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RESUMO 
 

 
 
O Sistema Estuarino-Lagunar do Roteiro localiza-se no litoral sul do Estado de 

Alagoas, e é caracterizado por suas riquezas naturais, possuindo no seu entorno a maior área 

contínua preservada de manguezais desse estado, além de ser um dos balneários mais 

procurados, com praias protegidas naturalmente por rochas de praia. A pressão antrópica 

sofrida por este ecossistema, relacionadas às atividades de cultivo da cana de açúcar, indústria 

de cimento, expansão urbana, e os conseqüentes lançamentos de efluentes, contribui 

potencialmente para o enriquecimento em poluentes, dentre eles os metais.  

Objetivou-se nesta pesquisa, verificar a variação secular das concentrações de alguns 

elementos maiores e traços, a partir de amostras de três testemunhos, coletados a montante, na 

área central e a jusante do Sistema. Como auxílio à interpretação das assinaturas geoquímicas, 

adotou-se a taxa de sedimentação da área, determinada previamente, além da utilização do 

parâmetro matéria orgânica e carbonatos totais, comumente relacionados à presença de 

metais.  

 As concentrações dos 26 elementos químicos (Pb: 19 – 36 ppm; Cu:10 – 32 ppm; P: 

440 – 1030 ppm; Ba: 160 – 320 ppm;, Al: 61.700 – 106.500 ppm; Fe: 24.900 – 47.500 ppm: 

Zn: 39 – 96 ppm; La: 30 - 60 ppm; Na: 0,2 – 2,93 %; e V: 50 – 82 ppm; Ni: 11 – 25 ppm, Mn: 

185 – 283 ppm; Cr: 50 – 75 ppm; Ca: 0,32 – 9,24 %; As: 5 – 20 ppm; Mo:1,0 – 11 ppm; S: 

1,25 – 3,88 %; Sr: 8 – 1.115 ppm; Th: 20 – 40 ppm: Co: 5 – 9 ppm, Be: 1,2 – 2,3 ppm; K: 

0,69 – 1,02 %; Mg: 0,49 – 0,83 %; Sc: 9 –12 pmm; Ti: 0,45 – 0,61 %: e Ga: 20 – 30 ppm ) 

verificados nas amostras dos testemunhos estiveram predominantemente em níveis aceitáveis, 

conforme os padrões adotados (americano, canadense, folhelho e crosta continental), apesar 

do fraco controle dos lançamentos de agrotóxicos, efluentes domésticos e industriais, com 

alguns poucos elementos atingindo o Sistema de forma não danosa. Razões de enriquecimento 

foram calculadas para os elementos analisados, usando o Al como normalizador, e revelaram 

que estes não poluem significativamente o Sistema, somente o Fósforo apresentou um 

enriquecimento moderado, podendo este ser proveniente de fontes locais de fertilizantes.  

Foi observado um padrão na distribuição da concentração dos elementos no Sistema, 

sendo o testemunho a jusante, aquele que apresentou predominantemente as menores 

concentrações, já as maiores foram identificadas nos testemunhos à montante e na parte 

central, concluindo que esta distribuição pode estar relacionada a maior ou menor influência 

marinha nestes pontos e ao predomínio de uma fração mais arenosa ou argilosa localmente. 



 

Os valores considerados aqui como sendo background do Al, Ba, Cr, Cu, Pb, Fe, Mn, 

Ni e Zn foram confrontados com as concentrações estabelecidas para o folhelho e Crosta 

continental, sendo de uma forma geral inferiores a estes.  

 Na comparação realizada com outros estuários do Brasil e do Mundo, verificou-se que 

a grande parte dos elementos maiores e traços Cr, Cu, Pb, Fe, Ba, Zn, Mn e Ni apresentou 

concentrações semelhantes aos demais estuários. Apenas o Al possui um comportamento 

diferente, com concentrações consideradas elevadas. 

  

 

 

 Palavras-chave: ELEMENTOS MAIORES E TRAÇOS; ESTUÁRIO; LAGOA DO 

ROTEIRO; TESTEMUNHO; GEOQUÍMICA AMBIENTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

The Estuarine-Lagoon System of the Roteiro is located in the south coast of 

Alagoas, and is characterized by its natural resources, possessing around, the largest 

continuous area of preserved mangroves of the state, besides being one of the balneary most 

sought, naturally protected by beach rocks. The Anthropogenic pressure suffered by this 

ecosystem, related to the activities of cultivation of sugar cane, cement industry, urban 

expansion and the consequent effluents discharges, potentially contributes to the enrichment 

of pollutants, among them the metals.  

The objective of this research, to check the secular variation of the concentrations of 

some major and trace elements from samples of three cores, collected upstream, downstream 

and in the central area of the System. As aid to the interpretation of geochemical signatures, 

was adopted the rate of sedimentation of the area, determined previously, besides the use of 

the parameter total organic matter and carbonates, commonly related to the presence of 

metals. 

The concentrations of 26 chemical elements (Pb: 19 – 36 ppm; Cu:10 – 32 ppm; P: 440 – 

1030 ppm; Ba: 160 – 320 ppm;, Al: 61.700 – 106.500 ppm; Fe: 24.900 – 47.500 ppm: Zn: 39 

– 96 ppm; La: 30 - 60 ppm; Na: 0,2 – 2,93 ppm; e V: 50 – 82 ppm; Ni: 11 – 25 ppm, Mn: 185 

– 283 ppm; Cr: 50 – 75 ppm; Ca: 0,32 – 9,24 ppm; As: 5 – 20 ppm; Mo:1,0 – 11 ppm; S: 1,25 

– 3,88 ppm; Sr: 8 – 1.115 ppm; Th: 20 – 40 ppm: Co: 5 – 9 ppm, Be: 1,2 – 2,3 ppm; K: 0,69 – 

1,02 ppm; Mg: 0,49 – 0,83 ppm; Sc: 9 –12 pmm; Ti: 0,45 – 0,61 ppm: e Ga: 20 – 30 ppm 

verified in the samples of the testimonies were predominantly at acceptable levels, according 

to the standards adopted (American, Canadian, shale and continental crust), despite the weak 

control of releases of pesticides, domestic and industrial effluents, with a few factors affecting 

the system in a non-harmful.  

Reasons of enrichment were calculate for the elements analyzed, except for Al 

utilized as normalizer, and revealed that they do not pollute significantly the system, only the 

phosphorus showed a moderate enrichment, which may be derived from local sources of 

fertilizers. 

We observed a pattern in the distribution of the concentration of elements in the 

system, and the downstream core, who had predominantly lower concentration, the greater 

were identified in the cores upstream and in the central part, concluding that this distribution 



 

may be related to higher or less marine influence on these points and the predominance of a 

sandy or clay fraction more locally. 

The values considered here as background of Al, Ba, Cr, Cu, Pb, Fe, Mn, Ni and Zn 

were confronted with the concentrations established to the mean global shale and continental 

crust, being in general lower than these. 

In the comparison with other estuaries in Brazil and the World, it was found that 

most of the major and trace elements Cr, Cu, Pb, Fe, Ba, Zn, Mn and Ni showed 

concentrations similar to other estuaries. Just the Al has a different behavior, with 

concentrations considered high. 

 

 

Keywords: MAJOR AND TRACES ELEMENTS; ESTUARY; ROTEIRO LAGOON; 
TESTIMONY; ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

 

1. Introdução 

 

 Dentro de uma noção de sistemas ambientais, percebe-se que os ambientes costeiros são 

aqueles que apresentam uma maior vulnerabilidade do ponto de vista ambiental segundo o 

Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB, 1990). Conforme Suguio (1999), esta é uma 

área de intenso intercambio de energia e matéria do Sistema terra, onde a atuação e interação dos 

processos geológicos, biológicos, climáticos, oceanográficos e principalmente antrópicos 

contribuem para a complexidade deste Sistema.  

 É nesse contexto que está inserido o conjunto de lagoas e estuários presentes no litoral 

alagoano, tais como as lagoas Mundaú, Manguaba, Jequiá e Roteiro. A Lagoa do Roteiro, objeto 

desse estudo, foi classificada por Silva (2001) conforme Arancibia (1987) em Sistema Estuarino - 

Lagunar, obedecendo a critérios morfológicos, dimensão, influência da maré, clima, número e 

tamanho dos canais de comunicação (inlets) e tipo de aporte sedimentar. 

 O Sistema Estuarino-Lagunar do Roteiro caracteriza-se por suas riquezas naturais, 

incluindo as suas belas praias, com falésias vivas (ao Sul) e outras protegidas por uma linha de 

rochas de praia (ao Norte), caracterizando-o como um dos principais balneários turístico do 

estado de Alagoas. Aliado a isso, tem-se a proximidade da capital, Maceió, que fica a 30 km ao 

norte. Outro ponto a se destacar nesse Sistema é o seu potencial biológico (fauna e flora), 

principalmente a sua extensa área de manguezal e sua riqueza protéica, tais como peixes, 

crustáceos, moluscos, sendo a pesca destes a principal atividade econômica da população local, 

conforme o IBGE (2009).  

 Apesar do potencial ecológico da área de estudo, apenas um trabalho com enfoque 

geoquímico foi desenvolvido até o momento nesta região, o qual foi realizado por Silva (2008) 

durante sua tese de doutorado. Neste trabalho concluiu-se que o sistema estuarino tem recebido 

contribuições antropogênicas ao longo de sua história. No entanto, não foi possível realizar uma 

quantificação destas contribuições antropogênicas, bem como avaliar quais são as concentrações 

dos elementos químicos considerados naturais para a região (background). Deste modo, no 

presente trabalho pretendeu-se avaliar e quantificar de forma mais detalhada quais as 
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contribuições antropogênicas e geogênicas de diversos elementos químicos que entraram no 

Sistema Estuarino ao longo dos anos e estabelecer os valores background para o sistema 

estuarino Lagunar do Roteiro.   

 

1.1. Objetivos: 

 

1.1.1. Geral 

 

 Analisar a variação secular das concentrações totais de elementos químicos maiores e 

traços, em sedimentos através de amostras de testemunhos coletados no Sistema Estuarino-

Lagunar do Roteiro no Estado de Alagoas. 

 

1.1.2. Específicos 

 

- Quantificar as concentrações totais de elementos químicos maiores e traços (Al, As, Ba, Be, Ca, 

Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Sr, Th, Ti, V, Zn.) nas amostras de 

testemunhos; 

- Estabelecer os valores de background para a área de estudo, através da análise das 

concentrações totais dos elementos químicos em profundidade; 

- Obter a concentração de matéria orgânica e carbonatos totais nas amostras; 

- Correlacionar as concentrações totais dos elementos com as concentrações de Matéria Orgânica 

e Carbonatos Totais; 

- Comparar as concentrações totais de alguns dos elementos químicos obtidas neste trabalho com 

aquelas potencialmente biodisponíveis obtidas por Silva (2008);  

- Cotejar os valores de background local com o referencial folhelho e crosta continental; 

- Comparar as concentrações de elementos químicos encontradas para o Sistema Estuarino do 

Roteiro, com aquelas obtidas para outros ambientes estuarinos no Brasil e no mundo; 

- Interpretar as concentrações totais de elementos químicos obtidas neste trabalho com base nos 

dados de datação por 210Pb obtidos por Silva (op cit.).  
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1.2. Considerações Gerais 

 

1.2.1. Ambientes estuarinos 

  

 De uma forma geral, os estuários são encontrados nas mais diversas áreas do globo, sobre 

condições de climas e marés também diversos. A sua origem relaciona-se a eventos de 

subsidência de terrenos ou a elevações do nível do mar, provocando conseqüentemente a 

inundação da foz dos rios (Miranda et al, 2002).  

 Não há uma unanimidade na classificação dos estuários, sendo estes classificados segundo 

vários parâmetros, dentre eles a hidrodinâmica (fluxo de marés e de ondas), a salinidade e a 

geomorfologia do ambiente. São várias as definições dadas para estuários, a mais clássica é de 

Pritchard (1967), e que vem sofrendo diversas adaptações. Uma delas, a realizada por Silva, 

(2008 a) que considera um estuário como “um ambiente hídrico costeiro, semi-fechado, com livre 

conexão com o oceano, estendendo-se à montante até o limite de influência da maré, e no qual a 

salinidade da água marinha é mensuravelmente diluída pela água doce oriunda da drenagem 

continental”. Dalrymple et al. (1992) por sua vez, o define como “porção, em direção ao mar, de 

um sistema de vale afogado que recebe sedimentos de fonte fluvial e marinha, e que contêm 

fácies influenciadas por marés, ondas e processos fluviais”.   

 Portanto, de acordo com este último autor, o padrão de circulação dos estuários é 

controlado principalmente pela interação entre os fluxos fluviais e marés, e secundariamente pela 

ação de ondas. Isto condiciona os padrões de transporte sedimentar neste ambiente segundo Dyer 

(1997). 

 Os limites dos estuários variam conforme a classificação adotada. Na Figura 01, são 

apresentados estes limites de acordo com vários autores. 

Os estuários constituem um dos ambientes naturais mais importantes do mundo, 

apresentando uma riqueza biológica característica dos ecossistemas costeiros, sendo um grande 

“berçário” natural, tanto para as espécies típicas deste ambiente, como para àquelas espécies não 

endêmicas, que migram para estas áreas sazonalmente, ou até mesmo em uma fase do ciclo da 

sua vida GERCO/PE (2003). Destaca-se também, a sua grande diversidade de espécies vegetais, 

principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, sendo comum a associação deste, com o 

ecossistema de manguezal. Os manguezais funcionam como meio filtrante de nutrientes 
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terrestres, poluentes e sedimentos, antes que alcancem a costa, reduzindo determinados 

problemas, pelo fato de absorver também uma alta carga de componentes antropogênico (Valiela 

e Cole, 2002). 

   
Figura 01 - Definição dos limites do sistema estuarino de acordo com vários autores (Souza, 2004) 

  

 Apesar da notória importância ecológica, o que tem prevalecido nestas áreas são os 

impactos antrópicos, decorrente das atividades econômicas, tais como a agricultura, a 

carcinocultura, a expansão imobiliária, a indústrias e o turismo. O elevado crescimento 

urbanístico das regiões litorâneas tem tido como conseqüência a diminuição da qualidade 

ambiental deste ambiente, originando dificuldades crescentes na gestão dos recursos disponíveis 

(Pinho, 2005).   

  

1.2.2. Matéria Orgânica 

 

O termo Matéria Orgânica (MO) é usualmente referido, a todo e qualquer composto 

orgânico, normalmente constituído por moléculas de cadeias longas e peso molecular elevado, 

possuindo como elementos primários o carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, oxigênio, 

fósforo. Em ambientes estuarinos, segundo Bubb & Lester (1995), a MO executa um importante 

papel, seja em compartimento aquático ou sedimentar; apresentando propriedades singulares 

como a complexação ou adsorção de íons traços, que resultam na imobilização e redução dos 
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seus estados de valência, com mudanças nas suas propriedades químicas. As diversas formas de 

ligações de um íon traço metálico a uma molécula orgânica (principalmente a organometálica) 

são importantíssimas para a geoquímica ambiental, pois isto permite associações destes 

compostos a argilominerais, atuando assim como registros dos níveis de poluição (Licht, 2001). 

   

1.2.3. Comportamento dos metais nos sedimentos 

 

 Conforme Forstner & Wittmann (1981), os metais compõem a maioria dos elementos 

químicos presentes na tabela periódica são encontrados nos três estados. Também apresentam por 

sua vez, propriedades físicas peculiares, tais como, maleabilidade, ductilidade, condutividade 

eficiente de calor e de eletricidade. Quimicamente tendem a ceder elétrons para formar íons 

positivos, e geralmente, os metais não são encontrados livres na natureza, mas associados a 

minerais, na forma de compostos.  

 Segundo Figueirêdo (2000), os metais pesados constituem um grupo de elementos 

químicos com densidade alta e tem sua dispersão global relacionada em grande parte às 

atividades humanas, causando preocupação por seus efeitos adversos tanto ao ambiente quanto à 

saúde humana. Conforme Lima (2008), não há, no entanto uma classificação precisa e consensual 

a respeito do termo metais pesados (MP), porém as mais usuais são aquelas que definem este 

grupo quanto: ao seu numero atômico (superior a 20), a sua baixa concentração na crosta 

(<0,5%), ao seu nível de toxidade e a sua densidade superior a 5g/cm³. Dos MP aqueles 

considerados mais tóxicos e danoso ao meio ambiente são o Pb, Co, Mn, Hg, As, Cu, Zn, Cd, Ni, 

e Cr, sendo por conseguinte os mais pesquisados no meio científico. 

 Quanto à função biológica dos metais, os mesmos são comumente classificados como 

essenciais, não-essenciais e tóxicos (Selinus, 2005). Os essenciais são aqueles que os seres vivos 

necessitam para o bom funcionamento dos sistemas biológicos, podendo ser denominados macro 

e micronutrientes, de acordo com as quantidades diárias necessárias. Os elementos tidos como 

essenciais podem, no entanto, se tornar tóxicos se as concentrações diárias necessárias forem 

ultrapassadas. Os elementos classificados como não – essenciais são aqueles que os seres vivos 

não necessitam para o bom funcionamento do seu sistema biológico, não precisando de 

quantidades diárias. Os tóxicos são aqueles que o nosso organismo não produz, podendo ser 
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bastante nocivos à saúde humana, mesmo em pequenas concentrações, tais como o chumbo, 

cádmio, arsênio, mercúrio e o bário conforme Selinus (2005). 

 A crescente preocupação com os metais é decorrente da influência negativa destes no 

ambiente, principalmente nos compartimentos aquáticos e terrestres, por conta da nocividade que 

estes representam para os seres vivos, em particular para o homem. Os contaminantes podem ser 

de origem natural ou antrópica, entretanto, independente da fonte, são capazes de gerar danos 

ambientais (Forstner & Wittmann, 1981). 

 A fonte primária dos metais é a geosfera, exceto aqueles provenientes de meteoritos e 

poeiras cósmicas. As fontes geogênicas dos metais são as rochas, os solos e as erupções 

vulcânicas. “O Vulcanismo e as atividades relacionadas à formação das rochas ígneas são os 

principais processos que trazem os elementos químicos a superfície terrestre” (Selinus, 2005). 

Segundo o mesmo autor, as áreas vulcânicas apresentam solos e águas enriquecidas em diversos 

metais e elementos-traço, sejam eles tóxicos ou não, como por exemplo, o Ar, Pb, Cd, Be, Hg, Cr 

e U. 

 De acordo com Forstner & Wittmann (op cit.), as principais fontes antrópicas de metais 

são aquelas decorrentes da aplicação de biocidas e fertilizantes nos solos, atividades mineradoras 

(rejeitos), e principalmente dos efluentes urbanos (domésticos e industriais), que afetam 

severamente a qualidade da água para consumo doméstico. Estes metais são bastante nocivos à 

saúde humana.  

Segundo Pestana (1989), a concentração dos metais pesados em ecossistemas de 

manguezais é bastante dependente das características físico-químicas de seus sedimentos, 

podendo as alterações de pH e salinidade do meio interferirem diretamente na concentração 

desses metais nos sedimentos, influindo em sua solubilidade.  

No ambiente aquático os metais podem estar numa fase solúvel ou associados a 

sedimentos particulados tanto de fundo quanto em suspensão, ou ainda podem ser assimilados 

pela biota (Chenhall et al., 1992). Conforme Winge (2001), um sedimento é um “material 

originado por intemperismo e erosão de rochas e solos que é transportado por agentes geológicos 

(rio, vento, gelo, e correntes) e que se acumula em locais baixos, desde os sopés de encostas e as 

planícies aluvionares até as grandes bacias geológicas ou sedimentares”. Os sedimentos são 

grandes aprisionadores de metais, principalmente se estiverem numa fração pelítica (silte e 

argila). A maior parte dos metais presentes nos sedimentos é encontrada na fração residual, ou 
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seja, compõem a rede cristalina dos minerais que formam o sedimento. A menor parcela é a 

fração não-residual ou biodisponível, caracterizada por ser instável e potencialmente mais 

poluidora do que a residual, conforme Tessier et al. (1979). 

Segundo Forster & Wittmann (1981), o tempo de residência dos metais nos sedimentos 

depende dos processos químicos e físico-químicos atuantes no meio, os quais são responsáveis 

por sua fixação ou remobilização. Os processos são três: adsorção, co-precipitação e 

complexação.  

O grau de enriquecimento em metais é fortemente dependente do tamanho da partícula do 

sedimento e do conteúdo da matéria orgânica. Granulometrias finas do tamanho silte ou argila e 

sedimentos ricos em material orgânico, tendem a favorecer processos geoquímicos de adsorção, 

absorção e de complexação envolvendo cátions metálicos (Bubb & Lester, 1995). Segundo 

Lacerda (1998) este aspecto granulométrico é favorável aos processos geoquímicos, 

principalmente aqueles ligados a precipitações, os quais estão muito relacionados a esses grãos 

predominantemente finos. 

 

1.3. Trabalhos Anteriores Realizados no Sistema 

 

 O Sistema Estuarino-Lagunar do Roteiro tem sido alvo de diversos estudos, diretos e 

indiretos, desde o final da década de 60. Vários são os autores, bem como a temática adotada 

pelos mesmos, destacando-se os seguintes trabalhos: Coutinho (1970, apud Silva, 2001), Barbosa 

(1985), Góes (1979) e Silva (1997, 2001 e 2008) sendo que o último autor estudou o Sistema 

mais detalhadamente. 

 Barbosa (1985), estudando a influência das variações eustáticas durante o Quaternário, 

sobre o ambiente costeiro do estado de Alagoas, estudou os terraços marinhos da área, e datou 

pelo método C14 os recifes de corais, as algas coralígenas e as rochas de praia que barra o 

Sistema, relacionando-os a última transgressão marinha (5.000 A.P), sendo um dado importante 

para a análise da evolução do Sistema Estuarino-Lagunar. 

 Outro autor que deu uma contribuição importante ao estudo do Sistema foi Góes (1979), 

no seu trabalho sobre os ambientes costeiros do estado de Alagoas, onde destacou a 

geomorfologia e geologia da área de estudo, dando ênfase aos fatores macro-condicionantes, 
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propondo um equilíbrio ambiental local, através da ordenação do território, com base nas normas 

racionais do uso do espaço em questão.   

 A contribuição desses trabalhos citados é importante, apesar da abordagem regional sobre 

os aspectos da área de estudo. 

 O primeiro trabalho a abordar o Sistema de forma direta, numa escala local, foi o de 

Coutinho (1970 apud Silva, 2001), o qual estudou os sedimentos superficiais da lagoa, sendo 

pioneiro a enfocar a sedimentologia da área de estudo. 

