ppm. 

O Zr apresentou valores de concentração situados entre 50,8 ppm 

e 192 ppm, com a concentração média de 111,3 ppm. 

As concentrações background em rochas graníticas para 

o Ba é 840 ppm, para o Nb é 21 ppm,para o U é 3 ppm, para o Zr 

e 180 ppm e para o Th é 17 ppm (91). O background para o Zr em s~ 

dimentos marinhos argilosos e de 169 ppm (92). Em sedimentos are 

nosos do delta do Rio Boca Vagre, a concentração média para o Ba 

foi de 275,8 ppm e para o Zr foi de 417,8 ppm (93). 

Em se tratando de mobilidade dos elementos no ambiente 

marinho, o U é extremamente móvel e, em solução, é transportado 
. . 2+ 4-

sob a forma U0 2 e U0 2 (C03 '-3' A tendência é que o U seja prec!. 

pitado com sólidos orgânicos ou solubilizados com complexos orgâ 

nicos. Mason (1971). diz que há uma correlação positiva entre as 

concentrações de urânio no sedimento e os tamanhos coloidais fo

lhelhos s·ugerindo que o U esteja presente nos minerais de argila. 

Porém,nos s-edimentos de fundo superficiais na Baía da Ribeira,as 

concentrações de U não mostraram nenhuma relação com as áreas de 

maior concentração em COT, nem com as áreas de maior concentra

ção de argila. Provavelmente, o U esteja associado com a presen

ça de minerais primários, talvez a uraninita e nao o zircõnio, 

visto que não há relação entre U e Zr nesses sedimentos (cf. Tab. 

21 e Fig. 39). 

(911 Ibden, p. 24 

(92) Hirst, D.M. T'ne Geochemistry of Modem Sedirrents From the 

Gulf of Paria lI, p. 1180. 1965 

(93) IbdEm, p. 1152 
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Tab. 21 - Concentrações de Ba, Nb, Zr, U e Th nos Sedimentos de 

Fundo Superficiais (pprn) 

l\mostra Ba Nb Zr U Th 

01 149,0 44,2 192,0 5,6 8,0 

u3 17,6 32,0 118,0 2,2 nd 

06 nd 45,t) 96,S 2,5 7,7 

07 nd 38,6 5U,8 nd 11,5 

09 nd 3(3,8 68,9 0,5 nd 

10 nd 35,0 lU8,O 0,3 3,9 

13 nd 32,0 145,0 nd 4,4 

M 23,8 38,1 111,3 1,6 5,8 
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o Ba, também, possui boa mobilidade em ambiente alca 
2+ lino e e transportado em SOlUÇa0 na forma Ba . Pode precipitar 

quando estã adsorvido sobre partlculas argilosas que são coagul~ 

das por efeito eletrolltico e precipitam, ou mesmo, coprecipitam 

com limonita. O Ba pode estar concentrado nos produtos de alter~ 

ção,s'ubstituindo o K na estrutura dos argilominerais. No entanto, 

nos sedimentos de fundo superficiais da Bala da Ribeira não hã 

nenhuma relaçao entre as concentraçoes de Ba e as concentrações 

de AI que evidencie a presença desse elemento na estrutura dos ar 

gilominerais. Tão pouco, hã relaçao do Ba com as ãreas de preci

pitação da limonita. O mais provãvel é que o Ba esteja presente 

na barita - BaS04 (cf. Tab. 21 e Fig. 4Q). 

° Nb, o Zr e Th são elementos de baixlssima mobilidade. 

As concentraçoes do Th, provavelmente estejam relacionadas com a 

presença da torianita - Th0 2 e da torita Th(Si041. ° Zr, prova

velmente, estã relacionado com o zircao, que é um mineral aces

sório, amplamente distribuido em todos os tipos de rochas igneas, 

e bastante resistente ~ alteração. Por isso, as concentraçoes de 

Zr nos' sedimentos de fundo superficiais na Bala da Ribeira se mos 

tram maiores nas ãreas de sedimentos mais arenoso. O Nb ê concen 

trado nos produtos de aI teraçã'o (cf. § 4.2.4.) . Resultado disso, 

é que as concentrações de Nb se mostram maiores nas zonas de se

dimentos mais argilosos (cf. Tab. 21, Fig. 41, Fig. 42 e Fig. 43). 

5- Enxofre, Fósforo e Estrôncio - A tabela 22 aprese~ 

ta os valores de concentraçã'o desses elementos nos sedimentos su 

perficiais da BaLa da Ribeira. As concentrações de S variam en

tre 1508 ppm e 3748 ppm, com uma concentração média de 2479 ppm. 

A,s concentrações de P variam entre 806 ppm e 1158 ppm, com uma 

concentração média de 947 ppm. E as concentrações de Sr situa

ram-se entre 215 ppm e 598 ppm, com uma concentração média de 418 

ppm. 