 Silva (1997) em estudo geomorfológico sobre o Sistema, apontou as áreas mais 

susceptíveis à ocorrência de deslizamentos e desmoronamentos no entorno da lagoa, mostrando a 

sua vulnerabilidade a esses processos. Foram gerados neste trabalho mapas geomorfológico, 

geológico, de uso do solo e de declividade.  

 Silva (2001) tendo como objetivos a caracterização sedimentológica e a distribuição de 

fácies do Sistema, bem como a identificação de feições geomorfológicas e o levantamento 

batimétrico do corpo lagunar, deu uma contribuição importante ao conhecimento do Sistema. 

Concluiu-se que há um predomínio da fração areia em relação à fração argila, destacando 

também a contribuição de sedimentos produzida pelos desmatamentos das encostas, além do 

assoreamento do canal, o que pode ser verificado nos dados batimétricos.  

Quanto à geomorfologia, foi identificada a ocupação dos interflúvios e encostas dos 

tabuleiros costeiros pela cultura da cana de açúcar, acelerando os processos morfodinâmicos, 

concorrendo para a lixiviação do solo e dos movimentos de massa, além de poluir a Lagoa. 

O mais recente trabalho sobre o Sistema Estuarino-Lagunar do Roteiro – adotando-se 

como sinônimo nesta pesquisa o termo Lagoa do Roteiro – foi aquele realizado por Silva (2008) 

em sua tese de doutorado. A autora fez um diagnóstico geoquímico da Lagoa do Roteiro, através 

da análise da concentração de metais potencialmente biodisponíveis, obtida através de um ataque 

fraco (HCl 0,5M), em amostras de testemunhos, além da datação dos testemunhos por 210Pb, que 

possibilitou a determinação da taxa sedimentação dos testemunhos e do Sistema (taxa média) que 

foi de 0,28 cm.ano-1. No entanto, a área de estudo ainda necessitava da obtenção dos valores 

background através da análise da concentração total dos elementos químicos, o que também 

possibilita a quantificação exata da fração dos elementos potencialmente biodisponíveis. 
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CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

 

2.1. Localização 

 

O Sistema Estuarino-Lagunar do Roteiro localiza-se na desembocadura do Rio São 

Miguel, cerca de 30 km a sul da cidade de Maceió, litoral sul do estado de Alagoas, e 

compreende os municípios de Roteiro ao Sul e Barra de São Miguel ao Norte (Figura 02). A 

Lagoa está compreendida entre os meridianos 35º 53’ 00’’ a 36º 02’ 00’’ Oeste e paralelos 9º 

47’ 00’’ a 9º 53’ 00’’ Sul. 

 
Figura 02 – Mapa de localização da área de estudo. 

 

Maceió 
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A Figura 03, dá uma idéia geral do Sistema Estuarino-Lagunar e do seu entorno, 

mostrando as principais vias de acesso, além da localização das cidades de Roteiro e Barra de 

São Miguel. A ocupação do solo pela cultura da cana-de-açúcar nos tabuleiros costeiros e o 

cultivo do côco da bahia nos terraços marinhos (margem direita do Sistema), também pode ser 

verificada nesta figura.  

A área do Sistema é de 8 km², com largura máxima de 1,3 km e mínima de 300m. O 

comprimento é de 10,5 km de extensão em linha reta. 
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2.2. Aspectos históricos, econômicos e sociais 

  

 Antes da ocupação efetiva pelos colonizadores europeus, os recursos do Sistema 

Estuarino-Lagunar do Roteiro, bem como do seu entorno, foram explorados pelos nativos 

visando sua subsistência (Lima Junior, 1970). No início do Século XVII, segundo relatos de 

Johannes Van Walbeeck (Assessor do superior conselho holandês) de 1643, os primeiros 

colonizadores continuaram com algumas práticas de subsistência, tais como, a cultura da 

mandioca, caça e pesca, porém introduzindo novas práticas econômicas, como o tabaco, a 

exploração de madeira, cultura da cana de açúcar, e principalmente a pecuária.  

 Nos séculos posteriores, a prática da pecuária, da extração de madeira, da cultura da 

mandioca e do tabaco foi perdendo espaço, principalmente para a cana de açúcar. Isso se deu 

por conta do momento econômico favorável desta cultura no mercado mundial, aumentando 

consideravelmente a sua área de plantio.  

Segundo Silva (2001), outra atividade praticada pela população que vivia nas 

proximidades da Lagoa do Roteiro era a pesca, tão antiga quanto às demais culturas, a ponto 

de transformar os municípios de Roteiro e Barra de São Miguel em núcleos de pescadores, o 

que desencadeou o aparecimento de pequenos estaleiros, nos quais foram produzidas 

pequenas embarcações, no início do século XX.  

A emancipação política dos municípios citados se deu na segunda metade do século 

XX, no ano de 1963, coincidentemente, concedendo uma maior autonomia a estes, para tratar 

de assuntos mais peculiares, tais como as vocações econômicas locais e o planejamento e uso 

do solo (IBGE , 2009). Segundo os mesmos dados, o município de Barra de São Miguel tem 

como atividade econômica principal, àquelas relacionadas ao setor de serviços, dentre as 

quais se destaca o turismo, em face de sua beleza natural, com uma vasta área de manguezal, 

piscinas naturais, praias, pousadas, bares e restaurantes, fazendo do lugar o principal balneário 

do estado de Alagoas, favorecido também por sua proximidade da capital (Figura 04).  

Por ter uma característica sazonal, a atividade de turismo não é suficiente para o 

sustento da maior parcela da população, a qual em tempo de baixa temporada busca outras 

fontes de renda, principalmente a pesca de peixes, de moluscos (ostra – Ostrea equestris) e 

crustáceos (caranguejo – Cardisoma guaiamuni, Ucides cordatus) Silva (2001). A 

agropecuária ocupa uma posição secundária na economia do município, sendo a atividade da 

cana-de-açucar a mais importante deste setor (IBGE, 2009).  
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Figura 04 – Vista aérea da cidade de Barra de São Miguel 
Fonte: Iremar Accioli Bayma, 2006 

 

Já o Município de Roteiro tem como setor principal da sua economia a agropecuária, 

onde o cultivo da cana-de-açúcar se destaca, ocupando as áreas de tabuleiro costeiro, na 

margem direita do Rio São Miguel. Assim como o município vizinho, as atividades de 

serviços, principalmente aquelas ligadas ao turismo têm grande importância para o município, 

sendo a praia do Gunga o principal destino por conta da infra-estrutura de bares, restaurantes 

e pousadas. Outra fonte de renda local é o coco da Bahia, que ocupa quase toda planície 

costeira. A pesca artesanal, assim como a extração de moluscos (ostra) dos manguezais e a 

agricultura de subsistência completam a economia do município (IBGE, 2009). 

O crescimento urbano das cidades de Roteiro, e principalmente Barra de São Miguel 

nas últimas décadas, não foi acompanhado de um planejamento urbano adequado. A expansão 

imobiliária intensa sobre os setores de praia e de pós-praia, os lançamentos constantes de 

efluentes domésticos no Sistema, devido à falta de saneamento básico nos municípios, a 

ocupação irregular e o desmatamento das encostas dos tabuleiros que circundam o Sistema, a 

construção da rodovia estadual AL-101 sul, que destruiu boa parte dos mangues, além da 

construção de ancoradouros na desembocadura (margem esquerda do Sistema), todos estes 

fatores contribuíram para implantação de uma Área de Preservação Permanente – APP, a 

Reserva Ecológica da Lagoa do Roteiro. Esta APP foi criada por lei estadual, decreto nº. 

32.355 de 02/06/1987, decorrente da preocupação em preservar a maior área continua de 

manguezais do estado, com cerca de 8 km ², em face dessas agressões antrópicas praticadas 
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contra este patrimônio natural. Porém este cuidado deve ser também estendido ao entorno 

desta APP, que influencia diretamente o Sistema. 

 

2.3. Clima 

 

 A área de estudo apresenta um clima quente e úmido, com chuvas de outono-inverno, 

sendo do tipo As’, de acordo com a classificação proposta por W. Koppen. As médias 

pluviométricas anuais ficam em torno de 1.900mm. A temperatura média anual é de 26°C, 

caracterizada por amplitudes térmicas baixas (Figura 05). Já a média anual da umidade 

relativa do ar é de 76 %, típica de regiões costeiras tropicais.  

Segundo Nimmer (1972) os sistemas atmosféricos atuantes são compostos pela Frente 

Polar Atlântica (FPA), formada do encontro da Massa Tropical Atlântica (mTA), com a 

Massa Polar Atlântica (mPA) na faixa anti-ciclônica do Atlântico Sul, a qual no inverno 

provoca chuvas no litoral alagoano. Outro sistema atmósférico são as ondas de leste, 

representadas por grandes massas de nuvens, formadas por processos convectivos, que 

avançam de leste para oeste, geralmente nos meses de março a julho, atingindo a parte 

oriental do Estado e Zona da Mata, e excepcionalmente o Agreste. A influência da Zona de 

Convergência Intertropical, a ZCIT, formada por processos convectivos, normalmente no 

verão, tem a sua parcela de contribuição na pluviometria da área, embora não seja o principal 

sistema atuante. Além desses tipos, ocorrem também as chuvas orográficas, formadas ao 

encontrarem barreiras físicas como os tabuleiros costeiros. 

 

 
 
 
 
 

Figura 05 – Climograma de Maceió mostrando os dados de precipitação e temperatura mensal 
entre o período de 1911 a 1990. Fonte: Departamento de Ciências Atmosféricas - UFCG 
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 Os dados utilizados neste estudo tiveram como base as estações meteorológicas da 

cidade de Maceió, devido a sua proximidade com a área de estudo, e referem-se a médias 

mensais do período de 1911 – 1990. Apesar desta base de dados não ser tão recente, é 

apropriada o seu uso, por contribuir para uma interpretação mais adequada sobre o 

comportamento climático ao longo do século. Estes dados foram monitorados e coletados pela 

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas – Departamento de Ciências Atmosféricas da 

Universidade Federal de Campina Grande (UACA, 2009), e estão disponíveis em sua página 

na internet.  

 

2.4. Aspectos Hidrográficos 

 

 A hidrografia da área é composta pelo Rio Niquim e Rio São Miguel, além de receber 

a drenagens de pequenos riachos. A principal drenagem, no entanto é composta pela bacia do 

rio São Miguel, situada integralmente no estado de Alagoas, correspondendo a uma das 

pequenas bacias atlânticas, integrantes da Região Hidrográfica (RH) São Miguel, abrangendo 

uma área de 752,70 km², conforme a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMARH, 2009)(Figura 06) .  

 
Figura 06 – Limites da Região Hidrográfica (RH) do rio São Miguel. Adaptado de SEMARH, 2009. 
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As nascentes do Rio São Miguel localizam-se na zona da mata alagoana, numa cota 

altimétrica de 500m aproximadamente, e corta os municípios de Tanque D’arca, Maribondo, 

Anadia, Boca da Mata e São Miguel dos Campos (Figura 01). Ao longo do seu curso, ele 

cruza a escarpa cristalina e entra no sopé da Borborema, até alcançar a região dos tabuleiros 

costeiros, onde encontra o Sistema Estuarino-Lagunar do Roteiro. Segundo Silva (2001), o 

Rio São Miguel possui uma forma alongada, desfavorecendo a ocorrência de enchentes e 

apresenta predominantemente direção sudeste com gradientes elevados a montante (3m/km), 

onde se encontra encaixado em vales estreitos, com perfil em V agudo, até atingir as 

proximidades do litoral (15 km em média), com seu gradiente a jusante de 0,3m/km. 

A maioria dos cursos d’água mostra sensível angularidade, denunciando um possível 

controle estrutural. O Rio São Miguel (jusante) possui características de vales sinclinais, 

amplos e cheios de meandros, recebendo afluentes perpendiculares à sua direção média 

(Ponte, 1969). Este rio deságua no Sistema Estuarino-Lagunar do Roteiro. 

O Sistema possui um padrão de drenagem dendrítica endorréica, conforme Silva 

(2001), tendo como principal afluente o rio São Miguel, recebendo secundariamente 

contribuições de um braço do rio Niquim, além daquelas oriundas de pequenos riachos 

localizados nas duas margens deste.  

O Sistema de drenagem da área, aliado ao desmatamento da vegetação primária nas 

áreas de topo e encostas dos tabuleiros, para o estabelecimento da cultura de cana de açúcar, 

favorece a contaminação da Lagoa, a partir do carreamento de agrotóxicos, trazidos por 

erosão laminar, fruto da alta exposição do solo desta cultura e elevados índices pluviométricos 

do local. 

 

2.5. Vegetação 

 

 Potencialmente, a área deveria apresentar tanto nos topos, quanto nas encostas dos 

tabuleiros costeiros, uma vegetação de porte arbóreo, densa, rica em biodiversidade, 

classificada como Mata Atlântica (Figura 07). Porém, se observam resquícios da mesma, a 

qual cedeu espaço para a cana-de-açúcar, espécie de porte herbáceo e que representa uma 

ameaça ao habitat das espécies animais e ao equilíbrio das espécies vegetais da região, por seu 

domínio territorial conforme Endres (2006). 
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Figura 07 – Resquícios de mata atlântica recobrindo as encostas e topo dos tabuleiros da Formação 
 Barreiras na área de estudo. Fonte: www.projetomarsemfim.com.br 

 

 Sob influência flúvio-marinha, localizado nas margens da lagoa, encontra-se a 

vegetação primária de mangue, composta na área pelas espécies Rhizophora mangle – 

“mangue vermelho”, Laguncularia racemosa e Avicenia nítida, os quais juntamente com 

outras espécies vegetais compõem a maior área de manguezal do estado de Alagoas (Brasil, 

1983) (Figura 08). 

 

 

 

Identifica-se também, a presença de uma vegetação rasteira de porte herbáceo, que 

ocupa geralmente a pós-praia e os campos de dunas. As espécies encontradas são: Ipomoea 

 Figura 08 – Vista aérea do manguezal da área estudada. 
 Fonte: www.Panoramio.com, 2009 
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littoralis (salsa branca,), Canavalia rósea (feijão da praia, Scaevola plumieri, Chamaecrista 

ramosa, Mariscus peduncultus (pinheiro de praia), Turnera ulmifolia (chanana) (Brasil, 

1983).                                 

 Ocorre também na planície litorânea o coco da Bahia (Cocos nucifera L), uma espécie 

não endêmica, cultivada principalmente no município de Roteiro, na praia do Gunga, margem 

direita do Sistema (Mascarenhas et al. 2005), (Figura 09).  

 

 
Figura 09 – Ocupação por coqueiros (Cocos nucifera L) na praia do Gunga, 
margem direita do Sistema. Fonte: Iremar Acioly Bayma, 2006 

 

 A descaracterização da vegetação primária vem se acentuando nas últimas décadas, 

desde a implantação do programa governamental PROÁLCOOL em 1975, o que favoreceu a 

expansão da área cultivada da cana de açúcar, com um conseqüente desmatamento das áreas 

de mata atlântica; além disso, aumento considerável da especulação imobiliária trouxe danos 

consideráveis ao manguezal, à mata ciliar e à vegetação praial.  

 

2.6. Aspectos Geomorfológicos 

  

Segundo Silva (2001) as formas de relevo encontradas no entorno do Sistema são as 

seguintes: os Tabuleiros Costeiros da Formação Barreiras; as Encostas de estuário; as Colinas 

suaves; e as Planícies marinhas e flúvio-marinhas (Figura 10).  
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             Figura 10 - Mapa geomorfológico da área de estudo 
             Fonte: Silva, 2001 
 

Os tabuleiros costeiros se desenvolvem sobre os sedimentos da Formação Barreiras, de 

idade paleógena. São caracterizados por interflúvios de topos planos (aspecto tabuliforme) e 

bastante dissecados pela drenagem (Costa, 1980). Os tabuleiros costeiros estão situados 

lateralmente ao sistema, nas suas duas margens, sendo o seu limite com a planície marinha, 

marcada por uma linha de falésias fósseis, com altitudes entre 30 e 150 m.  

    Entre o topo e o sopé desses tabuleiros desenvolvem-se as encostas de estuário, 

formados por grandes depósitos coluviais, provenientes dos processos de remoção e 

sedimentação de material detrítico, formando longas rampas de colúvio (Silva, 2001). 

Conforme Silva (1997), encontram-se na margem direita da lagoa do Roteiro algumas 

colinas suaves, com altitudes que variam de 20 a 50 metros, separadas dos tabuleiros por 
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cursos d’água, as quais sofreram erosão regressiva por processos pluviais, originando colos, 

áreas rebaixadas entre os segmentos das encostas e essas colinas. 

As planícies marinhas e flúvio-marinhas desenvolvem-se a partir do sopé das encostas 

dos tabuleiros, tendo como limites as margens da Lagoa e o Oceano Atlântico (Figura 10).  

A planície marinha situa-se na saída do Sistema, sobre forte influência dos processos 

marinhos, responsáveis pelo transporte e deposição de areias quartzosas que constituem esta 

unidade, as quais foram retrabalhadas por eventos sucessivos de transgressão e regressão 

marinha, dando origem aos Terraços holocênicos e pleistocênicos presentes na área. O critério 

que define o limite entre esses terraços, são justamente as feições antigas que foram 

preservadas durante a última transgressão (Silva, 2001). 

  Os terraços marinhos pleistocênicos, ocupam as duas margens do Sistema, e estão 

posicionados num patamar acima dos terraços holocenicos, com cotas que variam de 5 – 8 

metros. Nestes terraços encontram-se preservadas algumas feições, como os cordões 

litorâneos (Silva, 2001). Quanto aos seus limites, ao norte, apresentam-se bem delineados, 

estendendo-se até as proximidades da lagoa Manguaba. Ao sul, dispõe-se em dois sentidos; 

N-S, onde possuem como limite oeste as rampas de colúvio dos tabuleiros, e SE-NO 

estendendo-se para o interior do corpo lagunar, fazendo limite com as rampas de colúvio, 

colinas suaves e áreas alagadiças de maré (Figura 10).  

Os terraços holocênicos localizam-se nas duas margens do Sistema, na margem 

esquerda, onde está a cidade de Barra de São Miguel; e na margem direita, na praia do Gunga, 

cobertas por uma grande área de coqueiros. Estes terraços são compostos por areias 

quartzosas, bem selecionadas, depositadas durante a última transgressão marinha, 

aproximadamente 4,8 mil anos atrás. Encontra-se em cotas que variam entre 3 - 5 metros de 

altitude, testemunhando a última transgressão marinha, que alcançou na área 

aproximadamente 5 metros acima do nível atual (Barbosa, 1985). 

Outras feições encontradas na planície marinha são: as rochas de praia, que fecham o 

Sistema, o cordão litorâneo (praia arenosa), a barra arenosa e os bancos de areia (Figuras 

09,10 e 11).  

A planície flúvio-marinha localiza-se ao longo da Lagoa do Roteiro, e se desenvolveu 

a partir da ação das marés, permitindo a circulação da água salgada no Sistema. A influência 

fluvial na formação deste compartimento do relevo, mediante o transporte e deposição de 

sedimentos, criou condições ideais para o desenvolvimento de certas feições geomorfológicas, 

como os terraços flúvio-marinhos, os terraços flúvio-lagunares, os alagadiços de maré, as 

várzeas fluviais e as ilhas flúvio-marinhas (Figura 10). 
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Os terraços flúvio-marinhos estão dispostos na margem direita do Sistema, formados 

por depósitos arenosos de influência fluvial e marinha, com altura aproximada de 5 metros. 

 Os terraços flúvio-lagunares encontram-se próximos à desembocadura do rio na Lagoa. 

Estes são compostos por sedimentos arenosos e síltico - argilosos ricos em matéria orgânica. 

Possuem altura aproximada de 4 metros, e ocorrem nas duas margens da Lagoa de forma 

alongada.    

 Os alagadiços de maré abrangem a maior área dentre as feições desta planície, com 

área de 7,61 km², e encontram-se distribuídos por toda margem da lagoa, sendo intercalados 

por outras feições. São encontrados nas áreas de manguezais, em terrenos planos, sendo 

compostos por uma fração bastante argilosa, ricas em matéria orgânica. 

 Próximo a um dos afluentes do Rio São Miguel, o Rio Niquim, encontram-se às 

várzeas fluviais, resultantes de acumulações fluviais ao longo das margens. Esta feição ocorre 

em terrenos planos, susceptíveis a inundações apresentando clastos arenosos e areno - 

argilosos de origem fluvial (Silva, 2001). 

 As ilhas flúvio-marinhas ocorrem na porção central do Sistema, em terrenos baixos, 

compostos por sedimentos argilosos, ricos em matéria orgânica, sendo cobertas por vegetação 

de mangue (Silva, 2001). 

 

Figura 11 – Vista parcial das rochas de praia que barram o Sistema e a     
principal saída do Sistema. Fonte: Silva, 2008 
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2.7. Aspectos Geológicos 

 

 Regionalmente, a área está inserida na Bacia sedimentar Alagoas, a qual já foi 

denominada Bacia Sergipe – Alagoas, e que passou a ser individualizada daquela, com base 

em diferenças importantes em seu caráter estrutural e estratigráfico. O primeiro a fazer esta 

individualização foi Feijó (1994), em seu trabalho sobre a bacia. 

Estruturalmente, a bacia encontra-se limitada a sul pelo Alto de Japoatã-Penedo, e a 

norte pelo Alto de Maragogi, constituído por rochas graníticas, proterozoícas, do maciço 

Pernambuco-Alagoas. O preenchimento sedimentar da Bacia Alagoas segundo Campos Neto 

et al. (2007), (Figura 12) iniciou-se no período Neopaleozóico, quando foram depositadas em 

ambiente glacial subaquoso a Formação Batinga, representada por conglomerados, 

diamictitos, siltitos e folhelhos, e a Formação Aracaré, depositada em ambiente desértico, 

litorâneo e deltáico, retrabalhados por ventos e ondas, composta por folhelhos preto, arenitos, 

calcarenitos e lamitos algas, ambas pertencentes ao Grupo Igreja Nova.  

Sobre estas Formações foram depositadas rochas clásticas flúvio-lacustres, 

neojurássicas e neocretáceas, do Grupo Perucaba, composto pelas Formações Candeeiro 

(constituído pelos folhelhos vermelhos lacustre), Bananeiras (arenito flúvio-deltáico), e 

Serraria (arenitos fluviais com retrabalhamento eólico), conforme Campos Neto et al. (op 

cit.), (Figura 12).  

Ainda no Cretáceo, ocorreram as deposições de sedimentos clásticos e evaporíticos do 

Grupo Coruripe (Formação Penedo, Barra de Itiúba, Coqueiro Seco, Poção, Ponta Verde e 

Maceió). Sobreposta a estas, encontram-se as rochas carbonáticas de origem marinha do 

Grupo Sergipe, compostas pelas Formações Riachuelo e Cotinguiba, do Albiano – 

Cenomaniano, (Campos Neto et al. 2007) (Figura 12). 

Posteriormente, no final do Cretáceo e ao longo do Terciário foram depositados 

sedimentos clásticos e carbonáticos de origem marinha, pertencentes ao Grupo Piaçabuçu, 

composto pelas Formações Calumbi, Mosqueiro e Marituba. 

Por fim, no final do Mioceno e inicio do Plioceno, começou a ocorrer à deposição de 

sedimentos clásticos, finos e grossos de origem continental da Formação Barreiras, que 

segundo Schaller (1969) apresentam uma coloração variada e grau de compactação 

insignificante. 
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Figura 12 – Carta estratigráfica da Bacia Alagoas modificada de Feijó, 1995. 
Fonte: Campos Neto et al., 2007. 
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Localmente a geologia da área é representada pelas seguintes unidades: Formação 

Barreiras, Coqueiro seco, Granulito (Complexo Nicolau) e os depósitos flúvio-lagunares e 

litorâneos, também classificado como sedimentos quaternários (aluviões, depósitos praiais e 

as rochas de praia) (Figura 13). 
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A Formação Barreiras é a unidade geológica predominante na área, ocupando as 

margens da Lagoa do Roteiro, até o contato com as planícies marinha e flúvio-marinha. É 

composta por sedimentos areno-argilosos, inconsolidados, lateritizados e caulinícos (Alheiros 

et al.1988). 

A Formação Coqueiro Seco é caracterizado por depósitos clásticos alúvio-deltáicos e 

lacustres, composto por Arenitos e Folhelhos. Esta Formação esta disposta na porção a 

montante do Sistema entre os depósitos flúvio-lagunar e o Granulito (Figura 13). 

 O Granulito é uma rocha geralmente cálcio-alcalina, rica em feldspato potássico, 

plagioclásio e quartzo, e que se encontra na porção oeste da área, a montante do Rio São 

Miguel. 

Os sedimentos quaternários são aqueles formadores dos terraços marinhos 

pleistocênicos, holocênicos e aluviões (Barbosa, 1985). Estes são essencialmente quartzosos. 

A formação dos terraços ocorreu a partir da deposição e retrabalhamento de sedimentos por 

variações do nível do mar, ao longo do período. Já os aluviões encontram-se associados ao 

leito dos rios, geralmente em faixas estreitas, sendo compostas por areias, argilas e cascalhos 

(Schaller, 1969).  

Os depósitos praiais ocupam na área de estudo uma faixa estreita do litoral. São 

constituídos basicamente por areias ricas em quartzo, e em menor proporção por sedimentos 

carbonáticos. Estes sedimentos têm origem continental e marinha, sendo transportados por 

correntes fluviais, de marés e de ondas. 

As rochas de praia (beach rocks) são compostas em sua maioria por grãos de quartzo e 

fragmentos de conchas, sendo encontrados geralmente paralelos à linha de costa (Chaves, 

1996). Estas rochas formam uma estrutura rígida que se estende por grande parte do litoral 

alagoano, e localmente funcionam como um quebra mar natural, barrando parcialmente a 

desembocadura do Sistema Estuarino-Laguna do Roteiro (Figura 11). 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. Etapa de Gabinete 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, onde foram 

utilizados diversos materiais, como: teses, dissertações, monografias, artigos, livros textos e 

sites relacionados ao tema. Posteriormente, foram construídas as bases conceituais, em cima 

deste material. Ao mesmo tempo, foi possível desenvolver uma revisão da literatura, além de 

amadurecer os procedimentos metodológicos a serem executados no trabalho. 

O mapa de localização da área e o mapa dos pontos de coleta foram confeccionados 

em um programa da plataforma GIS, tomando por base os dados do Zoneamento 

Agroecológico do Nordeste – ZANE produzido pela Embrapa, além dos geodados dos 

municípios de Alagoas. A imagem de satélite da área de estudo foi obtida por meio do 

software Google Earth, versão 4.3, 2008. 

 
 
3.2. Atividades de Campo 

 

O trabalho de campo constou de duas etapas, as quais foram realizadas por Silva 

(2008), e encontram-se resumidas na Tabela 01. Os dados obtidos em campo foram utilizados 

neste presente trabalho. 

 
Tabela 01 - Etapas de campo realizadas por Silva (2008).  

Etapas de Campo Época Atividades realizadas 

1ª Etapa Maio/2005 - medida dos parâmetros físico-
químicos da água 

2ª Etapa Setembro/2005 
- medida dos parâmetros físico-
químicos da água 
- coleta de testemunhos 

 

 
A coleta dos parâmetros físico-químicos da água superficial foi feita in situ, utilizando-

se uma sonda multiparâmetros DIGIMED, sendo medidos os seguintes parâmetros: 

temperatura, pH, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos.  
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Para a coleta dos testemunhos foram usados dois modelos de testemunhador. O 

primeiro modelo consistiu de uma bomba usada para caçar corrupto (nome popular de um 

crustáceo apreciado na culinária local). A bomba foi então adaptada em tamanho proporcional 

para a coleta de sedimento de fundo até a profundidade de 1 metro (Figura 14). Este modelo 

mostrou-se muito eficiente para a coleta de testemunhos predominantemente arenosos. 

 O segundo aparelho foi confeccionado por Honorato (2002), visando à coleta de 

testemunhos compostos por frações mais argilosas (Figura 15). Os dois equipamentos foram 

feitos de canos de PVC de 75 mm de diâmetros, sendo leves e bastante práticos. 
 

 
                               Figura 14 – Testemunhador adaptado de um caça corrupto (Crustáceo) 
                                      Fonte: Silva, 2008 
 

 
                              Figura 15 – Testemunhador desenvolvido por Honorato (2002). 
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Ao todo foram coletados 07 testemunhos com profundidades variando de 50 cm a 80 

cm, mas apenas 3 foram utilizados naquela pesquisa por serem mais representativos (Figura 

16). A escolha da localização dos pontos de coleta dos testemunhos por Silva (2008) foi 

estratégica, levando em conta alguns critérios como: saída de afluentes, margem do Sistema, 

eqüidistância entre os pontos e prováveis fontes de poluentes (efluentes domésticos e 

agrícolas).  
 

 
                                Figura 16 – Testemunhos coletados durante a etapa de campo. 
                                Fonte: Silva, 2008 
 

3.3. Atividades de laboratório 

 
3.3.1. Seleção dos testemunhos  

 
Neste trabalho foram utilizados 3 testemunhos (15 A, 18 A, 22 A) do total de 7 

testemunhos coletados por Silva (2008). Estes foram selecionados, pois são os mesmos que 

foram utilizados por esta autora para a obtenção da fração biodisponível e datação, permitindo 

assim uma comparação com os dados de ataque total, objeto desta pesquisa. A distribuição 

dos pontos ao longo do Sistema foi a seguinte: o 15A (a montante); o 22A (a jusante), 

marinha; e o 18A numa zona intermediária entre estes pontos citados (Figura 17 e Tabela 02).  
 
                    Tabela 02 – Coordenadas geográficas dos pontos coletados.  

 

 

 

 

TESTEMUNHO COORDENADAS 

15 A 35º 59’ 02” W / 9º 49’ 23” S 

18 A 35º 57’ 23” W / 9º 50’ 22” S 

22 A 35º 56’ 28” W / 9º 50’ 53” S 
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               Figura 17 - Mapa de localização dos pontos de coleta dos testemunhos.  
         
 

3.3.2. Preparação das amostras de testemunhos 

 

Logo após as coletas no campo os testemunhos foram armazenados em uma câmara de 

gelo a temperatura de -16ºC. Depois de congelados estes foram seccionados a cada 3 cm (do 

topo a base), sendo as amostras depositadas em recipientes plásticos e enumeradas (Figuras 

18 e 19). Na Tabela 03 encontram-se a profundidade e o número de amostras coletas por 

testemunho, bem como o total de amostras usadas neste trabalho. 
 

 
                     Figura 18 – Testemunho sendo seccionado após coleta e congelamento (Silva, 2008).  
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Figura 19 – Amostra obtida através da secção de testemunho 
e armazenada em recipiente plástico (Silva, 2008). 

 

Tabela 03 - Testemunhos selecionados para análises no presente trabalho. 

Testemunho Profundidade Número de amostras 

15 A (montante) 51 cm 17 

18 A (intermediário) 66 cm 22 

22 A (jusante) 66 cm 22 

Total de amostras 61 

 

Cada amostra foi subdividida em duas porções, sendo uma para análise geoquímica e 

outra para determinação da concentração de matéria orgânica e carbonato. 

As amostras passaram por um peneiramento úmido utilizando-se água deionizada, para 

separação do material fino (granulometria < 0,063 mm). Em seguida foram deixadas em 

repouso para decantação, retirando-se o sobrenadante com uma seringa, sendo secas em estufa 

a 60oC. Logo após a secagem na estufa as amostras foram desagregadas uma a uma 

utilizando-se almofariz e pistilo de porcelana. Por fim, o material fino foi colocado em sacos 

plásticos e etiquetado para análises geoquímicas conforme mostra a Tabela 04. 

  
Tabela 04 – Análises geoquímicas realizadas nas amostras de testemunhos. 
Legenda: MO – matéria orgânica, CO3 – carbonato. 

Datação por 210Pb 
Silva (2008) 

Concentração de metais potencialmente biodisponíveis 

Presente trabalho Concentração de MO, CO3 e concentração total de metais 
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Esta etapa de preparação das amostras foi realizada no Laboratório de Geoquímica do 

Departamento de Geologia (DGEO), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e no 

Laboratório de Análises Ambientais do Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN), 

ambos na cidade de Recife (PE). 

  

3.3.3. Análises geoquímicas 

 

3.3.3.1. Quantificação de matéria orgânica e carbonatos totais 

 

Os teores de matéria orgânica foram obtidos por calcinação segundo Kralik (1999). 

Pesou-se 1,0 g de cada amostra, sendo estas colocadas em cadinhos de porcelana previamente 

pesados. Os cadinhos foram então levados à estufa a 105ºC por 16h para a obtenção do peso 

seco. Em seguida os mesmos foram colocados em mufla a 360ºC por 2h. Após esfriarem em 

dessecador estes foram pesados novamente (peso final). A diferença entre os pesos inicial e 

final correspondeu à quantidade de matéria orgânica presente na amostra.  

Já as análises de carbonato foram feitas de acordo com a metodologia proposta por 

Kralik (op cit.) e Dean (1974). Após a quantificação da matéria orgânica, os cadinhos 

contendo as amostras retornaram à mufla, desta vez a 1.000ºC por 1h. A diferença de peso 

entre 360ºC e 1000ºC correspondeu à quantidade de CO2 liberado. Para a obtenção da 

quantidade de carbonato perdido na amostra, utilizou-se o fator 0,44 (fração de CO2 em 

CaCO3). 

Estas análises foram realizadas no Laboratório de Geoquímica do Departamento de 

Geologia da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife (PE). 

 

3.3.3.2. Concentração total de elementos maiores e traços 

 

As concentrações totais de elementos maiores e traços nos testemunhos foram obtidas 

através de uma digestão total por 4 ácidos (HF-HNO3-HClO4, e lixiviação com HCl), e leitura 

em ICP-AES (Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy). Foram 33 os 

elementos analisados como segue: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, 

Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, W e Zn. Na tabela 05, encontram-

se os limites de detecção dos elementos analisados por ICP-AES. Tais análises foram 

realizadas em 2009, no laboratório canadense ALSChemex. 
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Tabela 05 - Limite de detecção dos elementos analisados em ICP-
AES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Matriz de Correlação 

  

 O coeficiente de correlação (r) elaborado por Pearson é um método que tem sido 

comumente utilizado para avaliar a existência de correlação linear entre duas variáveis X e Y. 

Com estes dados é possível construir uma matriz de correlação (MC), mostrando o grau de 

relação ou de dependência existente entre estas variáveis, bem como o sentido desta 

correlação (positivo ou negativo). Denomina-se correlação positiva quando r > 0, sendo a 

relação entre as variáveis abordada diretamente proporcional, enquanto na correlação negativa 

r < 0, produzindo uma relação inversamente proporcional entre as variáveis abordadas. O 

valor de r varia de -1 a +1, com r = 0 correspondendo à não associação, ou seja, quanto maior 

o valor de r (positivo ou negativo) mais forte a associação. 

 Os níveis de intensidade de dependência entre os elementos foram baseados nos 

valores do coeficiente de correlação de Pearson (r), e são eles: correlação bem fraca (0 ≤ r ≤ 

0,19); correlação fraca (0,20 ≤ r ≤ 0,39); correlação moderada (0,40 ≤ r ≤ 0,69); correlação 

forte (0,70 ≤ r ≤ 0,89); correlação muito forte (0,90 ≤ r ≤ 1,00), conforme Magalhães & Lima 

(2002). Neste trabalho as matrizes foram divididas em três, uma para cada testemunho, 

visando uma melhor interpretação destes dados. 

  

3.3.5. Porcentagem biodisponível de elementos maiores e traços 

 

 Para este cálculo foram utilizados os resultados das concentrações biodisponíveis dos 

elementos Pb, Cu, Mn, Ni, Al, Fe e Co obtidos por Silva (2008), e as concentrações totais dos 

Elementos analisados Limite de detecção  

Ag, Be, Cd 0,5 mg.Kg -1  

Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, S 0,01 % 

As, Mn, Sb 5  mg.Kg -1 

Ba, Ga, La, P, Tl, U, W 10  mg.Kg -1 

Bi, Pb, Zn 2  mg.Kg -1 

Co, Cu, Cr, Mo, Ni, Sc, Sr, V 1  mg.Kg -1 

Th 20  mg.Kg -1 

Ti 0,005 % 



 46 

respectivos elementos (descrito no item 3.3.3.2) . O cálculo foi feito de acordo com a seguinte 

equação: 

 

BioMet %= (CBMet x 100) / CTMet 

 

onde: BioMet % = porcentagem biodisponível do metal na amostra  

CBMet = concentração biodisponível do metal na amostra 

CTMet = concentração total do metal na amostra 

 

3.3.6. Determinação do background local  

 

 As concentrações background foram obtidas a partir das amostras localizadas na base 

dos testemunhos mais profundos, ou seja, 18A e 22A, considerando, no entanto aquele que 

possui a maior concentração (Tabela 3). Com base nos dados de datação obtidos por Silva 

(2008), foi determinada a taxa de sedimentação média do Sistema que é de 0,28cm.ano-1, 

portanto, considera-se que estes sedimentos a 66cm de profundidade, relativos ao ano de 

1821, estão livres de contribuições antropogênicas, e deste modo podem ser usados para se 

estabelecer os valores background da área de estudo, conforme Naf et al. (1996).  

 

3.3.7. Razão de Enriquecimento (RE) 

 

 Este procedimento consiste em verificar se as concentrações dos elementos analisados 

são influenciadas por fatores externos, tais como fontes antropogênicas Sutherland (2000). 

Deste modo, foi calculada uma razão de enriquecimento para cada elemento estudado, assim 

como para cada amostra dos testemunhos individualmente, de acordo com a equação que se 

segue: 

            

                           

 

 

 

 

onde CM amostra é a concentração total do metal M na amostra; CAl amostra é a 

concentração total de alumínio na amostra; CM  background é a concentração total do 
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elemento M no background; e CAl background é a concentração total do alumínio no 

background. Os valores background usados na equação acima são aqueles descritos no item 

3.3.6. 

Sutherland (2000) propôs cinco categorias que apontam o grau de poluição do 

ambiente baseado na razão de enriquecimento: 

 
1º) RE < 2: Enriquecimento mínimo, sugestivo de nenhuma ou mínima poluição; 

2º) RE 2 - 5: Enriquecimento moderado, sugestivo de poluição moderada; 

3º) RE 5 - 20: Enriquecimento significativo, sugestivo de poluição significante; 

4º) RE 20 - 40: Enriquecimento muito alto, indicando uma poluição muito forte; 

5º) RE > 40: Ambiente extremamente enriquecido, indicando poluição extrema; 

 

O alumínio foi utilizado no cálculo da razão de enriquecimento por ser bastante 

empregado como agente normalizador de dados de metais traços em sedimentos, por ser um 

componente principal dos aluminosilicatos de granulação fina (argilominerais) com os quais a 

totalidade de metais traços se associa. O uso do alumínio como um elemento de referência 

para normalização das concentrações de metais em sedimentos, tem sido aplicada e 

recomendada por vários autores, pois comumente sua concentração não é influenciada por 

fontes antropogênicas (Trefry et al., 1985; Schropp et al.,1990; Din, 1992). 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
 
4.1.Concentração de Matéria Orgânica (MO) 
   

A Figura 20 mostra as concentrações (%) de MO encontradas ao longo dos 

testemunhos 15A, 18A e 22A, coletados no Sistema Estuarino Lagunar do Roteiro (Anexo 

26). 

 
 
 

 
 

 

A análise detalhada dos testemunhos estudados no Sistema estudado revela uma 

grande variação nos valores de matéria orgânica. Em geral, o Testemunho 18A foi aquele que 

apresentou as maiores concentrações de MO, sendo seguido do 22A e 15A, que pode estar 

relacionada a maior concentração de sedimentos finos nesta posição do Sistema. A matéria 

orgânica apresentou correlação fraca à moderada com os elementos analisados, exceto para os 

elementos As e Ca, os quais se mostraram fortemente correlacionados de forma negativa com 

a MO no testemunho 15A (Tabelas 10, 11 e 12, nas páginas 76, 77 e 78). Esta forte correlação 

negativa no 15A se deve provavelmente ao posicionamento deste ponto mais a montante, 

favorável à deposição de MO e desfavorável à deposição do Ca, oriundo de clastos 

 
Figura 20 – Variação da concentração de matéria orgânica (%) ao longo dos testemunhos 
estudados. Datação por 210Pb dos testemunhos no eixo vertical do lado direito obtida por 
Silva (2008). 
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carbonáticos de estruturas biogênicas como os recifes, abundantes na saída do Sistema e que 

se encontram associados às rochas de praia.  

No testemunho 15A a concentração de MO variou de 2,3 a 11,6%, nos níveis 45 e 6 

cm, respectivamente. O fato de ser o menor dentre os testemunhos, com 51 cm de 

profundidade, traz algumas limitações quanto a uma melhor comparação entre os perfis, mas 

não compromete a interpretação de uma forma geral. 

A concentração de MO no testemunho 18A variou de 3,9% a 19%, nos níveis 60 e 27 

cm, respectivamente (Figura 20 e Anexo 26). 

O testemunho 22A apresentou a maior variação dentre os demais, com valores que vão 

de 1,2 a 11,6%, respectivamente nos níveis 54 e 57cm, denotando uma alteração brusca no 

padrão deposicional da MO localmente, cuja origem pode estar associada a alterações na 

hidrodinâmica (marés, ondas e eventos meteorológicos).  

As concentrações superficiais de MO decrescem para jusante, sendo seu valor mínimo 

encontrado no testemunho 22A, fato que pode estar relacionado às condições ambientais 

recentes deste ponto de amostragem, tais como maior hidrodinâmica local (proximidade à 

saída do Sistema) se comparado aos demais pontos, o que potencialmente reduz a presença de 

matéria orgânica e favorece a construção de uma camada mais arenosa. Isto também foi 

verificado no estuário do rio Mamanguape por Alencar (2010), onde os valores da MO foram 

menores a jusante.  

Garlipp (2006), em um trabalho realizado no estuário do rio Curimataú no estado do 

Rio Grande do Norte, encontrou valores para matéria orgânica que variaram de 0,9% a 9,8% 

em três testemunhos estudados, variação esta menor do que aquelas encontradas neste 

trabalho. 

 Vilhena et al. (2003) em um trabalho realizado no estuário do rio Marapanim, costa 

nordeste do estado do Pará, encontrou valores para matéria orgânica que variaram de 3% a 

6%, em três testemunhos estudados, variação e valores menores do que aqueles encontrados 

na Lagoa do Roteiro. 

 Siqueira et al. (2004) numa pesquisa realizada no Sistema Estuarino de Santos, estado 

de São Paulo, encontrou valores para matéria orgânica que variaram de 0,16 a 9,94% nas 

amostras coletadas, variação esta menor do que aquelas encontradas neste trabalho. 

 Jesus et al. (2004) num trabalho realizado no Sistema Estuarino da ilha de Vitória, 

estado do Espírito Santo, encontrou valores para matéria orgânica que variaram de 6% a 37% 

nas amostras coletadas, variação e valores maiores do que aqueles verificados na Lagoa do 

Roteiro. 
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Sirinawin et al. (2005) em um trabalho no Estuário do Rio U-Tapão na Tailândia 

encontraram nas amostras de testemunhos, uma variação e abaixo daquela observada no 

estuário em estudo, com valores de MO entre 1,5 e 7,3 (%).  

 Portanto, se compararmos os valores encontrados no Sistema estuarino-lagunar do 

Roteiro (1,2 a 19%), com os trabalhos realizados em diversos estuários no Brasil e no mundo, 

que se encontra em condições ambientais semelhantes do ponto de vista climático (clima 

úmido e super úmido), constatarão diferenças importantes (Tabela 06). 

 
Tabela 06. Intervalo de variação da matéria orgânica encontrada em sedimentos (testemunhos) de diversos 
ambientes estuarinos.  

Local Referência Matéria Orgânica 

Lagoa do Roteiro, AL Presente trabalho 1,2 a 19% 

Rio Curimataú, RN Garlipp (2006) 0,9 a 9,8% 

Rio Marapanim, PA Vilhena et al. (2003) 3% a 6% 

Santos – São Vicente, SP Siqueira et al. (2004) 0,16 a 9,94% 

Ilha de Vitória, ES Jesus et al. (2004) 6 a 37% 

Rio U-Tapão, Tailândia Sirinawin et al. (2005) 1,5 a 7,3% 

 

 

4.2. Concentração de Carbonatos Totais 

 

A Figura 21 mostra os valores de carbonato obtidos em diferentes profundidades ao 

longo dos testemunhos 15A, 18A e 22A, juntamente com os dados de datação obtidos por 

Silva (2008). No Anexo 26, observa-se os resultados das concentrações de carbonato por 

testemunho.  