A,s concentrações de Sr em rochas granI ticas ficam em 

torno de 180 ppm. ° S tem seu background em rochas granlticas 
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Tab. 22 - Concentrações de S, P e Sr nos Sedimentos de Fundo 

Superficiais (ppm) 

Amostra S P Sr 

01 2146 987 445 

03 3748 975 578 

06 1508 1158 220 

07 2644 934 215 

09 2222 844 285 

10 2403 922 5~5 

13 2685 806 598 
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em 400 ppm (94). Os minerais formadores de rocha com maiores con 

centrações em P sa'o a olivina, anfibõlios, piroxênios e biotita. 

Tambãm, o K~feldspato contém razo§veis concentrações de P, alãm 

da apatita, o mineral de depBsito (95). O S fica bem concen

trado em sulfetos, nos s-edimentos finos, onde as condições redu

toras possam ser mantidas, com teor de matãria org~nica. O Sr se 

concentra na fase detrrtica, em plagioclãsios, K-feldspato e car 

bonatos precipitados. 

Estes sao elementos que têm boa mobilidade em ambien

te aqu§tico, e sao precipitados por processos biogênicos. O enxo 

fre e o fBsforo sao nutrientes essenciais para as plantas e sao 

ass~milados na forma S02- e P0 2- Por isso, o S e o P têm 4 4 
suas concentrações nos sedimentos de fundo superficiais da Bala 

da Ribe±ra associadas & distribuiç~o das algas bentSnicas. O en

xofre pode estar imobilizado no sedimento na forma de sulfato e 

e de sulfeto, dependendo da açao de bactérias, reduzindo-o ou 0-

xidando.,-o. O estrôncio transportado em SOlUÇa0 sob a forma de sr
2+ 

é precipitado juntamente com o Ca 2+ como aragonita. Há uma cor

relaçao direta das concentrações de Sr com as concentrações de 

Ca (~f. Tab. 22, Fig. 44, Fig. 45 e Fig. 46l. 

(94) Rose, A.W.; Hankes, H.E.; Webbs, J.S. 

in Mineral Exploration, p. 373. 1979 

Geochemistry 

(95) Beus, A.A.; Grigorian, S.V. Geochemiscal Exploration 

Methoas for Mineral Deposits, p. 22. 1977 
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CAPíTULO V - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

A presente pesquisa permitiu-nos algumas conclusões no 

que se refere à compreensão da dinãmica ambiental da Baía da Ri

beira, que nos possibilitam prever o comportamento dos processos 

geoquímicos dos materiais sedimentares e a influência que eles 

podem submeter às dispersões de metais e radionuclídeos, o que 

certamente será de grande valia na monitoração ambiental que já 

é feita pelo Laboratório de Radioecologia de Furnas Centrais Ele 

tricas s.a. 

No afã de definir a caracterização geoquímica dos 

veis de base dos metais e dos materiais sedimentares na Baía 

.. 
n~-

da 

Ribeira, passamos à considerar os seguintes pontos que servem de 

conclusão a esta pesquisa: 

1- Quanto ao Material em Suspensão: 

(a) Há uma estratificação vertical do M.E.S. na coluna 

d'água, com uma maior homogeneidade nas zonas próximas da costa 

e uma maior heterogeneidade nas zonas afastadas da costar 

(b) Hã uma distribuiçao diferenciada nas concentrações 

do M.E.S. em diferentes situações meteorológicas, com maiOIeS oan 

centrações nos dias de situação meteorológica de Pós-frontal, sen 

do que, no primeiro dia da instabilidade frontal, as concentra

ções são ainda maiores; 

(c) A Enseada de Ariró e a Enseada de Bracuí . poSS\El1l una 
permanente suspensão, advinda principalmente do aporte continen 

tal, e também das ressuspensões, visto que são áreas de pequenas 

profundidades. A evidência mais clara deste fato é que, mesmo em 

situação meteorológica de ,Tempo Bom a amostra 07, localizada na 

saída da Enseada de Ariró, apresentou uma concentração em M.É.S. 
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de 0,62 mg/l, inferior somente à concentração da amostra 06( lo

calizada na Enseada de Bracuí, coletada em situação meteorológi

ca de Pós-frontal; 

(d) As concentrações de M.E.S. sao sempre maiores nas 

regiões próximas à costa, diminuindo em direção à saída da baia, 

deslocada que é pelo refluxo de maré e pela corrente secundária 

da Baia da Ilha Grande, que entra e sai da Baía da Ribeira (cf. 