Os valores de carbonato (%) encontrados na porção superficial dos testemunhos 

decrescem a partir da saída do Sistema, tendo concentrações menores a montante, 

diferentemente do comportamento visto para a MO. Este comportamento também foi 

observado no estuário do rio Mamanguape por Alencar (2010). Os valores de carbonato são 

maiores a jusante devido à proximidade da área fonte (recifes algálicos e de corais, e 

sedimentos carbonáticos dispostos ao longo da costa).  

De modo geral a concentração de carbonato nos testemunhos variou bastante, indo de 

7,4% a 53,5%, com o valor mínimo e máximo localizado nos níveis 3cm e  27cm dos 

testemunhos 15 A e 18A, respectivamente. Estes valores são bastante consideráveis se 

comparado a outros estuários. O testemunho 15A foi o que apresentou as maiores 

concentrações de carbonato em relação aos demais, seguido do 18A e 22A, o que se deduz 
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que houve uma alteração recente no padrão de deposição deste material, visto que o 

comportamento em superfície mostra uma redução deste valor para montante. 

O testemunho 15A apresentou uma variação de 7,4% a 43,8% na concentração de CO3, 

sendo o valor mínimo e máximo encontrado nos níveis 3 cm  e 12cm, respectivamente.  

A concentração de CO3 no testemunho 18A apresentou valores próximos àqueles 

encontrados no testemunho 15A, porém um pouco mais elevados, indo de 20,2% a 53,5%, 

com o valor mínimo e máximo dispostos nos níveis 51 cm e 27 cm, respectivamente. A 

concentração de CO3 na porção superficial deste testemunho é composta por um valor 

intermediário se comparado aos demais testemunhos.  

 

 

 
 

 
 
 
 

O testemunho 22A apresentou uma variação de 14,5 a 43,7% de CO3 nos níveis 12 e 

3cm, respectivamente. Não há um padrão de variação bem definido neste testemunho, sendo 

este marcado por variações bruscas entre os níveis.  

Uma comparação dos valores de carbonato encontrados na área de estudo com aqueles 

observados em outros estuários no Brasil e no mundo se faz necessária para uma melhor 

compreensão destes dados (Tabela 7).  

Figura 21 – Variação da concentração de carbonato total (%) ao longo dos testemunhos 
estudados. Datação por 210Pb dos testemunhos no eixo vertical do lado direito obtida por 
Silva (2008). 
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O Sistema Estuarino-Lagunar do Roteiro apresentou uma elevada concentração de CT 

nas amostras de testemunhos, tendo valor máximo de 53,5%, bem superior aos verificados 

nos Estuários dos rios Curimataú (22%) e U-Tapão (21%), semelhante ao rio Acheloos 

(51,4%) e bem abaixo do valor verificado no Jaguaribe (97%).  

 

Tabela 07. Intervalo de variação do Carbonato Total encontrado em sedimentos (testemunhos) de diversos 
ambientes estuarinos.  

Local Referência Carbonatos Totais 

Lagoa do Roteiro, AL Presente Trabalho 7,4% a 53,5% 

Rio Curimataú, RN Garlipp (2006) 3% a 22% 

Rio Jaguaribe, CE Marins et al. (2007) 10% a 97% 

Rio Acheloos – Grécia Dassenakis et al. (2005) 24% a 51,4% 

Rio U-Tapão, Tailândia Sirinawin et al. (2005) 20 a 21% 

 
 

4.3. Valores de Background do Sistema Estuarino - Lagunar do Roteiro 

 

 Na Tabela 08 encontram-se os valores de background local dos elementos maiores e 

traços analisados nesta pesquisa e o testemunho do qual este valor foi retirado, conforme 

procedimento descrito na metodologia.  

Tabela 08 – Concentrações de background dos elementos analisados e os respectivos 
testemunhos (em mg.kg -1, com exceção dos elementos que estão indicados em %)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apesar de alguns elementos como Pb, Cu, Mn, P, Ba, Al, Fe e Zn apresentarem em 

algumas amostras, valores totais um pouco acima daquele estabelecido como background 

local, evidenciado por curvas crescentes em direção à porção mais recente dos testemunhos 

Elemento Concentração Testemunho Elemento Concentração Testemunho 

Pb  30 18 A Ca (%) 8,96 22 A 

Cu  17 18 A Ga 20 18 A / 22 A 

Co 7 18 A K (%) 0,89 18 A  

Ni 19 18 A La 50 18 A 

Mn 204 22 A Mg (%) 0,71 18 A 

Cr 60 18 A Mo 6 18 A / 22 A 

P 530 18 A Na (%) 2,93 18 A 

Ba 230 18 A S (%) 2,79 18 A 

As 13 18 A Sc 11 18 A 

Al 86.600 18 A Sr 1.085 22 A 

Fe 34.700 18 A Th 40 22 A 

Zn 64 18 A Ti (%) 0,51 18 A 

Be 1,8 18 A V 74 18 A 
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(Figuras 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32 e 33), isto não é suficiente para indicarmos um 

enriquecimento significativo desses elementos por fontes antropogênicas. Tomando por base 

o grau de contaminação elaborado por Sutherland (2000), nota-se que todos os elementos 

analisados estão em uma faixa com contaminação mínima ou ausente, exceto o Fósforo que 

apresenta um grau de contaminação moderada (Anexo 7).  

 

4.4. Comparação do Background Local com o Valor do Folhelho e Crosta Continental 

 
Na Tabela 09 observam-se os valores de background local de alguns elementos 

maiores e traços, em comparação com os valores determinados para a crosta continental e o 

folhelho, rocha muito utilizada como background, por conta de suas peculiaridades ligadas à 

sua origem e composição. 

De modo geral, o valor de background local para os elementos apresentados na Tabela 

09 não são elevados quando comparados aos valores do folhelho e crosta continental. Pelo 

contrário, a maior parte dos elementos se encontra num limite inferior a estes padrões de 

referência. 

Apenas o elemento Pb apresentou um background local bem acima (30 mg.kg -1) 

daqueles encontrados nos folhelhos (20 mg.kg -1) e na crosta continental (14,8 mg.kg -1), 

respectivamente. Nota-se uma anomalia no valor de background do Pb, que pode estar 

relacionada ao material de origem, rico em minerais (galena, K-feldspato com presença 

secundária de Pb, zircão) constituintes de rochas ácidas da crosta continental, fonte de grande 

parte dos sedimentos da Formação Barreiras que circunda o Sistema, Alheiros (1988). 

 Os elementos Ba (230 mg.kg -1), Mn (204 mg.kg -1) e Ni (19 mg.kg -1) se destacam por 

apresentarem valores de background local bem abaixo dos padrões folhelho (580, 850 e 68 

mg.kg -1) e crosta continental (584, 716, e 56 mg.kg -1), respectivamente. 

 Os elementos Fe (34.700 mg.kg -1) e Al (86.600 mg.kg -1) mostraram valores de 

background semelhantes aos padrões folhelho (47.000 mg.kg -1 e 80.000 mg.kg -1) e crosta 

continental (43.000 mg.kg -1 e 79.000 mg.kg -1), respectivamente. 

 O Zn (64 mg.kg -1) e o Cu (17 mg.kg -1) apresentaram valores de background  inferior 

ao padrão folhelho (95 e 45ppm) e próximo ao valor natural da crosta continental (65 e 25 

mg.kg -1), respectivamente.  

O Cr (60 mg.kg -1) e o P (530 mg.kg-1) mostraram valores de background abaixo dos 

padrões folhelho (90 e 700 mg.kg-1) e crosta continental (126 e 757 mg.kg-1),  

respectivamente. 
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Tabela 09 - Comparação do background local de alguns elementos maiores e traços com o 
folhelho e crosta continental (em mg.kg -1). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
¹  Turekian & Wedepohl (1961); ²  Wedepohl (1995) 

 

 

4.5. Concentração Total de Elementos Maiores e Traços nos Testemunhos 

  
 Dentre os elementos estudados foram destacados aqueles considerados mais nocivos 

ao meio ambiente, sendo por isso, mais comumente pesquisados. Estes elementos são os 

seguintes Pb, Cu, Co, Ni, Mn, Cr, P, Ba, As, Al, Fe e Zn. 

 
 
4.5.1. Chumbo 

 

A Figura 22 apresenta a concentração de Pb (mg.kg-1) em diferentes profundidades nos 

3 testemunhos 15A, 18A e 22A, juntamente com os dados de datação obtidos por Silva 

(2008). Este elemento variou de 19 a 36 mg.kg-1, sendo o valor mínimo encontrado no 

testemunho 22A, nos intervalos de 42-45 cm e 51-54 cm, e o valor máximo detectado no 

testemunho 15A, nos primeiros 3cm (Tabela 14 em anexo). Na profundidade entre 27 e 30 

cm, correspondente aproximadamente ao ano de 1921, verifica-se um pico nas concentrações 

de Pb em todos os três testemunhos. Este comportamento também se verifica nos dados de 

biodisponibilidade, obtidos por Silva (op cit) (Tabela 15 em anexo).  
 

Elemento 
Background 

Local 
Folhelho¹ 

Crosta 
Continental 2 

Al  86.600 80.000 79.600 

Ba 230 580 584 

Cr 60 90 126 

Cu 17 45 25 

Pb 30 20 14,8 

Fe  34.700 47.000 43.200 

Mn 204 850 716 

P 530 700 757 

Ni 19 68 56 

Zn 64 95 65 
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Verifica-se uma tendência de crescimento das concentrações para o topo nos 

testemunhos 15A e 22A (Figura 22), evidenciado por um enriquecimento mínimo (RE<2) por 

fontes antropogênicas (Anexo 1). Estas fontes antropogênicas do Pb estão possivelmente 

relacionadas ao uso de fertilizantes e agrotóxicos (Alloway, 1995) praticados na cultivo da 

cana-de-açúcar, além do uso de derivados de petróleo (combustíveis e borrachas) e dos 

lançamentos de efluentes domésticos no entorno do sistema (Forstner & Wittimann, 1981). 

Este elemento variou de 26 a 36 mg.kg-1 no testemunho 15A. Já no 18A a variação foi 

de 27 a 34 mg.kg-1 , enquanto  no testemunho 22A esta variação ficou entre 19 e 26 mg.kg-1. 

  O valor máximo de 34 mg.kg-1, verificado no meio do testemunho 18A, na 

profundidade de 27 a 30 cm, pode estar correlacionado à alta concentração da matéria 

orgânica e carbonato total nesta faixa (Figura 20 e 21). 

 As menores concentrações do Pb foram verificadas no testemunho 22A. Isso pode ser 

explicado pela sua maior proximidade à desembocadura, favorecendo uma maior 

hidrodinâmica, um menor acúmulo da fração silte argila e de matéria orgânica localmente. 

 O percentual da fração biodisponível do Pb nas amostras dos testemunhos revela uma 

concentração que variou de 0,6% a 36% da fração total. Os dados de superfície revelam que a 

biodisponibilidade deste metal cresce para jusante (1,7% no 15A), (14,6% 18A) e (22,3% 

22A). Isto mostra que apesar das concentrações totais em superfície apresentarem uma 

tendência de crescimento para montante do sistema estudado, os valores biodisponíveis para o 

Figura 22 – Concentração total de Pb nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função do tempo e 
da profundidade. Datação do eixo direito obtida por Silva (2008). 
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Pb decrescem neste sentido, tendo um acréscimo da fração biodisponível a jusante do 

Sistema. Nas Tabelas 15 e 16 (em anexo) pode-se comparar esta relação entre a fração 

potencialmente biodisponível e total nos testemunhos.  

  
4.5.2. Cobre 

 
O comportamento do Cu (Figura 23 e Tabela 14 em anexo) é bastante semelhante ao 

do Pb e Zn nos testemunhos, aparecendo ambos fortemente correlacionados positivamente nas 

matrizes (Tabelas 10, 11 e 12, paginas 76, 77 e 78). Este elemento variou de 13 a 32 mg.kg-1, 

sendo o valor mínimo encontrado no testemunho 18A, nos intervalos de 0-3 cm, e o valor 

máximo detectado no testemunho 15A, no nível 3-6 cm (Tabela 14 em anexo). As 

concentrações do Cu crescem em direção a porção mais recente dos testemunhos 15A e 22A, 

sendo mais evidente no 15A. No 18A verifica-se um crescimento da base para o meio do 

testemunho, decrescendo para porção mais recente. Isto pode estar relacionado à maior 

depuração deste ponto em relação aos demais.  

As amostras dos testemunhos mostraram um enriquecimento mínimo de Cu por fontes 

antropogênicas (RE<2). As possíveis fontes antropogênicas deste metal são os agrotóxicos, 

fertilizantes (Alloway, 1995; Manahan, 2005), combustíveis e efluentes domésticos (Forstner 

& Wittimann, 1981) que são lançados no sistema (Anexo 2). O metal variou de 14 a 32 

mg.kg-1 no testemunho 15A, enquanto que no 18A a variação foi de 13 a 24 mg.kg-1.Já o 22A 

se apresentou muito estável, variando de 10 a 15 mg.kg-1.   

 

 
Figura 23 – Concentração total de Cu nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função do tempo e 
da profundidade. Datação por 210Pb no eixo vertical direito obtida por Silva (2008). 
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Nas Tabelas 15 e 16 (em anexo), verifica-se que o percentual biodisponível do Cu nas 

amostras revela concentrações que variam de 14,5% a 46% da fração total. Os dados de 

superfície revelam concentrações de 30% , 36% e 18% da fração total, relativos aos 

testemunhos 15A, 18A e 22A, respectivamente. Dos testemunhos, aquele que possui a porção 

superficial potencialmente mais poluidora por Cu é o 18A.  

 

4.5.3. Cobalto 

 
Na Figura 24 observa-se o comportamento da concentração do Cobalto ao longo dos 

três testemunhos, juntamente com os dados de datação obtidos por Silva (2008). Este metal 

variou de 5 a 9 mg.kg-1, com o valor mínimo encontrado no testemunho 22A (0-3cm e 51-

60cm) e 18A (0-3cm), já o máximo foi detectado no 15A na amostra localizada entre 3 e 6cm 

(Tabela 14 em anexo). Conforme a Figura 24 e Anexo 3 observa-se que esta estabilidade na 

variação das concentrações do Co indica que estas são oriundas de fontes predominantemente 

geogênicas, e secundariamente antropogênica, evidenciado por um enriquecimento mínimo 

por fontes antropogênicas(RE<2).  

 

 

  
 

 

O metal variou de 6 a 9 mg.kg -1 no testemunho 15A, com o pico registrado na amostra 

localizada na profundidade 3-6 cm, correspondente ao ano de 1988. No testemunho 18A a 

Figura 24 – Concentração total de Co nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função do 
tempo e da profundidade. Datação no eixo vertical direito obtida por Silva (2008). 
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variação foi de 5 a 8 mg.kg -1, não sendo observado um padrão definido de variação. Já o 22 A 

variou de 5 a 8 mg.kg-1, apresentando um padrão de comportamento diferente dos demais, 

marcado pela estabilidade nos valores da base ao topo, o que pode estar relacionado a maior 

influência marinha neste testemunho.   

De uma forma geral o Co não é encontrado num estado nativo no ambiente, mas 

associados a minerais. Este normalmente é encontrado associado ao Ni, porém na área de 

estudo estes não estiveram bem correlacionados, indicando uma provável fonte antropogênica 

para este elemento. 

O percentual da fração biodisponível do Co nas amostras variou de 14% a 47% da 

fração total. Os dados de superfície revelam concentrações de 28,7% , 40% e 21% da fração 

total, relativos aos perfis 15A, 18A e 22A, respectivamente. Dos testemunhos aquele que 

apresenta a porção superficial potencialmente mais poluidora é o 18A (Tabela 16 em anexo).  

 
4.5.4. Níquel 

 
Na Figura 25 observa-se o comportamento da concentração do Níquel ao longo dos 

três testemunhos, juntamente com os dados de datação obtidos por Silva (op cit.). Este 

elemento variou de 11 a 25 mg.kg-1, com o valor mínimo e máximo encontrados no 

testemunho 18A, nos respectivos níveis (0-3cm) e (27-30cm).  
 

 

 

 

Figura 25 – Concentração total do Níquel nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função do 
tempo e da profundidade. Datação no eixo vertical direito obtido de Silva (2008) 
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Assim como observado na análise do Pb, a profundidade entre 27–30 cm, 

correspondente a aproximadamente ao ano de 1921, apresenta um pico nas concentrações de 

Ni em todos os três testemunhos. Este período coincide com a instalação de um pequeno 

estaleiro na área, fonte potencial deste metal (ligas metálicas resistentes a corrosão utilizados 

em motores e revestimentos de embarcações). O declínio dessa atividade nas décadas 

posteriores, aliado a baixa contribuição geogênica sobre as concentrações deste metal, tornou 

ainda menor a influência antropogênica nas amostras. Isto é comprovado pelas reduções 

destes valores para porção mais recente dos testemunhos (Tabela 14 em anexo), bem como 

por um enriquecimento mínimo deste elemento (Anexo 4). 

O testemunho 15 A apresentou as menores concentrações, e estas por sua vez variaram 

de 20 a 24 mg.kg-1, com valor mínimo encontrado nas profundidades 0-3 cm, e o valor 

máximo distribuído em dois níveis (24-33cm e 39-42cm). No testemunho 18A a concentração 

deste elemento variou de 11 a 25 mg.kg-1, com o valor mínimo e máximo localizado nos 

níveis 0-3 cm e 27-30 cm, respectivamente. Destaca-se neste testemunho a baixa 

concentração deste elemento na porção mais recente, indicando pouca ou nenhuma 

contaminação. Já o testemunho 22A mostrou uma concentração do Ni variou de 14 a 19 

mg.kg -1, com o valor mínimo e máximo dispostos nos níveis 3-6 cm e 27-30 cm.  

A fração biodisponível do Ni nas amostras revela concentrações que variam de 15,7% 

a 35,4% da fração total. Os dados de superfície revelam concentrações de 33%, 55,4% e 

31,8% da fração total, relativos aos testemunhos 15A, 18A e 22A, respectivamente. Dos 

testemunhos, aquele que possui a porção superficial potencialmente mais poluidora por Ni é o 

18A (Tabela 16 em anexo).  

 
4.5.5. Manganês 

 
Na Figura 26, observa-se o comportamento da concentração do Manganês ao longo 

dos três testemunhos, juntamente com os dados de datação obtidos por Silva (2008).  

Este elemento variou de 185 a 283 mg.kg-1, sendo o seu valor mínimo encontrado no 

testemunho18A (63-66cm), enquanto que o máximo foi detectado no testemunho 22A (18-

21cm).  

Todos os testemunhos apresentaram concentrações máximas dispostas numa faixa 

intermediária, correspondente à profundidade de 39 cm e ao ano de 1896, marcando o inicio 

deste crescimento. O testemunho 18A foi o que apresentou a maior concentração deste 

elemento dentre os demais. 
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Estas concentrações do Mn são predominantemente de fontes geogênicas, pois não há 

evidências que comprovem um enriquecimento significativo por fontes antropogênicas. 

(Anexo 5). Apesar deste metal ser um dos mais abundantes da superfície da Terra, as 

concentrações encontradas no sistema são baixas, se compararmos com os padrões do 

folhelho e da crosta continental (Tabela 09). 

Este elemento variou de 190 a 246 mg.kg-1 no testemunho 15A. Já no 18A a variação 

foi de 185 a 275 mg.kg-1. A variação no 22A ficou entre 194 e 283 mg.kg -1, apresentando um 

crescimento da base para a faixa intermediária do testemunho, e uma brusca redução da 

concentração para a porção mais recente (Figura 26). 

A fração biodisponível do Mn nas amostras revela concentrações que variam de 20,5 a 

73,7 % da fração total. Os dados de superfície revelam concentrações de 50,4% , 45% e 

23,3% da fração total, relativos aos perfis 15A, 18A e 22A, respectivamente, mostrando um 

crescimento da biodisponibilidade para jusante do sistema. Apesar das concentrações totais 

serem baixas, a fração biodisponível verificada é elevada. Na Tabela 16 (em anexo) pode-se 

comparar esta relação entre a fração potencialmente biodisponível e total nos testemunhos. 

 
4.5.6. Cromo 

 

Figura 26 - Concentração total do Manganês nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função do 
tempo e da profundidade. Datação do eixo direito obtido de Silva (2008) 
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Na Figura 27 observa-se o comportamento da concentração do Cromo ao longo dos 

três testemunhos, juntamente com os dados de datação obtidos por Silva (2008). Verifica-se 

uma variação de 50 a 75 mg.kg-1, com o valor mínimo detectado no testemunho 18A (0-3cm) 

e o máximo encontrado no 15A (24-27cm).  

 

 

 

 

Observa-se nos testemunhos uma tendência de redução das concentrações deste 

elemento para a porção mais recente, indicando que não há enriquecimento significativo por 

fontes antropogênicas nas amostras (Anexo 6). Além disso, nota-se que as maiores 

concentrações são encontradas na faixa intermediária dos testemunhos, mais precisamente nas 

profundidades 36 cm (22A), 30 cm (18A) e 27 cm (15A), num intervalo de tempo entre 1904 

e 1930. 

O testemunho 15A apresentou as maiores concentrações do Cr e variou de 62 a 75 

mg.kg-1. No testemunho 18A este metal variou de 50 a 72 mg.kg-1, apresentando uma 

tendência de crescimento das concentrações da base para a faixa intermediária do testemunho, 

e a uma redução brusca para a porção mais recente do mesmo. Já no 22A a variação foi de 55 

a 65 mg.kg-1. 

 O Cr não ocorre livre na natureza, sendo somente encontrado na forma de compostos, 

associados aos minerais, sendo o principal a cromita (FeCr2O4), da qual este é extraído para 

Figura 27 – Concentração total do Cromo nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função 
do tempo e da profundidade. Datação do eixo vertical direito obtido de Silva (2008). 
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suas diversas aplicações (ligas metálicas, cromagem, cimento, fabricação de refratários etc.)  

(GIANNETTI, 2001). 

  Apesar da área pesquisada conter uma indústria de cimento a montante do sistema, 

sendo esta atividade potencialmente geradora de efluentes ricos em cromo, não ficou evidente 

nas assinaturas geoquímicas uma contaminação significativa deste metal (ASMUS, 1999).  