§ 2.1.2.). As regiões que possuem sedimento de fundo mais argil~ 

so, e de menor profundidade na coluna d'água, são mais sucepti

veis às ressuspensões; 

(e) A caolinita foi o argilomineral mais abundante no 

M.E.S. da Baia da Ribeira e a ilita, razoavelmente cristalizada, 

também é encontrada. Esta mineralogia tem origem nos aportes con 

tinentais e nas ressuspensões, que em última análise, vieram do 

continente. O fato de só aparecer caolinita e ilita no M.E.S., e 

nos sedimentos de fundo superficiais aparecerem, além destes, mont 

morilonita e clorita, se atém basicamente à questão de probabil~ 

dade, relacionada diretamente com a abundância destes ~ais ar 

gilosos nos sedimentos de fundo que estão sendo ressuspensos. 

(f) As zonas de aportes continentais apresentaram maio 

res concentrações em COP, que as zonas distantes da costa. A di

minuição do COP em direção à saída da baía, num gradiente bem de 

finido, corrobora com a compreensão de que o refluxo de ~, até 

agora negligenciado como capaz de transportar materiais sedimen 

tares e com eles metais associados para fora da baía, e a corren 

te secundária da Baía da Ilha Grande, são realmente vetores hi

drodinâmicos importantes nas trocas de materiais entre a Bala da 

Ribeira e os compatimentos externos do litoral. Há uma correlação 

positiva entre as concentrações de COP no M.E.S e as concentra

çoes de COT nos sedimentos de fundo superficiais (cf. Fig. 11 e 

Fig.26); 

--- -~----- ---~ 

'"'~-', 
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2- Quanto aos Sedimentos de Fundo Superficiais 

(g) Os sedimentos de fundo superficiais possuem uma tex 

tura média de 16% em areia, 33% em silte e 51% em argila, sendo 

classificados como argila síltica. Das 13 amostras analisada, 02 

foram classificadas como silte arenoso, 02 foram classificadas 

cmo silte argiloso e 09 foram classificadas como argila síltica. 

Nas enseadas do fundo da baía, as amostras sempre foram classifi 

cadas como argila síltica, contendo mais de 60% em argila; 

(h) Comparando resultados de trabalhos anteriores com 

os nossos resultados, percebeu-se que, as obras de construção da 

Estrada Rio-Santos e as obras de construção da Central Nuclear 

causaram interferéncias na distribuição textural dos sedimentos 

de fundo superficiais na Baía da Ribeira, porém, hoje já se nota 

urna nítida recuperaçao da dinâmica ambiental no que se refere ao 

padrão natural da distribuição textural, pela hidrodinâmica, com 

urna tendência geral aos termos mais argilosos, de maior capacid~ 

de de retenção de metaisj 

(i) Dos minerais argilosos dos sedimentos de fundo su 

perficiais, a caolinita é a mais abundante. A ilita, a montmori 

lonita também são presentes, e a clorita e interestraficados i

lita-clorita, em proporçoes menores. Há urna variação na compos! 

ção mineralógica entre os sedimentos de fundo superficiais das 

~ enseadas e os sedimentos de fundo superficiais das zonas mais 

j afastadas da costa. A caolinita é menos abundante e menos bem 
~ 

cristalizada nos setores mais afastados das zonas de aportes con

tinentais. A montmorilonita apresentou uma degradação evidente, 

também, com menor abundância e menor cristalinidade nos, setores 

mais afastados das zonas de aportes continentais. A ilita, por 

outro lado, se mostra mais abundante e melhor cristalizada nos 

sedimentos de fundo dos setores mais afastados da costa. A agr~ 

dação da ilita nas zonas mais afastadas da costa é devido, pro

vavelmente, ã assimilação de íons K+ por urna ilita continental, 

ou mesmo, ã agradação da ~aolinita e da montmorilonita, numa 

transformação em favor da ilitaj 
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(j) Há um gradiente nas concentrações em COT nos sedi

mentos de fundo superficiais proveniente das enseadas de Bracuí 

e Ariró, em direçao à saída da baía. Este gradiente é" provavel~ 

mente, devido ao transporte da matéria orgânica das zonas de apo~ 

tes continentais, pelo refluxo de maré e pela corrente secundá

ria da Ilha Grande, que penetra na Baía da Ribeira pelo Canal da 

Gipóia, circula dentro da baía e sai por entre a Ponta do coque~ 

rao e a Ilha Comprida. Os sedimentos mais finos foram os que se 

mostraram mais aptos a acumular matéria orgânica. As enseadas, so

bretudo, se apresentaram como áreas de acumulação de matéria or

gânica, com taxas de deposição superiores às taxas de degraWção. 