         
4.5.7. Fósforo 

 
Na Figura 28 verifica-se o comportamento da concentração do Fósforo ao longo dos 

três testemunhos, juntamente com os dados de datação obtidos por Silva (2008). Este 

elemento apresentou uma grande variação nas concentrações (440 a 1030 mg.kg-1), sendo o 

valor mínimo detectado no testemunho15A (21-24 cm), e o máximo encontrado no 

testemunho 22A (0-3 cm), Tabela 14 em anexo.  

Há um forte crescimento na concentração do Fósforo em todos os testemunhos, 

principalmente da segunda metade do século passado, mais precisamente 1955 

(correspondente à profundidade de 18 cm), aos dias atuais. Existe uma correlação direta entre 

o aumento da expansão urbana e da atividade agrícola com o enriquecimento deste metal nas 

amostras dos testemunhos. Algumas amostras superficiais dos testemunhos 18A e 22A 

apresentaram um enriquecimento moderado com RE 2- 5 (Anexo 7). 

 

 

 Figura 28 – Concentração total do Fósforo nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função do 
tempo e da profundidade. Datação no eixo vertical direito obtida por Silva (2008). 
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As fontes antropogênicas do P são oriundas principalmente do lançamento de efluentes 

urbanos (domésticos e industriais) no Sistema, bem como ao uso de fertilizantes na cultura de 

cana-de-açúcar praticada nos tabuleiros costeiros, dispostos no entorno deste estuário. 

(Alloway, 1995).  

Dentre os testemunhos estudados o 15A foi aquele que apresentou as menores 

concentrações superficiais, além disso, este variou de 440 a 780 mg.kg-1. Tanto o testemunho 

18A, quanto o 22A apresentaram altas concentrações do elemento na porção superficial dos 

testemunhos. O 18A e o 22A variaram de 510 a 1.010 mg.kg-1 e de 480 a 1.030 mg.kg-1, 

respectivamente.  

O Fósforo se mostrou um bom indicador das contribuições antropogênicas ao longo 

dos últimos anos, ficando evidente a contaminação por este elemento. Se por um lado este 

elemento é considerado essencial às funções biológicas do homem, por outro, sua 

concentração em excesso no meio ambiente pode trazer graves danos, como a eutrofização. 

Este fenômeno provoca o aumento excessivo de algas no corpo hídrico, levando a diminuição 

do oxigênio dissolvido com a conseqüente morte e decomposição de muitos organismos, 

afetando a qualidade da água e eventualmente do ecossistema Tundisi (2003).  

  

4.5.8. Bário 

 
Na Figura 29 nota-se o comportamento da concentração do Ba ao longo dos três 

testemunhos juntamente com os dados de datação obtidos por Silva (2008). Este metal variou 

de 160 a 320 mg.kg-1, com valor mínimo encontrado na base do testemunho 22A (54-57 cm), 

e o máximo detectado na porção superficial do testemunho 15A (3-6 cm) (Tabela 14 em 

anexo). 

Nos testemunhos 15A e 18A verifica-se um crescimento das concentrações para 

porção mais recente, a partir do ano de 1946, correspondente à profundidade de 21 cm. Esta 

tendência de crescimento pode estar relacionada ao uso de agrotóxicos, pesticidas e 

fertilizantes (Alloway, 1995) aplicados para a cultura de cana-de-açúcar, praticada no entorno 

do sistema. Neste mesmo período o testemunho 22A foi marcado por uma estabilidade em 

suas concentrações, o que pode estar relacionada à maior influência marinha deste ponto, 

impedindo que este apresente a tendência verificada nos demais testemunhos.  

O Sistema Estuarino apresentou um enriquecimento mínimo em suas amostras para 

este elemento (RE< 2). Porém, não se deve ignorar as fortes evidências vistas (Figura 29 e 

Anexo 8) de crescimento significativo por fontes antropogênicas no testemunho 18A.  
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As concentrações do Ba no testemunho 15A foram as maiores, e variou de 250 a 320 

mg.kg-1. Já o testemunho 22A apresentou as menores concentrações dentre os demais 

testemunhos, e teve uma concentração que variou de 160 a 210mg.kg -1. As concentrações do 

testemunho 18A estiveram posicionadas numa faixa intermediária, entre os demais 

testemunhos, e variou de 210 a 310mg.kg -1. 

 O Ba não é encontrado livre na natureza devido a sua alta reatividade, sendo 

facilmente oxidado pelo ar atmosférico. O principal mineral de bário é a barita (BaSO4), 

sulfeto de Ba onde este elemento é extraído para suas diversas aplicações tais como, velas de 

ignição, foguetes pirotécnicos, fabricação de lâmpadas fluorescentes, combustíveis, borrachas, 

agrotóxicos e pesticidas (Alloway, 1995; Manahan, 2005; Forstner & Wittimann, 1981; Licht, 

2001). 

Não ficou evidente nas assinaturas geoquímicas uma contaminação significativa deste 

metal no sistema, pois as concentrações apresentadas estiveram bem abaixo dos padrões de 

referência folhelho e crosta continental (Tabela 09).  

 

 
   
 

 

4.5.9. Arsênio 

 

Na Figura 30 observa-se a concentração do Arsênio ao longo dos três testemunhos e 

sua correlação com os dados de datação obtidos por Silva (2008). O Arsênio variou de 5 a 20 

Figura 29 – Concentração total do Bário nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função do 
tempo e da profundidade. Datação no eixo vertical direito obtida por Silva (2008) 
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mg.kg-1, sendo o valor mínimo e máximo encontrado nos respectivos níveis 0-3 cm e 57-60 

cm do testemunho 18A (Tabela 14 em anexo).  

No geral as curvas das concentrações do Arsênio não possuem um padrão de variação 

bem definido, e nem revelaram um crescimento para porção mais recente, indicativo de 

contaminação por fontes antropogênicas. O que se percebeu foi a predominante influência 

geogênica nestas concentrações, ratificada pelo enriquecimento mínimo por fontes 

antropogênicas (Anexo 9). Secundariamente foram observadas algumas concentrações 

elevadas nas amostras 60 cm e 33 cm, relativas aos anos de 1837 e 1913, e que podem ser de 

origem antropogênicas, relacionadas a praticas agrícolas (fertilizantes e pesticidas) e 

industriais (conservantes de madeira) (Pataca et al. 2005).  

A concentração do As no testemunho 15A variou de 6 a 9 mg.kg-1. No testemunho 

18A esta variação foi de 5 a 20 mg.kg-1. Já no testemunho 22A a concentração do As variou  

de 7 a 16 mg.kg-1.  

Este elemento é geralmente encontrado na forma de compostos. Os mais abundantes 

minerais de arsênio são a arsenopirita (FeAsS) e a pirita (Fe(S,As)2) Figueirêdo (2000), dos 

quais são extraídos para suas diversas aplicações: conservantes de madeira e couro, inseticida, 

herbicida, descolorante (fabricação de vidro), aditivos (fabricação de ligas não ferrosas) e 

refino de rocha (Barra et al. 2000). 

 

          

 

 

Figura 30 – Concentração total do Arsênio nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função do 
tempo e da profundidade. Datação no eixo vertical direito obtida por Silva (2008). 
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Não ficou evidente nas assinaturas geoquímicas uma contaminação significativa por 

Arsênio no sistema, pois as concentrações apresentadas estiveram bem abaixo dos limites 

máximos permitidos pelos padrões de referência canadense e americano, adotados neste 

trabalho (Figura 30 e Tabela 14 em anexo). 

 

4.5.10. Alumínio 

 
Na Figura 31 verifica-se o comportamento da concentração do Alumínio ao longo dos 

três testemunhos juntamente com os dados de datação obtidos por Silva (2008). Este elemento 

variou de 61.700 a 106.500 mg.kg-1, sendo o valor mínimo e máximo dispostos nos níveis 0-3 

cm e 27-30 cm do testemunho 18A, respectivamente  (Tabela 14 em anexo). 

  O nível de concentração máxima deste elemento nos testemunhos foram detectados na 

faixa intermediária destes (33 a 27 cm), relativo ao período entre os anos de 1913 a 1930. Este 

comportamento pode estar relacionada a uma maior concentração de argilominerais ricos em 

alumínio neste nível, como é o caso da Caulinita (Al2Si2O5(OH)4. Tomando por base o 

comportamento das concentrações do Al nos testemunhos, nota-se que as fontes deste 

elemento são predominantemente geogênicas, pois não há evidências de crescimento das 

concentrações para porção mais recente, onde as influências antrópicas são maiores, devido à 

crescente expansão urbana e agrícola (cultivo de cana-de-açúcar nos tabuleiros).  

 

 

 

 

Figura 31 – Concentração total do Alumínio nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função do 
tempo e da profundidade. Datação no eixo vertical lado direito obtida por Silva (2008). 
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O testemunho 15A é o mais estável dentre os demais, variando de 88.300 a 97.000 

mg.kg-1. No testemunho 18A há evidencias de uma provável associação entre  a redução da 

concentração de argilominerais e a redução da concentração deste elemento na porção mais 

recente deste testemunho, cuja variação foi de 61.700 a 106.500 mg.kg -1. Já no testemunho 

22A a concentração do Al variou de 66.100 a 86.700 mg.kg-1, mantendo-se mais estável do 

que o 18A.  

O Alumínio é o um dos elementos químicos mais abundantes da crosta e está presente 

na composição química de diversos minerais, sendo os principais a gibbsita Al(OH)3 , K-

feldspato ou ortoclásio (KAlSi3O8), anortita (CaAl2Si2O8), argilominerais (caulinita, 

montmorilonita, esmectita) etc. São diversas as suas aplicações, sendo as mais comuns  

empregadas como matéria prima de embalagens, construção civil, meios de transportes, bens 

de uso, e transmissão elétrica Ramos (1982). 

O percentual da fração biodisponível do Al nas amostras revela uma concentração que 

varia de 1,9% a 3,9% da fração total. Os dados de superfície revelam concentrações de 3,5%, 

4,5% e 2,6% da fração total, relativos aos testemunhos 15A, 18A e 22A, respectivamente. Nas 

Tabelas 16 (em anexo) pode-se comparar esta relação entre a fração potencialmente 

biodisponível e total nos testemunhos. 

Grande parte das concentrações totais verificadas apresentou valores superiores aos 

estabelecidos para os padrões de referência folhelho e crosta continental (Tabela 09). Em 

compensação, a concentração da fração biodisponível verificadas nestas amostras são baixas, 

não produzindo um efeito adverso ao meio. 

 
 
4.5.11. Ferro 

 
Na Figura 32 observa-se o comportamento da concentração do Ferro ao longo dos 

testemunhos juntamente com os dados de datação obtidos por Silva (2008). Este elemento 

variou de 24.900 a 47.500 mg.kg-1, com valor mínimo encontrado no testemunho 22A (54-57 

cm), e o valor máximo no 18A (27-30 cm e 33-36 cm), na Tabela 14 em anexo. O 

comportamento do Fe e Al nos testemunhos são semelhantes, sendo corroborado pelos 

resultados obtidos nas matrizes de correlação, as quais indicaram uma alta correlação positiva 

entre estes (Tabela 10, 11 e 12). Esta semelhante tendência pode estar associada ao material 

de origem oriundo da formação barreiras, cuja composição apresenta relevantes concentrações 

de argilominerais e oxi-hidróxidos de Fe e Al.  
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Destaca-se também, o baixo enriquecimento das concentrações deste metal por fontes 

antropogênicas, sendo estas predominantemente geogênicas (Anexo 10).  

A concentração do Ferro no testemunho 15A se manteve estável, variando de 38.000 a 

43.100 mg.kg-1. Já o 18A apresentou uma concentração máxima na faixa intermediária, 

possivelmente relacionada a maior presença de óxidos de Fe  neste nível. A variação neste 

testemunho foi de 30.400 a 47.500 mg.kg-1. No testemunho 22A a concentração variou de 

24.900 a 35.800 mg.kg-1. 

 O Fe é o quarto elemento mais abundante da crosta, e entre os metais só fica atrás do 

Al. É encontrado na natureza geralmente na forma de compostos, associados principalmente a 

óxidos de ferro [goethita (FeO(OH)); hematita (Fe2O3); magnetita (Fe3O4); limonita 

(FeO(OH)); siderita (FeCO3); pirita (FeS2), e ilmenita (FeTiO3)], e muito raramente na forma 

de íons. Suas aplicações também são inúmeras: produção de aço, ferramentas, máquinas, 

veículos de transportes (carros, navios e trens), elemento estrutural de pontes e edifícios etc., 

sendo fundamentais para o estilo de vida e bem estar da sociedade atual (Coton et al.1999). 

Estas concentrações totais apresentadas nas amostras dos testemunhos são de uma 

forma geral inferiores à média mundial dos padrões de folhelho e crosta continental, estando 

em níveis considerados aceitáveis no Sistema Estuarino.  

O percentual da fração biodisponível do Fe nas amostras revela uma concentração 

moderada, que variou de 13% a 24,6% da fração total. Os dados de superfície revelam 

Figura 32 – Concentração total do Ferro nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função do tempo 
e da profundidade. Datação no eixo vertical direito obtida por Silva (2008). 
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concentrações de 24,6% , 23,1% e 14,8% da fração total, relativos aos testemunhos 15A, 18A 

e 22A, respectivamente. Há uma tendência de crescimento da fração biodisponível para 

montante do Sistema. Na Tabela 16 (em anexo) pode-se comparar esta relação entre a fração 

potencialmente biodisponível e total nos testemunhos. 

 As assinaturas geoquímicas do Fe (fração biodisponível e total) mostraram que este 

não contamina o ambiente de forma danosa, pelo contrário, as suas concentrações encontram-

se dentro de um nível aceitável conforme os padrões de qualidade internacionais.   

 

4.5.12. Zinco 

 
Na Figura 33 nota-se o comportamento da concentração do Zinco ao longo dos três 

testemunhos juntamente com os dados de datação obtidos por Silva (2008). Este metal variou 

de 39 a 96 mg.kg-1, com valor mínimo encontrado no testemunho 18A (54-57 cm) e o valor 

máximo detectado no testemunho 15A (0-3 cm), na Tabela 14 em anexo.  

Há uma forte correlação positiva do Zn com os elementos Pb e Cu (Tabelas 10, 11 e 

12), o que explica a semelhança entre as curvas das concentrações destes elementos nos 

testemunhos (Figuras 22, 23 e 33). 

As concentrações do Zn crescem em direção a porção mais recente dos testemunhos 

15A e 22A, sendo mais evidente naquele. No 18A verifica-se um crescimento da base para o 

meio do testemunho, decrescendo para porção mais recente. Isto pode estar relacionado à 

maior depuração deste ponto em relação aos demais. Este crescimento para porção mais 

recente dos testemunhos evidencia uma leve contribuição antropogênica, relacionada 

possivelmente ao uso de fertilizantes, pesticidas e agrotóxicos (Alloway, 1995) na cultura de 

cana-de-açúcar. Isto é ratificado pelo enriquecimento mínimo por fontes antropogênicas 

verificado (RE<2) (Anexo 11).  

A maior concentração do Zinco foi encontrada na porção superficial do testemunho 

15A, que por sua vez teve uma variação de 69 a 96 mg.kg -1. Já o 18A apresentou a menor 

concentração neste mesmo nível, e variou de 50 a 85 mg.kg -1 no testemunho. No testemunho 

22A a concentração do Zinco variou de 39 a 60 mg.kg -1. Este testemunho mostra uma curva 

crescente da base para o meio, a partir daí nota-se uma estabilidade nos valores para porção 

mais recente. 
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 O Zn é um elemento pouco abundante na crosta continental, sendo comumente 

encontrado na forma de compostos. Os principais minerais do qual este elemento é extraído 

são: esfalerita (ZnS), hemimorfita (Zn4Si2O7(OH)2H2O), franklinita ((Zn, Mn, Fe)2 O4) e 

smithsonita (ZnCO3) (Coton et al.1999). Suas aplicações são mais restritas do que as do Fe e 

Al, sendo utilizadas para ligas metálicas, protetores solares, telhas e calhas residenciais. 

Grande parte das concentrações totais verificadas apresentou valores inferiores aos 

estabelecidos para o padrão de referência folhelho, não produzindo um efeito adverso ao meio 

(Tabela 09). 

 

4.5.13. Elementos Adicionais 

 

 Alguns dos elementos não foram analisados, pois se encontram abaixo do limite de 

detecção do método, sendo o caso de Cd, Bi, Ag, Sb, Tl, U e W (ver Tabela 5 do Capítulo 3 

com os limites de detecção). Na Tabela 14 (em anexo) encontram-se as concentrações totais 

de todos os elementos analisados neste trabalho. Destes elementos cabe destacar o Be, Ca, Ga, 

K, La, Mg, Mo, Na, S, Sc, Sr, Th, Ti e V, por serem menos nocivos ao meio ambiente e 

apresentarem localmente uma menor influência antropogênica em suas amostras em relação 

àqueles elementos anteriormente mostrados. 

Figura 33 – Concentração total do Zinco nos testemunhos 15A, 18A e 22A em função do 
tempo e da profundidade. Datação no eixo vertical direito obtida por Silva (2008) 
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 O Berílio variou de 1,2 a 2,3mg.Kg -1, com o valor mínimo encontrado na base do 

testemunho 22A e no topo do 18A, e o máximo posicionado na base do 15A. Este elemento se 

mostrou pouco enriquecido por fontes antropogênicas de acordo com os cálculos da razão de 

enriquecimento, com RE < 2 (Anexo 12). 

 As concentrações do Cálcio nos testemunhos variaram de 0,32 a 9,24 %, sendo o valor 

mínimo e máximo encontrados nos testemunhos 15A e 22A, respectivamente. As maiores 

concentrações deste elemento estão na base do 22A, sendo a amostra 57cm, correspondente 

ao ano de 1846 a que possui a maior concentração. Isto pode estar associado à localização 

deste testemunho no Sistema (mais a jusante), recebendo um maior aporte de sedimentos 

carbonáticos ricos em cálcio, bem como a maior concentração de conchas calcárias neste 

nível. Este elemento mostrou um enriquecimento mínimo por fontes antropogênicas em suas 

amostras, apresentando RE < 2 (Anexo 13). 

 O Gálio apresenta concentrações variando de 20 a 30mg.Kg -1. A concentração deste 

elemento nos testemunhos é bastante estável, só apresentado os dois valores acima 

mencionados, sendo que das 61 amostras dos testemunhos, 52 possuem a concentração 

mínima. As amostras deste elemento se mostraram pouco enriquecidas por fontes 

antropogênicas, com RE < 2 (Anexo 14). 

 O Potássio apresentou concentrações que variaram de 0,69 a 1,02%, com valores 

mínimos dispostos na base do 22A, enquanto que o máximo está na base do 15A. Este 

elemento é minimamente enriquecido por fontes antropogênicas, apresentando RE < 2 (Anexo 

15). 

O Lantânio variou bastante nos testemunhos (30 a 60mg.Kg -1), sendo o valor mínimo 

disposto na base e no meio dos testemunhos 15A e 18A, respectivamente. Já a concentração 

máxima encontra-se na base e no topo do 22A e 18A respectivamente. O enriquecimento 

deste metal por fontes antropogênicas em suas amostras é mínimo, com RE<2 (Anexo 16). 

 O Magnésio apresentou concentrações que variaram de 0,49 a 0,83%, com o valor 

mínimo e máximo encontrado no topo dos testemunhos 15A e 22A, respectivamente. De uma 

forma geral as concentrações observadas nos testemunhos apresentaram crescem para jusante, 

sendo máximas no 22A. Isto pode estar relacionado a uma maior influência marinha, fonte de 

carbonatos magnesianos oriundos de construções algálicas e recifais. Este elemento é 

minimamente enriquecido por fontes antropogênicas, apresentando RE < 2 (Anexo 17). 

 As concentrações do Molibdênio nos testemunhos variaram de 1,0 a 11mg.Kg -1, com 

o valor mínimo e máximo disposto na base dos testemunhos 15A e 18A, respectivamente. Foi 

detectada uma concentração significativa deste metal na amostra 51cm, correspondente ao 
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ano de 1862, indicando um enriquecimento próximo a 2. Como a sua principal aplicação(ligas 

metálicas)  não era tão comum neste período, presumisse no entanto, que a fonte deste metal é 

geogênica. As amostras deste elemento se mostraram pouco enriquecidas por fontes 

antropogênicas, com RE < 2 (Anexo 18). 

 O Sódio variou de 0,2 a 2,93% nos testemunhos, com o valor mínimo e máximo 

situados no topo e na base dos testemunhos 15A e 18A, respectivamente. As concentrações 

superficiais deste elemento são menores no testemunho 15A, por conta da menor influência 

marinha neste ponto, que está mais a montante no Sistema. Apesar de ser o testemunho mais 

próximo desembocadura do Sistema, o 22A não apresenta as maiores concentrações, fato que 

pode está relacionado ao predomínio da fração areia neste ponto, diferentemente do 18A onde 

prevalece a fração lamosa (silte e argila). Este elemento é minimamente enriquecido por 

fontes antropogênicas, com RE < 2 (Anexo 19). 

O Enxofre apresenta concentrações que variam de 1,25 a 3,88%, com o valor mínimo 

disposto no topo do 22A e máximo encontrado no meio do testemunho 15A. As amostras 

deste elemento se mostraram pouco enriquecidas por fontes antropogênicas, com RE < 2 

(Anexo 20).  

 O Escândio variou pouco nos testemunhos (9 a 12mg.Kg -1), com o valor mínimo 

encontrado no topo e base do testemunho 22A, enquanto que o valor máximo posicionado no 

meio do 15A e 18A. Este elemento é minimamente enriquecido por fontes antropogênicas, 

com RE < 2 (Anexo 21). 

 O Estrôncio variou bastante nos testemunhos (80 a 1.115mg.Kg -1), sendo o valor 

mínimo e máximo encontrado na base dos testemunhos 18A e 22A, respectivamente. Este 

elemento mostrou-se muito fortemente correlacionado de forma positiva com o Cálcio, fato 

relacionado também a afinidade geoquímica existente entre estes elementos. As amostras 

deste elemento se mostraram pouco enriquecidas por fontes antropogênicas, com RE < 2 

(Anexo 22). 

O Tório apresentou concentrações que variaram pouco (20 a 40mg.Kg -1), com o valor 

mínimo predominando no testemunho 15A, e o máximo encontrado no topo e base dos 

testemunhos 18A e 22A, respectivamente. As amostras deste elemento se revelaram pouco 

enriquecidas por fontes antropogênicas, com RE < 2 (Anexo 23). 

 O Titânio apresentou uma variação muito baixa na concentração (0,45 a 0,61%), com o 

valor mínimo encontrado no topo do testemunho 22A e o máximo posicionado na base do 

15A. As concentrações deste metal são evidentemente controladas por fontes geogênicas, algo 

corroborado pelo baixo enriquecimento por fontes antropogênicas, com RE < 2 (Anexo 24). 
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A concentração do Vanádio variou bastante nos testemunhos (50 a 82mg.Kg -1), com o 

valor mínimo disposto na base do 22A e o máximo encontrado no topo do testemunho 15A. 

Altas correlações positivas foram observadas entre este elemento e os elementos Fe, Co, Pb, 

Cu, P, Zn e Ti (Tabelas 10, 11 e 12). As amostras deste elemento se mostraram pouco 

enriquecidas por fontes antropogênicas, com RE < 2 (Anexo 25). 

 Conforme os dados apresentados, observa-se que as menores concentrações dos 

elementos Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Ba, Al, Fe, Zn, Be, Ga, K, S, Sc, Ti e V predominam no 

testemunho 22A., o que pode estar associado a maior influência marinha neste ponto. No caso 

do Mn, P, As, Ca, La, Mg, Mo, Na e Th a menores concentrações ocorrem no 15A, 

diferentemente do Sr onde as menores concentrações ocorrem no 18A.  

 As maiores concentrações dos elementos estão presentes nos testemunhos 15A (Pb, 

Cu, Co, Ni, Cr, Ba, Zn, Be, K e S) e 18A (Mn, P, As, Al, Fe, Ga, Mo, Na, Sc, Ti e V). Este 

fato se deve provavelmente ao maior teor de finos (silte e argila) destes testemunhos, 

favorecendo aos processos de agregação de metais (adsorção e complexação) nos sedimentos. 

Já no caso dos elementos Ca, La, Mg, Sr e Th as maiores concentrações foram encontradas no 

testemunho 22A. Os elementos Ca, Sr e Mg são possivelmente de origem marinha e estão 

comumente presentes em estruturas calcárias, o que pode explicar esta maior concentração no 

22A que se encontra na desembocadura do Sistema. Pode ser também oriundos da 

precipitação de carbonatos, típico deste ambiente de águas quentes e rasas. 

As maiores concentrações superficiais dos elementos Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Ba, Al, Fe, 

Zn, Be, Ga, S, Sc e V foram verificados no testemunho 15A. Já os elementos Mn, K, Mo, Na, 

Th e Ti mostraram as maiores concentrações no testemunho 18A. O P, As, Ca, La, Mg e Sr 

apresentaram as maiores concentrações superficiais no testemunho 22A.  

 

 4.6. Razão de Enriquecimento  

 

 A razão de enriquecimento foi utilizada para todos os elementos analisados nesta 

pesquisa, sendo o Alumínio utilizado no cálculo como agente normalizador na equação. De 

acordo com os critérios elaborados por Sutherland (2000), a grande maioria das amostras 

estão dispostas numa faixa de enriquecimento próximo a 1, sendo poucas as que fogem desta 

tendência. 

 Dos elementos analisados, apenas o Fósforo apresentou um enriquecimento moderado 

(RE 2–5) por fontes antropogênica em duas amostras superficial testemunhos 18A e 22A, 

sendo as restantes enriquecidas de forma mínima (RE <2). Os demais elementos (Pb, Cu, Cr, 
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Mn, Co, Ni, Ba, As, Fe, Zn, Be, Ca, Ga, K, La, Mg, Mo, Na, S, Sc, Sr, Th, Ti e V) 

apresentaram em todas as amostras um enriquecimento mínimo por fontes antropogênicas 

(Anexos 1 a 25). 

 Apesar da maioria destes elementos indicarem em suas amostras ausência ou 

contaminação mínima, verifica-se um suave enriquecimento (em alguns testemunhos) para 

porção mais recente dos testemunhos nos seguintes elementos Cu, Pb, Mn, Ba, Zn, K, La, Th 

e Ti (Anexos 1, 2, 5, 8, 11, 15, 16, 23 e 24),  correspondente aos últimos 30 anos, período que 

coincide com a implantação de uma indústria de cimento a montante do Sistema.Outra fonte 

de enriquecimento nestes elementos são oriundos do uso de fertilizantes, agrotóxicos, além do 

lançamento de efluentes domésticos no Sistema. 

 

4.7. Análise da Matriz de Correlação 

 

 Foram colocados em evidência nas matrizes (valores em negrito) os valores iguais ou 

superiores a ±0,70, que representam uma correlação forte e muito forte, sejam elas positivas 

ou negativas.  

 Alguns elementos não foram incorporados nas matrizes por conter valores pouco 

variáveis ao longo dos testemunhos, ocasionando em erros na confecção das matrizes, foi o 

caso do Tório (Th) e do Gálio (Ga). 

 De modo geral, a MO esteve pouco correlacionada com os elementos químicos 

analisados nesta pesquisa, sendo esta correlação moderada a muito fraca, tanto positiva 

quanto negativamente nos testemunhos. Este comportamento não é esperado já que este é um 

substrato comumente relacionado à retenção de metais, juntamente com outros substratos, tais 

como argilominerais, óxidos e hidróxidos de Fe, Mn, Al e CT (Forstner &Wittmann, 1981). 

Dentre os elementos investigados, apenas o As e o Ca apresentaram uma forte correlação 

negativa com a MO no testemunho 15A (Tabela 10, 11 e 12). Com relação ao CT a MO 

apresentou uma correlação fraca, tanto positiva quanto negativa nos testemunhos. 

 Já o CT apresentou uma correlação positiva e negativa que variou de fraca a muito 

fraca com relação aos elementos analisados, exceto o As e Sc, que se mostraram 

moderadamente correlacionados de forma positiva com este. De forma semelhante ao 

verificado para a MO, este comportamento não é tão comum, já que o CT é um dos substratos 

reconhecidamente agregadores de metais na maioria dos casos (Bubb & Lester, 1995). 

 Foram verificados nas matrizes alguns agrupamentos que naturalmente são 
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observados, porém ficaram evidentes outras associações que não são comuns de ocorrerem no 

meio, sendo relacionadas a fontes antropogênicas.  

 Os elementos Al e Fe estiveram fortemente correlacionados positivamente nos 

testemunhos 18A e 22A como era esperado (Schropp et al.1990), o que pode indicar um 

elevado teor de argilominerais e oxihidróxidos de Fe e Al nas amostras destes testemunhos. 

Porém, este comportamento não foi tão evidente no testemunho 15A, que apresentou uma 

correlação moderadamente positiva entre estes elementos.  

Altas correlações positivas foram observadas nos testemunhos entre os elementos Zn, 

Cu e Pb como era de se esperar (Ronco et al.2001). Isto acontece por conta das afinidades 

geoquímicas existente entre eles, que levam estes a se comportarem semelhantemente no 

meio.  

O Ca e Sr, por exemplo, esteve muito fortemente correlacionado (com r =1,00) nos 

testemunhos como era de se esperar, já que estes elementos são semelhantes do ponto de vista 

geoquímico. Esta forte correlação local é favorecida pela presença de clastos carbonáticos de 

origem biogênica, oriundas das construções recifais, fonte destes elementos.  

O P esteve fortemente correlacionado de forma positiva com os elementos Pb, Ba, Zn, 

Cu, no testemunho 15A, sendo incomum no meio ambiente esta associação com os demais 

metais, indicando que este é oriundo de fontes antropogênicas. Nos demais testemunho não se 

verifica este comportamento, como era de se esperar. Os elementos Pb, Ba, Zn e Cu são 

naturalmente encontrados no meio, adsorvidos a superfície e estrutura dos sedimentos, 

principalmente nas frações silte/argila, segundo Forstner &Wittmann (1981). 

Foi observada em todos os testemunhos uma forte correlação positiva entre os 

elementos V, Zn e Cu, sendo naturalmente mais comum a associação entre os dois últimos 

(Ronco et al., 2001). O V por sua vez é comumente correlacionado ao Fe por ser 

geoquimicamente semelhante a este (íon 3+), substituindo o Fe3+ nos minerais (principalmente 

a magnetita) em lugar de formar os seus próprios minerais (Kesler, 1994).  

 

  

 



 76 

Tabela 10 - Matriz de correlação entre os elementos maiores e traços no Testemunho 15 A. 

  Fe Mn Al Ni Co Pb Cu Cr P Ba Zn As Be Ca K La Mg Mo Na S Sc Sr Ti V M.O  CO3 

Fe 1                          

Mn 0,22 1                         

Al 0,40 0,40 1                        

Ni -0,24 0,22 0,43 1                       

Co 0,48 0,15 0,45 -0,31 1                      

Pb 0,69 0,05 0,14 -0,69 0,67 1                     

Cu 0,60 0,08 -0,05 -0,80 0,60 0,91 1                    

Cr -0,22 -0,18 -0,06 0,45 -0,34 -0,46 -0,58 1                   

P 0,52 0,13 0,11 -0,75 0,66 0,86 0,94 -0,64 1                  

Ba 0,81 0,21 0,11 -0,54 0,51 0,88 0,86 -0,46 0,71 1                 

Zn 0,56 0,18 0,15 -0,67 0,71 0,89 0,94 -0,51 0,94 0,76 1                

As -0,13 0,03 -0,11 0,25 -0,23 -0,23 -0,42 0,27 -0,54 -0,11 -0,55 1               

Be -0,09 0,17 0,63 0,78 -0,23 -0,60 -0,72 0,32 -0,58 -0,51 -0,58 0,16 1              

Ca -0,50 0,02 0,27 0,40 -0,14 -0,55 -0,63 0,24 -0,38 -0,73 -0,48 0,18 0,61 1             

K -0,04 0,02 0,33 0,59 -0,34 -0,55 -0,71 0,41 -0,64 -0,44 -0,69 0,41 0,84 0,60 1            

La 0,37 0,11 0,17 -0,16 0,25 0,43 0,37 -0,22 0,26 0,52 0,24 0,08 -0,17 -0,61 -0,23 1           

Mg -0,39 0,08 0,46 0,61 -0,08 -0,57 -0,69 0,36 -0,46 -0,70 -0,54 0,21 0,76 0,93 0,68 -0,39 1          

Mo 0,45 0,43 0,04 -0,47 0,25 0,56 0,69 -0,44 0,59 0,68 0,66 -0,35 -0,45 -0,69 -0,60 0,51 -0,69 1         

Na -0,67 -0,14 -0,09 0,44 -0,42 -0,80 -0,78 0,32 -0,64 -0,84 -0,75 0,26 0,57 0,80 0,68 -0,48 0,76 -0,76 1        

S 0,08 -0,29 -0,51 -0,51 -0,13 0,13 0,24 -0,06 0,04 0,20 0,11 0,06 -0,42 -0,45 -0,26 -0,06 -0,64 0,29 -0,25 1       

Sc 0,08 0,02 0,35 0,60 -0,24 -0,44 -0,49 0,31 -0,54 -0,26 -0,49 0,05 0,63 -0,05 0,49 0,33 0,18 -0,04 0,17 -0,05 1      

Sr -0,46 0,05 0,31 0,42 -0,10 -0,52 -0,61 0,22 -0,36 -0,70 -0,47 0,17 0,62 0,99 0,61 -0,56 0,95 -0,68 0,79 -0,52 -0,03 1     

Ti 0,80 0,30 0,69 -0,14 0,75 0,68 0,55 -0,26 0,60 0,68 0,68 -0,25 0,07 -0,17 -0,03 0,23 -0,07 0,35 -0,52 -0,21 -0,08 -0,12 1    

V 0,71 0,22 0,50 -0,45 0,77 0,76 0,73 -0,45 0,84 0,66 0,80 -0,39 -0,13 -0,13 -0,21 0,22 -0,10 0,37 -0,47 -0,20 -0,31 -0,08 0,87 1   

M.O 0,30 -0,15 -0,03 -0,31 0,26 0,45 0,58 -0,43 0,52 0,53 0,57 -0,75 -0,36 -0,70 -0,56 0,44 -0,64 0,44 -0,54 0,18 0,00 -0,69 0,30 0,34 1  

CO3 0,35 0,32 0,05 0,21 -0,05 -0,23 -0,16 0,02 -0,26 0,08 -0,31 0,56 0,27 -0,04 0,37 0,12 0,04 0,06 0,08 0,28 0,43 -0,04 0,02 -0,05 -0,37 1 
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Tabela 11 - Matriz de correlação entre os elementos maiores e traços no Testemunho 18 A. 

  Fe Mn Al Ni Co Pb Cu Cr P Ba Zn As Be Ca K La Mg Mo Na S Sc Sr Ti V MO   CO3 

Fe 1                          

Mn 0,49 1                         

Al 0,81 0,21 1                        

Ni 0,81 0,19 0,93 1                       

Co 0,47 0,21 0,70 0,60 1                      

Pb 0,79 0,21 0,66 0,66 0,23 1                     

Cu 0,92 0,38 0,93 0,88 0,60 0,75 1                    

Cr 0,68 0,30 0,91 0,87 0,73 0,43 0,83 1                   

P -0,01 0,41 -0,47 -0,51 -0,50 0,02 -0,22 -0,56 1                  

Ba -0,58 -0,10 -0,61 -0,69 -0,42 -0,30 -0,64 -0,66 0,40 1                 

Zn 0,90 0,36 0,97 0,91 0,65 0,70 0,98 0,88 -0,31 -0,65 1                

As -0,03 -0,50 0,27 0,24 0,41 -0,10 0,05 0,22 -0,50 -0,09 0,11 1               

Be 0,75 0,16 0,98 0,91 0,74 0,61 0,89 0,93 -0,57 -0,62 0,94 0,30 1              

Ca -0,13 0,40 -0,42 -0,46 -0,48 -0,10 -0,24 -0,46 0,83 0,31 -0,31 -0,53 -0,52 1             

K -0,18 -0,25 0,21 -0,03 0,38 -0,02 -0,02 0,17 -0,38 0,45 0,05 0,38 0,27 -0,37 1            

La -0,42 0,04 -0,44 -0,35 -0,24 -0,30 -0,37 -0,32 0,16 0,21 -0,39 0,00 -0,40 0,04 -0,21 1           

Mg 0,64 0,17 0,83 0,70 0,64 0,50 0,78 0,80 -0,38 -0,61 0,81 0,23 0,85 -0,30 0,22 -0,37 1          

Mo 0,13 0,05 0,45 0,38 0,63 -0,16 0,29 0,62 -0,66 -0,38 0,38 0,42 0,55 -0,67 0,39 0,01 0,52 1         

Na -0,59 -0,61 -0,37 -0,43 -0,08 -0,37 -0,46 -0,32 -0,28 0,12 -0,46 0,22 -0,26 -0,30 0,31 0,19 0,03 0,22 1        

S 0,72 0,22 0,81 0,86 0,60 0,51 0,82 0,86 -0,50 -0,87 0,83 0,13 0,84 -0,40 -0,15 -0,25 0,81 0,46 -0,16 1       

Sc 0,36 -0,04 0,72 0,66 0,75 0,42 0,58 0,69 -0,65 -0,34 0,64 0,48 0,78 -0,65 0,44 0,05 0,61 0,57 0,01 0,57 1      

Sr -0,20 0,33 -0,52 -0,56 -0,55 -0,14 -0,35 -0,58 0,88 0,46 -0,42 -0,51 -0,63 0,98 -0,32 0,06 -0,42 -0,72 -0,27 -0,55 -0,71 1     

Ti -0,50 -0,03 -0,41 -0,41 -0,13 -0,20 -0,36 -0,36 0,12 0,51 -0,39 -0,06 -0,36 0,10 0,18 0,74 -0,43 -0,10 0,17 -0,42 0,18 0,14 1    

V 0,69 0,13 0,93 0,84 0,78 0,52 0,83 0,88 -0,60 -0,63 0,88 0,36 0,96 -0,61 0,31 -0,30 0,86 0,69 -0,10 0,83 0,81 -0,71 -0,31 1   

MO 0,50 0,50 0,15 0,25 -0,21 0,32 0,35 0,22 0,24 -0,41 0,32 -0,60 0,14 0,19 -0,54 -0,19 0,14 -0,21 -0,38 0,40 -0,29 0,12 -0,41 0,06 1  

CO3 -0,08 -0,07 -0,03 -0,01 -0,09 0,07 -0,10 0,08 -0,14 -0,15 -0,07 -0,13 0,02 0,00 -0,08 -0,06 0,16 -0,12 0,14 0,23 0,06 -0,05 -0,13 0,00 0,25 1 
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Tabela 12 - Matriz de correlação entre os elementos maiores e traços no Testemunho 22 A. 

  Fe Mn Al Ni Co Pb Cu Cr P Ba Zn As Be Ca K La Mg Mo Na S Sc Sr Ti V M.O CO3 

Fe 1                          

Mn 0,76 1                         

Al 0,91 0,72 1                        

Ni 0,37 0,56 0,64 1                       

Co 0,38 0,52 0,53 0,47 1                      

Pb 0,77 0,34 0,72 0,17 0,16 1                     

Cu 0,95 0,70 0,91 0,44 0,40 0,75 1                    

Cr 0,54 0,63 0,68 0,72 0,47 0,26 0,60 1                   

P 0,54 -0,06 0,33 -0,31 -0,29 0,66 0,54 -0,09 1                  

Ba 0,84 0,63 0,64 0,00 0,32 0,61 0,77 0,27 0,56 1                 

Zn 0,97 0,74 0,91 0,36 0,41 0,74 0,94 0,57 0,52 0,86 1                

As 0,02 0,19 0,08 0,14 0,33 -0,29 0,04 0,04 -0,31 0,06 0,03 1               

Be 0,89 0,75 0,95 0,64 0,54 0,59 0,91 0,68 0,29 0,62 0,88 0,20 1              

Ca -0,91 -0,89 -0,82 -0,36 -0,52 -0,54 -0,82 -0,59 -0,26 -0,84 -0,92 -0,15 -0,81 1             

K 0,79 0,79 0,84 0,47 0,69 0,49 0,78 0,60 0,13 0,76 0,86 0,24 0,81 -0,88 1            

La -0,39 -0,05 -0,34 0,00 0,32 -0,41 -0,40 -0,10 -0,64 -0,25 -0,41 0,21 -0,25 0,22 -0,17 1           

Mg 0,49 0,09 0,57 0,11 0,11 0,52 0,55 0,33 0,57 0,41 0,58 -0,12 0,49 -0,38 0,53 -0,56 1          

Mo -0,61 -0,32 -0,45 0,19 0,05 -0,48 -0,56 -0,03 -0,67 -0,74 -0,69 0,12 -0,40 0,59 -0,54 0,49 -0,63 1         

Na 0,68 0,35 0,47 -0,25 0,15 0,51 0,60 0,18 0,67 0,84 0,72 -0,07 0,46 -0,69 0,59 -0,37 0,64 -0,81 1        

S 0,27 0,74 0,39 0,71 0,48 -0,06 0,24 0,59 -0,59 -0,01 0,22 0,27 0,45 -0,43 0,36 0,28 -0,32 0,33 -0,28 1       

Sc 0,46 0,68 0,46 0,56 0,47 0,15 0,47 0,41 -0,24 0,25 0,36 0,40 0,55 -0,48 0,36 0,31 -0,34 0,10 -0,11 0,74 1      

Sr -0,93 -0,87 -0,83 -0,33 -0,48 -0,57 -0,84 -0,56 -0,33 -0,87 -0,93 -0,13 -0,82 1,00 -0,87 0,27 -0,40 0,63 -0,72 -0,37 -0,46 1     

Ti 0,54 0,84 0,52 0,45 0,62 0,21 0,53 0,44 -0,17 0,56 0,54 0,28 0,54 -0,69 0,68 0,24 -0,12 -0,22 0,17 0,62 0,73 -0,66 1    

V 0,94 0,60 0,90 0,37 0,43 0,79 0,92 0,56 0,60 0,74 0,91 -0,06 0,86 -0,78 0,73 -0,41 0,57 -0,52 0,63 0,15 0,32 -0,81 0,43 1   

M.O -0,03 0,14 0,08 0,37 -0,18 -0,03 0,02 0,20 -0,20 -0,17 -0,03 0,21 0,09 0,00 0,08 -0,03 0,12 0,14 -0,19 0,23 0,02 0,02 0,04 -0,03 1  

CO3 0,26 0,06 0,14 0,03 -0,33 0,26 0,22 -0,15 0,39 0,08 0,15 -0,37 0,21 -0,02 -0,22 -0,32 -0,08 -0,05 -0,01 0,01 0,20 -0,06 -0,13 0,17 -0,21 1 

78 
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4.8. Padrões de Qualidade 

 

Conforme a Tabela 13 a qualidade dos sedimentos do Sistema Estuarino-Lagunar do 

Roteiro estão compatíveis a de um estuário não poluído. As concentrações dos elementos 

(apresentados na tabela) nas amostras de sedimentos não estão elevadas, apresentando um 

grau de contaminação mínimo em relação aos padrões de referência comparados.  

Os valores máximos dos elementos Cr, Cu, Pb e Zn encontrados na Lagoa do Roteiro 

estão bem abaixo dos limites máximos permitidos pela Agência de Proteção Ambiental 

Americana – USEPA (sigla em inglês) (Long et al., 1995) e pela legislação canadense 

(Macdonald et al., 1996). O As e o Ni também mostraram valores inferiores aos limites 

máximos estabelecidos. O padrão de qualidade americano se mostrou mais tolerante do que o 

canadense. 

 

Tabela 13 – Comparação das concentrações totais dos sedimentos da Lagoa do Roteiro com os padrões de 
qualidade americano e canadense (em mg.kg-1). 

 

1. MacDonald  et al. (1996);    2. Long et al. 1995 

 
 
4.9. Comparação Com Outros Estuários no Brasil e no Mundo 

 

 Na Tabela 14 é apresentada uma comparação entre as concentrações de alguns 

elementos maiores e traços da Lagoa do Roteiro com as de estuários no Brasil e no Mundo. 

Esta comparação nos permitirá verificar o atual grau de contaminação do Sistema Estuarino 

em relação a outros estuários, estabelecendo um patamar entre estes que mostrará  quais estão 

mais ou menos poluídos.  

Comparando a concentração máxima de Al presente nas amostras de sedimentos da 

Lagoa do Roteiro (LR) com aquelas de outros estuários no Brasil e no mundo, observa-se que 

Lagoa do Roteiro Padrão Canadense de Qualidade de Sedimentos 1 USEPA ² 
Elemento 

Mínimo Máximo TEL PEL ERL ERM 

As <5 20 7,2 41,6 8,2 70 

Cr 50 75 52,3 160 81 370 

Cu 10 32 18,7 108 34 270 

Pb 19 36 30,2 112 47 220 

Cd - - 0,7 4,2 1,2 9,6 

Ni 11 25 - - 21 52 

Zn 39 96 124 271 150 410 
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a LR encontra-se com teores um pouco acima dos demais estuários (Tabela 14). Estes valores 

também são levemente superiores aos padrões folhelho e crosta continental, 8,0% e 7,9%, 

respectivamente (Tabela 09). 