As áreas de entrada e saída de águas da baía, com urna movimenta

ção hidrodinâmica maior, e uma maior oxigenação das águas, pos

suem menores concentração em COT, possivelmente, por causa de uma 

maior taxa de degradaçao que a taxa de acumulação de matéria or

gânica. Portanto, distingue-se um zoneamento de áreas com propen 
~ 

são à acumulação de matéria orgânica e áreas com propensão à De
gradaça~---m~a~t~é~r~i-a--o-r-g-=â-n~i-c-a--.~V~i-s~t-o---q-u-e-,--a---p-r-e-s-e--n~ç-a--d~e---rna~te~~-r7i-a-o~r~---
gâni ca -;;s . me~-s----p-o-dr:e--a-u~m--e-n-----;t;-a-r-s-u-a=---=-c---=a-p-a-c-:::1;---· ---:;dade de :retenção de 

• me t ai s , ~:.:s=--t=-e.::o--=z:...::o::.:n:.::e::.:::a:::m::e::n.:.:t:o=-.:d::a::s~e=m=i:.:s:..:s~õ:.:e=-=s-=d:.:e=-:r=-=a-=d:.:i:.::o:n~u=c.:l::í:.-=d::e=-o::s~e=-~m::=e---=t::a:.:i:.:s=-_ 
estáveis pela Central Nuclear, seja em pequenas concentrações ao .. 
longo do tempo, seja por urna vasamento acidental. 

--. 

(1) A determinação das concentrações de 09 elementos 

maiores e 18 elementos menores, em 07 amostras na Baía da Ribei

ra, revelou que a área ainda mantém suas condições naturais ina~ 

teradas no que se refere à contaminação de poluentes. Nos estudOs 

ambientais de ambientes circunvizinhos à dispositivos nucleares, 

pode-se estabelecer um programa de monitoramento, a partir níveis 

radiométricos e de radionuclídeos como traçadores, ou a partir do 

comportamento dos metais estáveis prever o comportamento da dis

persão radioativa. 

(m) Os metais Co, Cu, Cr: e As se apresentaram com maio 

res concentrações nas enseadas com aportes continentais, mostra~ 

do uma afinidade geoquímica com hidróxidos de ferro e manganês, 

sendo coprecipitados nestes, ao entrarem no ambiente marinho. Co 
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e Cr mostraram-se ligados, também, à matéria orgânica dissolvida 

e particulada, que entram na Baía da Ribeira e vao precipitar nas 

enseadas, mas também, são levados até ao meio da baía pelo movi

mento de refluxo de maré, onde são precipitados. 

(n) Os metais Pb, Zn e Ni apresentaram concentrações her 

dadas nas fase detrítica de alteração, bem como, íons assllrilados 

da solução por diversos processos. Entre eles, os mais importan

tes são: coprecipitação com limonita e Mn02 , adsorção em partí

culas argilosas e adsorçao em matéria orgânica. ° Pb se mostrou 

mais relacionado à partículas argilosas, e em proporçoes menores, 

à limonita e Mn02 precipitados e à matéria orgânica. ° Zn e so

bretudo coprecipitado com limonita e Mn02 . ° Ni apresentou melhor 

relação com a matéria orgânica, porém, as altas concentrações nas 

áreas de aporte continentais evidencia o papel da coprecipitação 

do Ni com hidróxidos de ferro e manganês. 

(o) Os metais Ga, Rb e Cs possuem pouca mobilidade e 

suas concentrações nos sedimentos de fundo superficiais sao ori

ginárias da rede cristalina dos minerais. Igualmente, Ba, Nb, Zr, 

U e Th, possuem suas concentrações nos sedimentos de fundo liga

das à rede cristalina dos minerais. 

(p) A concentração de S e P estão relacionadas a dis

tribuição das algas bentônicas, e o Sr está associado às precipi 

tações de CaC03 (aragonita). 

3- Sugestões: 

Tendo em vista a complementação dos estudos desenvolvi. 

dos nesta pesquisa, é necessário determinar com mais certeza, se 

existe~ ou não existem, transferências de materiais sedimenteres 

e metais associados para o exterior da Baía da Ribeira. 

As variações sazonais mostraram-se capazes de provocar 

profundas alterações no c~mportamento ambiental da baía, no que 
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se refere ao M.E.S. Por isso existe a necessidade de uma coleta 

de amostras de M.E.S. no período de verao e uma coleta de amos

tra no período de inverno, em época de situação meteorológica de 

Pós-frontal e em época de situação meteorológica de Tempo Bom. 

Pode-se, ainda, completando os estudos desta pesquisa: 

- Determinar a caracterização mineralógica e geoquími

ca dos materiais sedimentares continentais, a fim de estabelecer 

possíveis traçadores dos tempos de residência desses materiais 

na Baía da Ribeira; 

- Determinar a orígem da matéria orgânica, se continen 

tal ou marinha, e as suas concentrações no M.E.S. de uma coleta 

mais significativa, com vistas a sua utilização como traçador da 

hidrodínâmíca local; 

- Estabelecer modelos matemáticos para os padrões de 

,transporte dos materiais sedimentares, prevendo assim a probabi

lidade de transferências desses materiais para os compartimentos 

externos ã Baía da Ribeira. 
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