A concentração máxima de Ba verificada nas amostras de sedimentos da Lagoa do 

Roteiro foi menor do que as observadas na maioria dos estuários compararados (Tabela 14), 

estando este valor máximo abaixo daquele adotado para crosta continental e folhelho que é de 

584 e 580 mg.kg-1, respectivamente. 

A concentração máxima de Cr encontrado nas amostras de sedimentos da LR é bem 

inferior ao observado no estuário do rio Botafogo por Favaro et al. (2007), que foi de 161 

mg.kg-1 (Tabela 14). Este valor máximo também é inferior ao adotado para o folhelho e crosta 

continental, 90 e 126 mg.kg-1, respectivamente. 

Comparando a concentração máxima de Cu nas amostras de sedimentos da LR com 

outros estuários do Brasil e do mundo, nota-se que a LR apresenta uma concentração mais 

baixa do que a maioria desses estuários (Tabela 14). Este valor máximo encontra-se um pouco 

acima do padrão crosta continental (25 mg.kg-1), e um pouco abaixo daquele estabelecido para 

o folhelho (45 mg.kg-1). 

Já a concentração máxima de Pb nas amostras de sedimentos da LR esteve dentro de 

um patamar elevado, se tormar-mos como referência os padrões folhelho e crosta continental, 

20 mg.kg-1 e 14,8 mg.kg-1, respectivamente. Porém, se compararmos com estuários do Brasil 

e do mundo este valor é intermediário (Tabela14). 

Cotejando a concentração máxima do Fe presente nas amostras de sedimentos da LR 

com outros estuários, verifica-se que a LR possui uma concentração que está num patamar 

intermediário, estando este valor máximo bem próximo aos valores adotados para o folhelho e 

crosta continental que é de 4,7 mg.kg-1 e 4,3 mg.kg-1, respectivamente. 

A concentração máxima do Mn nas amostras de sedimentos da LR foi bastante inferior 

aos valores verificados na maioria dos estuários, estando este valor máximo muito abaixo dos 

padrões adotados para o folhelho e crosta continental, 850 e 716 mg.kg-1, respectivamente. 

Apesar da Lagoa do Roteiro apresentar uma concentração máxima (25 mg.kg-1) de Ni 

semelhante aos  estuários mais poluídos, como as Baías de Todos os Santos (26,7 mg.kg-1) e 

de Sepetíba (27 mg.kg-1), constata-se que este valor está dentro da normalidade. Corrobora 

com isso, o fato desta concentração máxima ser bem inferior aos limites máximos de Ni 

estabelecidos para os padrões folhelho (68 mg.kg-1)  e crosta continental (56 mg.kg-1).  
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Tabela 14 - Comparação das concentrações de alguns elementos maiores e traços obtidas na área de estudo com estuários no Brasil e no Mundo (em mg.kg-1, com exceção 
dos elementos indicados em %).  

 
1  Garlipp (2006); 2  Oliveira (2004); 3  Gomes et al. (2009); 4 Dassenakis (1995); Favaro et al. (2007)5; Fukumoto (2007) 6 

 

Elementos Al (%) Ba Cr Cu Pb Fe (%) Mn Ni Zn 

Lagoa do Roteiro (AL) 
presente estudo 

6,17 – 10,6 160 – 320 50 - 75 10 - 32 19 – 36 2,49 – 4,75 185 – 283 11 – 25 39 – 96 

Curimataú (RN) ¹ 2,2 – 5,0 6,9 – 252 13,4 – 52,2 0,20 – 13,2 1,1 – 7,2 0,73 – 3,59 109 – 329 2,73 – 21,2 8,5 – 63,2 

Baía de Todos os 
Santos (BA) ² 

0,03 – 2,71 - 0,14 – 65 0,20 – 79,6 0,66 – 40 0,01 – 6,58  7,38 – 466 0,06 – 26,7 2,45 – 187 

Baía de Sepetiba (RJ)³ 2,7 – 9,3 160 – 560 9,3  – 92 8,0 – 42,5 20 – 55 1,6 – 6,0 227 – 872 8,3 – 27 54 – 779 

Acheloos (Grécia) 4 0,045 – 3,96 - 3,4 – 86, 3 5,9 – 38,4 - 0,135 – 2,27 380 – 663 17,1 – 124 11,6 – 81,7 

Rio Botafogo (PE) 5 - 289 – 528 84 – 121 - - 3,2 – 4,8 - - 54 – 121 

Estuário de Santos 
(SP) 6 

0,4 – 5,1 - 6,1 – 62 2,4 - 48 4,2 - 59 0,6 – 4,1 - - 17 - 128 

81 
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Cotejando a concentração máxima do Zn nas amostras de sedimentos da LR com 

outros estuários do Brasil de mundo, verifica-se que a LR apresentou um valor inferior a 

maioria dos estuários, sendo o seu valor máximo semelhante ao padrão do folhelho (95 

mg.kg-1) e acima do padrão da crosta continental (65 mg.kg-1).  

De uma forma geral, o Sistema Estuarino-Lagunar do Roteiro comparado aos demais 

estuários, apresentou concentrações menores do que estes, num patamar inferior aos padrões 

de referência do folhelho e da crosta continental (Tabela 09), não estando os seus sedimentos 

contaminados de forma severa. 

  

4.10. Discussões 

 

Na década de 70, conforme Silva (2008) houve a implantação de uma indústria de 

cimento a montante do Sistema, a Cimento Portland-Cimpor, potencial fonte de poluentes do 

Sistema por particulados oriundos da fabricação deste produto. Além disso, a substituição da 

vegetação primária do topo e encostas dos tabuleiros costeiros, pela lavoura da cana de 

açúcar, tem contribuído para uma maior exposição do solo, aumentando a sedimentação e o 

carreamento de agrotóxicos ricos em metais para o Sistema Estuarino-Lagunar.  

Outro possível fator favorável ao enriquecimento do Sistema por metais são os 

lançamentos de efluentes domésticos, ricos em poluentes, que estão diretamente ligados à 

falta de saneamento básico das cidades de Roteiro e Barra de São Miguel (IBGE, 2009).  

Apesar destes fatores em conjunto contribuírem potencialmente para o enriquecimento 

do Sistema pelos elementos maiores e traços estudados neste trabalho, as amostras retiradas 

dos testemunhos não revelaram contaminação significativa para a maioria dos elementos. A 

exceção foi o Fósforo, cujas assinaturas geoquímicas mostraram uma moderada influência 

antropogênicas, advinda possivelmente do lançamento de efluentes urbanos e agrícolas. 

Destes últimos as principais fontes são os fertilizantes, que em grandes quantidades podem 

afetar gravemente a qualidade deste ambiente, contribuindo para o processo de eutrofização 

do mesmo Tundisi (2003). Verificou-se nas assinaturas geoquímicas dos testemunhos a 

predominante influência geogênica, sendo secundária a participação antropogênica nestes.  

 A taxa de sedimentação da área, determinada por Silva (2008), além dos dados de 

biodisponibilidade realizados por esta mesma autora, aliado aos dados de extração total, se 

mostraram uma ferramenta adequada nas interpretações das assinaturas geoquímicas dos 

testemunhos. 
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Além disso, a adoção dos valores de background local para cada elemento, refletindo a 

peculiaridade ambiental da área de estudo, mostrou-se valiosa para uma interpretação mais 

precisa, considerando dessa forma as variações geológicas que podem ocorrer mesmo numa 

pequena escala, segundo Loring e Rantala (1992). 

Apesar do conhecimento das limitações do método de datação por 210Pb 

(decrescimento da precisão com o aumento da profundidade da amostra, sendo recomendado 

um limite de 120 anos) para determinação da taxa de sedimentação, considerou-se a 

profundidade de 66 cm como sendo adequada para o estabelecimento dos valores de 

background locais, o que seria correspondente ao ano de 1820, ou seja, mais de 185 anos atrás 

(Honorato, 2002). Considera-se que a atividade antropogênica nesta época era mínima na 

área, não apresentando fontes significativas de contaminação por elementos maiores e traços, 

sendo portanto, adequado o estabelecimento do background local neste patamar. 

Os valores de background de alguns elementos (Al, Fe, Ba, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn e 

P) que foram comparados com o folhelho e crosta continental são de uma forma geral 

inferiores a estes padrões (Tabela 09). Isto indica que a área não possui concentrações 

naturalmente anômalas para estes elementos, sendo importante este conhecimento para um 

maior controle sobre os lançamentos futuros de poluentes no Sistema. 

A correlação observada nas matrizes dos elementos pesquisados com a matéria 

orgânica e carbonato variou de baixa a muito baixa, diferentemente do esperado já que estes 

compostos são associados frequentemente à presença de metais (Queiroz et al., 2008).  

Com relação aos padrões de qualidade internacionais dos sedimentos (USEPA e 

Padrão Canadense), as amostras analisadas do sistema apresentaram um grau de 

contaminação mínimo, não produzindo um efeito adverso à biota, compatíveis a de um 

estuário não poluído, conforme as classificações adotadas. 

Quanto ao nível de enriquecimento dos elementos maiores e traços analisados 

encontrados nas amostras, verificou-se que a grande maioria destes possui um enriquecimento 

mínimo (RE <2), exceto o Fósforo que se mostrou moderadamente enriquecido por fontes 

antropogênicas em algumas amostras superficiais dos testemunhos 18A e 22A. O 

enriquecimento verificado nestes testemunhos pode estar associado à localização dos mesmos 

a jusante da cidade do Roteiro, e próximos à área urbana da cidade de Barra de São Miguel, 

além da proximidade de pequenos córregos que drenam poluentes para o sistema (fontes 

potenciais de efluentes ricos em P).  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

 

O Sistema Estuarino-Lagunar do Roteiro, bem como o seu entorno vem sendo 

descaracterizado ao longo dos anos, principalmente a partir da segunda metade do século 

passado, com a ocupação das áreas de topo dos Tabuleiros Costeiros pela cultura da cana-de-

açúcar, a implantação de uma indústria de cimento a montante do Sistema, além da crescente 

expansão urbana. 

A interpretação dos dados geoquímicos da concentração total com base no auxílio dos 

parâmetros MO, Carbonato Total, além da taxa de sedimentação do sistema foram essenciais 

para elucidar o comportamento e qualidade dos metais ao longo do tempo, e mostrou uma 

tendência geral de enriquecimento mínimo por fontes antropogênicas para maioria dos 

elementos analisados nesta pesquisa. A exceção foi o P que se mostrou moderadamente 

enriquecido nas amostras superficiais dos testemunhos 18A e 22A. Este enriquecimento do P 

se justifica por conta do uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes na cultura de cana-de-

açúcar, além dos constantes lançamentos de efluentes domésticos ricos neste elemento. 

No geral, o valor considerado como background local para os elementos estudados não 

são elevados, se comparados aos valores do folhelho e crosta continental, pelo contrário, a 

maior parte dos elementos se encontra num patamar inferior a estes padrões de referência. Isto 

mostra que a área naturalmente não possui valores anômalos para estes elementos. 

Os dados de Matéria Orgânica apontaram uma correlação que variou de moderada a 

muito fraca com os elementos analisados, algo inesperado, pois esta é comumente associada à 

presença de metais em sua superfície ou estrutura. O testemunho 18A foi aquele que possui a 

maior concentração, seguido do 22A e 15A. Porém, as maiores concentrações superficiais 

foram detectadas justamente no15A, devido ao seu posicionamento mais a montante, sendo a 

hidrodinâmica local menor que os demais testemunhos, o que possibilita uma maior 

concentração da MO.  

Os dados de carbonato apresentaram uma baixa correlação com os elementos metálicos 

analisados, algo inesperado, pois estes são comumente associados à presença de metais, os 

quais são encontrados adsorvidos ou complexados nestes. O testemunho 15A foi o que 

apresentou as maiores concentrações de carbonato, seguido do 18A e 22A. Porém, as maiores 

concentrações superficiais foram observadas no testemunho mais a jusante (22A) devido a 
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proximidade da área fonte (recifes algálicos e de corais, e sedimentos carbonáticos dispostos 

ao longo da costa).  

As menores concentrações dos elementos analisados foram detectadas 

predominantemente no testemunho 22A. Já as maiores concentrações foram identificadas no 

testemunho 15A e 18A. Isto pode estar relacionado ao maior poder diluidor da água do mar, 

sendo maior no 22A, e menor nos demais, sendo por isso observado menores concentrações 

nos testemunhos mais a montante. 

Quanto às maiores concentrações de superfície, percebeu-se uma prevalência dessas no 

testemunho 15A, sendo observada em 14 elementos (Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Ba, Al, Fe, Zn, Be, 

Ga, S, Sc e V) esta tendência. As concentrações superficiais do Mn, K, Mo, Na, Th e Ti foram 

maiores no 18A, enquanto que as do P, As, Ca, La, Mg e Sr dominaram no 22A. Há 

possivelmente uma relação direta entre a distribuição espacial destas concentrações e a 

proximidade da área fonte destes elementos. Isto fica evidente quando se observa este último 

agrupamento, onde o Ca, Mg e Sr apresentam seus valores máximos próximos à área fonte 

(recifes de corais, algálicos e sedimentos carbonáticos dispostos ao longo da costa), além do P 

que tem valor máximo próximo a área urbana da cidade de Barra de são Miguel, fonte 

potencial de efluentes ricos neste elemento. 

Apesar das concentrações totais dos elementos Pb, Ni, Al e Fe serem menores no 22A, 

estas se encontram mais biodisponíveis (% biodisponível da fração total) neste testemunho, 

sendo, evidenciando um maior risco ao meio. Já os elementos Cu, Mn e Co apresentaram as 

maiores concentrações totais no testemunho 18A e 15A, e estiveram mais biodisponíveis no 

testemunho 15A, o que torna este potencialmente mais poluidor.  

A porção superficial potencialmente mais poluidora (biodisponível) por Cu, Co, Ni e 

Al foi detectada no 18A. O Fe e o Mn estiveram mais biodisponíveis na superfície do 15A, 

enquanto que o Pb apresentou a maior biodisponibilidade na superfície do 22A.    

Foram verificados nas matrizes alguns agrupamentos que naturalmente são observados 

(Al e Fe), (Ca e Sr), (Zn, Cu e Pb), porém ficaram evidentes outras associações que não são 

comuns de ocorrerem no meio (associação entre o P e os elementos Pb, Cu, Ba, e Zn) sendo 

relacionadas a fontes antropogênicas. 

As assinaturas geoquímicas dos elementos maiores e traços do Sistema Estuarino-

Lagunar do Roteiro são compatíveis a de um estuário não poluído significativamente, estando 

em níveis aceitáveis, de acordo com os padrões de referência americano (USEPA) e 

canadense (ISQG). Este resultado é inesperado, pois o controle sobre os lançamentos de 

agrotóxicos, fertilizantes, efluentes domésticos e indústrias na área são ineficientes. 
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O Sistema Estuarino apresentou de uma forma geral concentrações máximas de metais 

(Pb, Cu, Fe, Al, Zn, Cr, Ni, Mn e Ba)  inferiores aos demais estuários comparados, num 

patamar abaixo dos padrões de referência Folhelho e crosta continental, não estando os seus 

sedimentos contaminados de forma severa, e podendo inclusive servir de nível de base para 

identificar assinaturas geoquímicas típicas de ecossistemas não impactados nas regiões 

costeiras do Brasil. 

 

 

 

CAPÍTULO 6 - RECOMENDAÇÕES 

 

Faz-se necessário um controle mais eficiente e pontual dos efluentes descartados no 

estuário, sejam eles domésticos ou industriais. Outra forma de combater estes lançamentos é o 

investimento em saneamento básico nas cidades de Roteiro e Barra de São Miguel.  

A redução ou até mesmo eliminação do uso de agrotóxicos, aplicados principalmente 

na agricultura da cana-de-açúcar é viável para impedir futuras concentrações danosas ao meio. 

Uma maior fiscalização destas fontes de contaminantes pelo poder público e o 

cumprimento de punições adequadas às infrações cometidas, de acordo com a legislação 

ambiental vigente é imprescindível para manutenção da qualidade ambiental deste ambiente. 

A preservação e reconstituição da mata ciliar do Sistema Estuarino-Lagunar do Roteiro 

é importantíssimo para a redução do carreamento de metais trazidos por lixiviação do solo e 

também para combater o assoreamento verificado em alguns pontos do Sistema. 

A viabilização de um uso sustentável tanto das atividades eco-turísticas (passeios 

náuticos) quanto às econômicas, tais como a pesca e coleta de peixes, crustáceos e moluscos 

praticados nesse Sistema são fundamentais ao equilíbrio da Lagoa do Roteiro. 

Há também, a necessidade de integrar toda a base de dados existente do estuário, tais 

como a geomorfológica, geológica, sedimentológica, batimétrica, físico-química e 

geoquímica (frações total e biodisponível) e outras que existirem, tendo por fim o 

entendimento sistêmico deste espaço estudado. 

Não é por conta da atual situação do Sistema, que está em níveis aceitáveis de 

contaminação, enriquecido minimamente por estes elementos analisados, que não se deve 

pensar nas medidas de controle acima mencionadas, fundamentais ao equilíbrio ambiental 

deste Sistema Estuarino-Lagunar. 
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Anexos 
 
 
Anexo 1 - Razão de enriquecimento do Chumbo por testemunho. 

 
 
 
Anexo 2 - Razão de enriquecimento do Cobre por testemunho. 
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Anexo 3 - Razão de enriquecimento do Cobalto por testemunho. 

 
 
Anexo 4 - Razão de enriquecimento do Níquel por testemunho. 

 
 
Anexo 5 - Razão de enriquecimento do Manganês por testemunho. 
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Anexo 6 - Razão de enriquecimento do Cromo por testemunho. 

 
 
Anexo 7 - Razão de enriquecimento do Fósforo por testemunho. 

 
 
Anexo 8 - Razão de enriquecimento do Bário por testemunho. 
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Anexo 9 - Razão de enriquecimento do Arsênio por testemunho. 

 
 
Anexo 10 - Razão de enriquecimento do Ferro por testemunho. 

 
 
Anexo 11 - Razão de enriquecimento do Zinco por testemunho. 
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Anexo 12 - Razão de enriquecimento do Berílio por testemunho. 

 
 
Anexo 13 - Razão de enriquecimento do Cálcio por testemunho. 

 
 
Anexo 14 - Razão de enriquecimento do Gálio por testemunho. 
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Anexo 15 - Razão de enriquecimento do Potássio por testemunho.  

 
 
Anexo 16 - Razão de enriquecimento do Lantânio por testemunho. 

 
 
Anexo 17 - Razão de enriquecimento do Magnésio por testemunho. 
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Anexo 18 - Razão de enriquecimento do Molibdênio por testemunho. 

 
 
Anexo 19 - Razão de enriquecimento do Sódio por testemunho. 

 
 
Anexo 20 - Razão de enriquecimento do Enxofre por testemunho. 
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Anexo 21 - Razão de enriquecimento do Escândio por testemunho. 

 
 
Anexo 22 - Razão de enriquecimento do Estrôncio por testemunho. 

 
 
Anexo 23 - Razão de enriquecimento do Tório por testemunho. 
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Anexo 24 - Razão de enriquecimento do Titânio por testemunho. 

 
 
Anexo 25 - Razão de enriquecimento do Vanádio por testemunho. 
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Tabelas: 
 
 
Anexo 26 – Concentração da Matéria Orgânica e Carbonato Total ao longo do testemunho 15A. Todos os 

valores em %. 
 

Profundidade Matéria Orgânica Carbonato Total 
0-3 8,4 7,4 
3-6 11,6 31,2 
6-9 5,7 31,0 

9-12 2,8 43,8 
12-15 4,6 41,0 
15-18 N/D N/D 
18-21 N/D N/D 
21-24 7,0 32,0 
24-27 8,5 30,4 
27-30 6,0 33,8 
30-33 4,0 32,0 
33-36 3,3 40,3 
36-39 3,3 27,3 
39-42 2,8 32,1 
42-45 2,3 34,3 
45-48 2,3 31,0 
48-51 3,5 24,0 

 
 

Anexo 27 – Concentração da Matéria Orgânica e Carbonato ao longo do testemunho 18A. 
Todos os valores em % 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profundidade Matéria Orgânica Carbonato Total 
0-3 8,0 28,6 
3-6 8,5 26,7 
6-9 6,4 30,1 

9-12 12,0 31,0 
12-15 10,5 30,6 
15-18 10,2 26,4 
18-21 11,0 28,8 
21-24 10,4 29,0 
24-27 19,0 53,5 
27-30 11,6 33,6 
30-33 9,4 29,1 
33-36 10,3 30,0 
36-39 10,7 25,4 
39-42 14,3 27,0 
42-45 6,6 34,0 
45-48 5,8 30,0 
48-51 10,0 20,2 
51-54 10,3 30,5 
54-57 7,7 32,6 
57-60 3,9 39,2 
60-63 6,8 37,8 
63-66 5,7 33,1 
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Anexo 28 – Concentração da Matéria Orgânica e Carbonato Total ao longo do testemunho 22A. 

Todos os valores em % 
 

Profundidade Matéria Orgânica Carbonato Total 
0-3 5,2 43,7 
3-6 4,3 22,6 
6-9 4,2 31,7 

9-12 4,2 14,5 
12-15 5,3 30,6 
15-18 5,3 27,7 
18-21 8,0 29,4 
21-24 3,7 39,0 
24-27 6,3 22,3 
27-30 7,4 30,2 
30-33 N/D N/D 
33-36 8,8 18,7 
36-39 N/D N/D 
39-42 7,4 23,0 
42-45 7,6 20,8 
45-48 6,7 15,2 
48-51 2,5 24,2 
51-54 1,2 30,3 
54-57 11,8 30,2 
57-60 9,5 26,0 
60-63 3,3 35,3 
63-66 4,7 29,0 

 

 



 106 

Tabela 14 – Concentração total dos elementos maiores e traços analisados neste trabalho. Valores em mg.Kg -1, exceto os elementos indicados em %; (Prof=Profundidade;); (< = 
abaixo do limite de detecção). Testemunhos (15 A), (18 A) e (22 A).  

Prof 
(cm) 

Fe Mn Al Ni Co Pb Cu Cr P Ba Zn As Be 
Ca 
% 

Ga 
K 
% 

La 
Mg 
% 

Mo 
Na 
% 

S 
% 

Sc Sr Th 
Ti 
% 

V 

0-3 40.400 224 91.600 20 8 36 30 68 740 300 96 <5 1,9 0,5 20 0,8 40 0,49 3 0,2 3,00 10 104 20 0,51 76 
3-6 42.900 221 95.400 21 9 35 32 62 780 320 93 <5 2,1 0,38 30 0,88 50 0,53 3 0,24 2,78 11 103 20 0,54 82 
6-9 43.100 205 91.100 21 6 32 22 69 580 300 77 6 2,1 0,53 20 0,98 40 0,51 2 0,27 3,27 11 108 20 0,50 74 

9-12 42.400 227 92.600 22 8 32 24 70 600 300 83 7 2 0,47 20 0,86 40 0,52 3 0,19 3,18 11 94 20 0,51 74 
12-15 42.900 230 90.700 20 8 34 28 69 670 310 85 7 2 0,32 20 0,93 50 0,52 3 0,29 3,07 11 95 20 0,51 77 
15-18 42.600 218 93.600 23 8 34 21 72 510 320 79 11 2,1 0,28 20 0,97 50 0,54 2 0,25 2,85 11 89 20 0,53 74 
18-21 38.700 190 88.300 20 7 29 19 69 500 270 74 8 2 0,79 20 0,91 40 0,5 2 0,36 3,88 11 118 20 0,47 68 
21-24 39.400 219 89.900 24 6 26 15 70 440 270 70 8 2,1 0,44 20 0,91 40 0,54 2 0,33 3,01 11 88 20 0,47 67 
24-27 41.100 216 92.500 24 7 27 16 75 470 270 76 <5 2,2 0,55 20 0,96 40 0,56 2 0,33 3,06 12 106 20 0,50 71 
27-30 40.700 210 93.000 24 7 29 14 69 460 270 72 7 2,2 0,69 20 0,95 50 0,57 2 0,3 2,78 12 141 20 0,49 70 
30-33 41.300 239 97.000 24 7 29 15 70 490 280 74 7 2,3 1,13 20 0,99 50 0,61 3 0,3 2,97 12 183 20 0,51 72 
33-36 40.000 246 92.300 23 7 27 15 69 490 270 73 9 2,2 1,63 20 0,98 40 0,61 2 0,38 2,99 11 238 20 0,49 72 
36-39 38.000 222 90.200 23 6 26 14 69 480 260 69 6 2,1 1,70 20 0,95 40 0,62 2 0,41 2,54 11 258 20 0,47 68 
39-42 41.000 225 94.100 24 8 29 15 68 510 270 75 7 2,2 2,09 30 1,00 30 0,65 1 0,39 2,85 11 299 20 0,51 73 
42-45 41.000 221 94.100 23 7 28 15 71 510 270 77 6 2,3 2,25 30 1,02 30 0,66 2 0,38 2,90 11 308 20 0,52 75 
45-48 39.600 211 93.500 23 7 29 15 72 510 260 72 9 2,2 2,28 20 0,97 40 0,69 1 0,39 2,64 11 316 20 0,49 73 
48-51 39.800 203 93.700 23 8 28 14 73 520 250 73 6 2,2 2,18 30 0,98 40 0,70 1 0,4 2,57 11 312 20 0,50 74 

0-3 30.400 265 61.700 11 5 27 13 50 1.010 290 50 5 1,2 2,57 20 0,82 60 0,58 2 1,5 1,43 9 348 40 0,60 52 
3-6 38.600 233 80.000 18 6 31 16 57 740 310 61 10 1,6 0,68 20 0,91 40 0,58 2 0,99 1,72 10 168 20 0,53 62 
6-9 34.800 246 81.800 19 6 29 16 59 670 270 61 11 1,6 1,96 20 0,84 40 0,6 2 0,72 2,18 10 269 20 0,55 61 

9-12 39.300 269 85.100 21 7 30 18 62 680 230 68 7 1,7 1,15 20 0,78 60 0,61 3 0,89 2,77 11 169 30 0,57 67 
12-15 42.300 240 90.100 23 6 33 19 64 700 220 71 11 1,8 0,96 20 0,77 50 0,65 3 0,93 2,78 11 157 30 0,53 68 
15-18 44.500 228 90.100 22 6 32 20 59 730 230 73 14 1,8 0,77 20 0,79 50 0,65 4 1,03 2,69 11 145 30 0,54 73 
18-21 44.300 250 88.400 21 7 33 21 62 700 220 72 8 1,8 0,83 20 0,78 50 0,63 3 1,09 3,05 11 143 30 0,57 72 
21-24 41.100 226 92.200 22 6 30 20 64 660 210 73 7 1,8 1,25 20 0,77 40 0,65 3 0,68 2,85 10 179 20 0,49 68 
24-27 43.500 274 87.400 21 6 31 19 66 690 210 71 5 1,8 1,25 20 0,77 40 0,69 4 1,10 3,33 10 173 20 0,48 70 
27-30 47.500 264 106.500 25 8 34 24 72 690 230 85 8 2,2 1,19 30 0,88 40 0,73 5 0,59 3,35 12 174 20 0,55 82 
30-33 45.400 258 103.000 23 8 32 23 70 670 230 84 12 2,1 0,99 30 0,86 40 0,72 5 0,85 2,97 12 155 20 0,53 78 
33-36 47.500 275 105.500 24 7 34 23 69 690 240 83 10 2,1 1,17 30 0,87 50 0,74 5 0,91 3,17 12 164 20 0,54 81 
36-39 45.300 259 100.500 23 7 32 22 68 650 220 80 10 2 1,18 20 0,84 40 0,69 6 0,9 3,14 11 156 20 0,52 77 
39-42 43.900 259 98.800 22 7 31 21 66 600 220 79 9 2 0,67 20 0,85 40 0,67 6 0,83 2,91 11 114 20 0,51 78 
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Tabela 14 – (Cont) Concentração total dos elementos maiores e traços analisados neste trabalho. Valores em mg.Kg -1, exceto para os elementos Na, K, Ca, Mg, S e Ti que se 
encontra em %; (Prof=Profundidade;). Testemunhos (15 A), (18 A) e (22 A). 

Prof 
(cm) 

Fe Mn Al Ni Co Pb Cu Cr P Ba Zn As Be 
Ca 
% 

Ga 
K 
% 

La 
Mg 
% 

Mo 
Na 
% 

S 
% 

Sc Sr Th 
Ti 
% 

V 

42-45 42.700 257 98.800 22 8 32 20 67 580 230 76 10 2 0,39 30 0,85 50 0,69 10 1,01 2,92 12 86 20 0,54 80 
45-48 42.100 268 97.300 23 8 30 20 68 580 230 76 12 1,9 0,39 30 0,84 50 0,69 11 1,34 3,16 11 89 20 0,53 77 
48-51 41.100 270 91.600 22 8 28 20 70 570 220 73 13 1,9 0,29 20 0,86 50 0,64 8 1,24 2,74 11 80 20 0,54 74 
51-54 37.300 219 91.000 21 6 29 18 67 540 230 69 12 1,8 0,33 20 0,87 50 0,63 6 1,59 2,56 12 84 30 0,60 70 
54-57 34.400 228 85.100 20 7 29 17 63 510 250 66 9 1,9 0,49 20 0,87 50 0,67 6 1,25 2,88 12 99 20 0,54 75 
57-60 38.000 212 93.200 21 8 29 18 66 550 230 69 20 1,8 0,42 20 0,88 60 0,65 6 1,68 2,69 12 94 30 0,61 72 
60-63 34.000 221 87.000 20 6 31 18 63 520 260 67 11 1,8 0,44 20 0,89 40 0,71 6 2,93 2,79 11 97 20 0,51 74 
63-66 34.700 185 86.600 19 7 30 17 60 530 230 64 13 2 0,39 30 0,85 50 0,69 10 1,01 2,92 12 86 20 0,54 80 
0-3 35.800 214 81.500 16 5 26 15 61 1.030 200 59 7 1,5 6,65 20 0,74 40 0,83 2 0,81 1,46 9 742 20 0,45 67 
3-6 31.400 200 73.600 14 6 24 13 58 780 210 52 10 1,3 6,71 20 0,78 50 0,83 2 1,08 1,25 9 780 30 0,47 59 
6-9 32.700 204 81.000 16 6 24 13 61 720 210 57 10 1,5 6,05 20 0,80 50 0,83 2 0,90 1,42 9 710 30 0,46 62 
9-12 30.800 227 72.900 14 6 22 12 59 630 210 52 11 1,3 5,78 20 0,79 50 0,76 2 0,88 1,65 9 690 30 0,49 58 

12-15 31.000 251 73.800 15 6 20 12 60 580 210 53 13 1,4 5,79 20 0,80 50 0,77 3 0,85 1,83 9 683 30 0,50 58 
15-18 34.100 276 77.800 17 6 22 14 65 560 210 57 10 1,5 4,77 20 0,81 50 0,73 3 0,84 2,08 10 571 30 0,51 61 
18-21 34.700 283 81.800 18 6 24 14 65 570 210 58 9 1,5 4,87 20 0,82 50 0,77 3 0,62 2,14 10 586 30 0,51 63 
21-24 33.900 265 80.900 17 6 23 14 65 560 200 59 9 1,5 4,86 20 0,79 50 0,76 3 0,65 2,14 10 577 30 0,50 59 
24-27 31.900 265 78.500 17 6 22 13 63 540 200 54 11 1,4 5,36 20 0,80 50 0,75 2 0,57 1,98 10 634 30 0,54 59 
27-30 35.200 280 86.700 19 7 25 15 63 520 210 60 11 1,6 4,70 20 0,86 50 0,78 4 0,55 2,20 10 571 30 0,53 64 
30-33 32.100 255 78.500 17 6 21 13 61 500 190 53 16 1,5 5,37 20 0,79 50 0,77 3 0,69 2,09 10 648 30 0,48 57 
33-36 34.300 261 85.500 19 7 23 14 66 500 190 58 14 1,6 4,83 20 0,84 50 0,79 4 0,56 2,13 10 585 30 0,51 65 
36-39 29.900 236 73.900 16 6 22 11 63 480 180 47 7 1,3 6,08 20 0,74 50 0,74 5 0,67 2,02 9 736 30 0,46 58 
39-42 28.500 219 75.700 17 6 22 12 65 500 170 47 9 1,4 7,71 20 0,77 50 0,83 4 0,57 1,90 9 940 30 0,47 56 
42-45 28.200 211 76.000 18 6 19 12 65 490 170 47 10 1,4 7,79 20 0,77 50 0,82 4 0,47 1,84 9 936 30 0,46 57 
45-48 27.000 204 71.400 16 6 21 12 64 490 180 47 12 1,3 7,91 20 0,76 50 0,76 5 0,43 1,72 9 968 30 0,47 56 
48-51 28.100 205 75.100 16 6 23 11 59 480 170 47 9 1,3 8,18 20 0,76 50 0,76 4 0,34 1,85 9 985 30 0,46 56 
51-54 25.000 197 66.700 16 6 19 10 57 470 170 40 8 1,2 8,79 20 0,72 50 0,71 4 0,32 1,62 9 1.060 40 0,47 51 
54-57 24.900 194 66.100 15 5 20 10 55 480 160 39 10 1,2 9,24 20 0,70 50 0,73 4 0,28 1,68 9 1.115 40 0,45 50 
57-60 25.800 196 69.000 17 5 21 10 60 470 170 41 11 1,2 8,84 20 0,71 50 0,72 5 0,23 1,77 9 1.065 40 0,46 50 
60-63 27.400 203 70.800 16 6 20 11 60 470 170 41 14 1,3 8,59 20 0,71 50 0,69 6 0,21 1,94 10 1.035 40 0,47 54 
63-66 27.100 204 68.700 16 6 21 11 59 480 170 40 10 1,3 8,96 20 0,69 60 0,66 6 0,22 1,93 10 1.085 40 0,49 55 
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Tabela 15 – Concentração biodisponível dos elementos maiores e traços obtidos de Silva (2008) e utilizados neste trabalho. (Todos os valores em mg.Kg -1); Testemunhos (15 A), 
(18 A) e (22 A). 

 
 

Prof (cm) Pb Cu Mn Ni Al Fe Co 
0-3 5,81  9  113  6,6  3.255 9.954 2,30  
3-6 3,69  9  127  6,3  3.748 9.737 2,60 
6-9 4,12  11  117  7,6  2.700 5.286 3,10  

9-12 5,31  10  118  6,4  2.761 5.163 3,10 
12-15 5,24  7  115  6,3  2.421 5.711 2,60 
15-18 4,35  7  117  7,7  2.743 5.702 2,80 
18-21 4,91  9  140  8,0  3.377 7.154 3,00 
21-24 4,27  8  111  6,6 2.633 6.736 2,80 
24-27 3,93  9  108  6,2  2.458 5.734 3,00 
27-30 6,05  9  107  7,6  2.790 5.320 3,30 
30-33 7,78  7  110  7,6  3.599 6.384 2,80 
33-36 5,60  7  115  8,2  3.674 6.439 3,00 
36-39 7,12  7  107  8,0  3.481 6.469 3,10 
39-42 6,82  7  109  8,5  3.466 6.651 3,30 
42-45 7,39  5  120  8,3  3.055 4.613 3,00 
45-48 7,09  4  109  7,0  2.831 4.522 2,60 
48-51 6,73  5  111  8,0  3.509 4.684 2,70 

0-3 3,96  4,7  119  6,1  2.798 7.051 2,00 
3-6 6,08  2,9  86  3,8  1.699 6.258 1,31 
6-9 6,06  2,8  77  3,9  1.724 5.627 1,24  

9-12 5,72  2,8  67  3,3  1.831 5.364 1,25  
12-15 5,84  2,5  70  3,3  1.761 5.013 1,11  
15-18 6,31  2,7  75  3,6  1.776 5.304 1,11  
18-21 6,21  2,1  70  3,8  2.034 4.454 1,19  
21-24 5,79  2,0  58  3,4  1.892 3.794 1,03  
24-27 5,50  2,5  55  4,6  1.873 3.948 1,07  
27-30 5,68  2,9  62  4,6  2.024 4.475 1,23  
30-33 5,60  3,0  74  5,0  2.116 5.904 1,32  
33-36 5,37  3,2  72  4,4 1.918 5.273 1,29  
36-39 5,02  2,2  61  4,2  2.021 4.327 1,32  
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Tabela 15 – (Cont.) Concentração biodisponível dos elementos maiores e traços obtidos de Silva (2008) e utilizados neste trabalho. (Todos os valores em mg.Kg -1); Testemunhos 
(15 A), (18 A) e (22 A). 

 

Prof (cm) Pb Cu Mn Ni Al Fe Co 
39-42 4,82  1,6  54  3,8  2.028 4.054 1,32  
42-45 4,95  2,7  63  4,1  1.929 5.076 1,21  
45-48 5,82  2,7  60  4,6  1.974 4.783 1,27  
48-51 5,07  1,6  49  3,7  2.038 4.418 1,25  
51-54 6,77  3,6  69  3,5  2.105 7.102 1,05  
54-57 6,80  3,6  70  4,0  2.141 6.393 1,13  
57-60 6,47  3,4  70  4,9  2.286 7.594 1,16  
60-63 5,91  3,2  63  4,1  2.095 7.420 1,12  
63-66 6,08 2,4  50  4,1  2.129 5.322 1,02  

0-3 5,81  2,7  50  5,1  2.162 5.303 1,05  
3-6 3,69  4,4  74  4,7  2.082 6.327 1,25  
6-9 4,12  4,3  78  4,8  2.185 6.564 1,34  

9-12 5,31  4,1  65  5,3  2.171 7.062 1,27  
12-15 5,24  4,1  67  4,5  1.935 7.409 1,23  
15-18 4,35  4,8  70  5,5  2.158 7.734 1,32  
18-21 4,91  4,6  63  5,0  2.014 6.949 1,33  
21-24 4,27  5,2  78  6,9  2.243 6.516 1,60  
24-27 3,93  5,1  74  5,9  2.057 6.321 1,50  
27-30 6,05  4,1  69  4,2  1.854 7.180 1,15  
30-33 7,78  6,0  103  6,3  2.945 11.197 1,50  
33-36 5,60  2,7  66  4,3  1.635 4.227 0,99  
36-39 7,12  3,5  73  5,2  2.173 6.927 1,25  
39-42 6,82  2,6  45  4,7  1.954 3.736 1,12  
42-45 7,39  3,3  53  5,2  1.938 4.332 1,26  
45-48 7,09  4,0  56  4,9  1.982 4.812 1,27  
48-51 6,73  2,6  48  4,2  1.859 3.973 1,16  
51-54 7,37  3,8  50  6,8  1.988 4.617 1,30  
54-57 6,44  4,4  55  5,2  1.897 4.696 1,25  
57-60 7,11  4,4  60  6,0  1.983 5.443 1,42  
60-63 6,69  3,5  47  4,6  1.717 3.913 1,13  
63-66 4,62  3,9  86  5,5  2.339 4.702 1,70  
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Tabela 16 – Porcentagem biodisponível presente nas concentrações totais dos elementos maiores e traços. (Todos os valores em %); Testemunhos (15 A), (18 A) e (22 A). 

 
 
 

Prof (cm) Pb Cu Mn Ni Al Fe Co 
0-3 1,7 30,0 50,4 33,0 3,5 24,6 28,7 
3-6 1,8 28,1 57,4 30,0 3,9 22,6 29,0 
6-9 3,0 50,0 57,0 36,2 2,9 12,2 51,6 

9-12 3,4 41,6 52,0 29,1 2,9 12,1 38,7 
12-15 2,9 25,0 50,0 31,5 2,6 13,3 32,5 
15-18 2,7 33,3 53,6 33,4 2,9 13,3 35,0 
18-21 2,5 47,3 73,7 40,0 3,8 18,4 42,8 
21-24 3,2 53,3 50,7 27,5 2,9 17,0 46,6 
24-27 2,8 56,2 50,0 25,9 2,6 13,9 42,8 
27-30 2,7 64,2 51,0 31,6 3,0 13,0 47,1 
30-33 0,6 46,6 46,0 31,6 3,7 15,4 40,0 
33-36 1,2 46,6 46,7 35,6 3,9 16,1 42,8 
36-39 1,3 50,0 48,2 34,8 3,8 17,0 51,6 
39-42 1,5 46,6 48,4 35,4 3,6 16,2 41,3 
42-45 1,3 33,3 54,3 36,0 3,2 11,2 42,8 
45-48 1,5 26,6 51,6 30,4 3,0 11,4 37,1 
48-51 1,6 35,7 54,6 34,8 3,7 11,7 33,7 

0-3 14,6 36,1 45,0 55,4 4,5 23,1 40,0 
3-6 19,6 18,1 37,0 21,1 2,1 16,2 21,8 
6-9 21,0 17,5 31,3 20,5 2,1 16,1 20,6 

9-12 19,0 15,5 24,9 15,7 2,1 13,6 17,8 
12-15 17,7 13,1 29,2 14,3 1,9 11,8 18,5 
15-18 19,7 13,5 32,9 16,3 1,9 11,9 18,5 
18-21 18,8 10,0 28,0 18,1 2,3 10,0 17,0 
21-24 19,3 10,0 25,6 15,4 2,0 9,2 17,1 
24-27 17,7 13,1 20,0 22,0 2,1 9,0 17,8 
27-30 16,7 12,0 23,5 18,4 1,9 9,4 15,3 
30-33 17,5 13,0 28,7 21,7 2,0 13,0 16,5 
33-36 15,8 13,9 26,2 18,3 1,8 11,1 18,4 
36-39 15,7 10,0 23,5 18,2 2,0 9,5 18,8 
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Tabela 16 – (Cont.) Porcentagem biodisponível presente nas concentrações totais dos elementos maiores e traços. (Todos os valores em %); Testemunhos (15 A), (18 A) e (22 A). 

 

Prof (cm) Pb Cu Mn Ni Al Fe Co 
39-42 15,5 7,6 20,8 17,2 2,0 9,2 18,8 
42-45 15,4 13,5 24,5 18,6 1,9 11,8 15,1 
45-48 19,4 13,5 22.4 20,0 2,0 11,3 15,8 
48-51 18,1 8,0 18,1 16,8 2,2 10,7 15,6 
51-54 23,3 20,0 31,5 16,6 2,3 19,0 17,5 
54-57 23,4 21,1 30,7 20,0 2,5 18,5 6,10 
57-60 22,3 19,0 33,0 23,3 2,4 20,0 14,5 
60-63 19,0 17,7 28,5 20,5 2,4 21,8 18,6 
63-66 20,2 14,1 27,0 21,5 2,4 15,3 14,5 

0-3 22,3 18,0 23,3 31,8 2,6 14,8 21,0 
3-6 15,3 33,8 37,0 33,6 2,8 20,1 20,8 
6-9 17,1 33,0 38,2 30,0 2,7 20,0 22,3 

9-12 24,1 34,1 28,6 37,8 2,9 23,0 21,1 
12-15 26,2 34,1 26,7 30,0 2,6 23,9 20,5 
15-18 19,8 34,3 25,3 32,3 2,7 22,6 22,0 
18-21 20,4 32,8 22,2 27,7 2,4 20,0 22,1 
21-24 18,5 37,1 29,4 40,5 2,7 19,2 26,6 
24-27 17,8 39,2 28,0 34,7 2,6 19,8 25,0 
27-30 24,2 27,3 24,6 22,1 2,1 20,4 16,4 
30-33 37,0 46,1 40,3 37,0 3,7 34,8 25,0 
33-36 24,3 19,3 25,2 22,6 1,9 12,3 14,1 
36-39 32,3 31,8 31,0 32,5 2,9 23,1 20,8 
39-42 31,0 21,6 20,5 27,6 2,5 13,0 18,6 
42-45 39,0 27,5 25,1 29,0 2,5 15,3 21,0 
45-48 33,7 33,3 27,4 30,6 2,7 17,8 21,1 
48-51 29,2 23,6 23,4 26,2 2,4 14,1 19,3 
51-54 38,8 38,0 25,3 42,5 2,9 18,4 21,6 
54-57 32,2 44,0 28,3 34,6 3,0 18,8 25,0 
57-60 33,8 44,0 30,6 35,2 2,8 21,0 28,4 
60-63 33,4 31,8 23,1 28,7 2,4 14,2 18,8 
63-66 22,0 35,5 42,1 34,3 3,4 17,1 28,3 




