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RESUMO 
 

O Porto de Suape, situado no litoral sul do Estado de Pernambuco, Nordeste do 

Brasil, é um complexo industrial em expansão desde os anos 70 (século XX). A avaliação 

do status ambiental do estuário do rio Tatuoca, incluso nesta área, é apresentada neste 

trabalho, utilizando-se composições mineralógicas de amostras seccionadas de perfil 

sedimentar de fundo, com apoio de análises químicas (cálculos estequiométricos). 

Análises químicas incluíram 10 óxidos fundamentais, perda ao fogo, e 40 elementos 

traços. O comportamento das principais frações mineralógicas, assim como das espécies 

químicas analisadas, foi estatisticamente definido por análises regressivas, sobretudo 

para avaliação dos elementos químicos patogênicos: Pb-Cr-Cu-As. 

 Dentre os elementos traços, os teores em As estão muito próximos do valor crítico 

ERL (USEPA) para sedimento total, recomendando-se que seu monitoramento seja 

diligenciado, sobretudo porque a sedimentação revelou-se essencialmente siliciclástica 

(quartzo: 40-85%). Desta forma, o meio sedimentar pouco complexante possibilita sua 

maior incorporação na biota aquática. 

 O chumbo está, sobretudo adsorvido em argilominerais (caulinita) e também 

complexado em piromorfitas pedogênicas. Cromo e cobre relacionam-se principalmente 

com matéria orgânica (MO), sugerindo a presença de complexos organo-metálicos. O 

arsênio, relacionado com Mo e óxidos de Fe, provém de influxos pedogênicos indicando 

associação e crescimento na utilização de fertilizantes e defensivos agrícolas. 

 Intervenções antrópicas significativas no meio ambiente afetaram 

significativamente o comportamento mineralógico e geoquímico da sedimentação. Desta 

forma, considerando-se uma taxa de sedimentação média de 3,7 mm/ano é possível 

situar historicamente as principais intervenções antrópicas, ao longo do perfil. 

Palavras-chave: geoquímica sedimentar, sedimentação estuarina, Porto Suape, 

                   Nordeste do Brasil 

 



 

ABSTRACT 

 
 

Suape Harbor, situated in the south coast of the State of Pernambuco, Northeast 

Brazil, is an industrial complex expanding since the 1970’s. An assessment of 

environmental status of the River Tatuoca estuary, included in this area, is presented in 

this work. Researches were supported by chemical data (10 principal oxides, loss of 

ignition and 40 trace elements) from sliced bottom sediments performed by a core drill in 

the estuarine compartment. Mineralogical compositions and geochemical behavior of the 

sedimentary samples were supported by stoichiometric calculations, and studied by 

statistical methods (regressive analysis), interesting some pathogenic elements: Pb-Cr-

Cu-As. 

 Among the chemical elements only Arsenic is very close to the USEPA’s ERL 

critical level for whole sediment, needing a permanent monitoring because the siliciclastic 

nature of the sedimentary environment (quartz:  40-85%). 

Lead is mainly adsorbed in clay minerals (kaolinite) and also complexed as 

pedogenic pyromorphites. Chromium and copper are linked to organic matter (OM) 

suggesting organometallic complexes into the sediments. Arsenic linked to Mo and Fe 

oxides comes from pedogenic influxes indicating association and an increased use of 

fertilizers and pesticides 

 Results point out those significant anthropic interventions over the environment 

causes equivalent effects on the mineralogical and geochemical behavior of aquatic 

sediments. By this way, considering a sedimentary average rate of 3.7 mm/year is 

possible to indicate on the profile the most important anthropogenic interventions, through 

their mineralogical and geochemical replies during the contemporary sedimentation. 

 

Key words: sedimentary geochemistry, estuarine sedimentation, Suape Harbor,  

          Northeastern Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estuários são feições geográficas localizadas na interface continente-oceano 

apresentando, desta forma, características de ambos os ambientes (HILL, 1963). 

Correspondem a ecossistemas influenciados fortemente pela ação das marés, 

possuindo extrema importância no estudo dos processos dinâmicos de transferência 

de material terrestre para o oceano. Apesar dos estuários serem sistemas altamente 

produtivos, eles utilizam para consumo próprio a maior parte dos nutrientes 

orgânicos e inorgânicos durante a produção primária, além do carbono fixado nos 

processos respiratórios internos (DAVIS & RICHARD, 1985). 

Os estuários sofrem influência direta e indireta de atividades urbanas, 

recreativas, e de desmatamentos, modificando a estrutura dos ciclos biogeoquímicos 

através de alterações no potencial de exploração dos recursos naturais renováveis 

(KNOX, 1987). A contaminação destes ambientes é provocada por lançamentos 

pontuais ou difusos de poluentes industriais, agrícolas e urbanos. Dentre os diversos 

tipos de problemas ambientais antrópicos, um dos mais graves é a contaminação 

por metais pesados (MP). 

Parte dos MP é encontrada naturalmente (origem litogênica) em sistemas 

aquáticos, porém a inclusão através de atividades antrópicas, associado ao seu alto 

poder tóxico, podem provocar efeitos adversos para os ecossistemas aquáticos e 

para o Homem. Esses poluentes associam-se à superfície das partículas 

sedimentares, sendo desta forma transportáveis em suspensão, ou podem ser 

dissolvidos na coluna d’água ou, ainda, podem ser atmosfericamente dispersos nos 

mais diversos ambientes (SOLOMONS & FÖRSTNER, 1984). 

Análises de amostras da coluna de água retratam apenas o status atual de um 

ecossistema no momento da coleta, sendo passíveis de variações durante todo o 

tempo, particularmente em periodicidade sazonal, por efeito de lixiviações de 

superfície terrestre (overland runoff). Em razão desta contingência, os estudos em 

sedimentos de fundo e em perfil de fundo vêm sendo realizados paulatinamente nos 

estuários, por se constituírem no principal meio de identificação da contaminação do 

ambiente, abrangendo a escala do tempo. A partir deste ponto de vista, existe ainda 

uma lacuna acerca do estágio de degradação dos principais estuários brasileiros, 

dentre os quais se inserem os de Pernambuco. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Dentre os mais de 90 elementos que compõem a crosta terrestre, destacam-

se como principais o oxigênio (O), silício (Si), alumínio (Al), ferro (Fe), cálcio (Ca), 

sódio (Na), potássio (K) e magnésio (Mg). Os MP: cádmio (Cd), cromo (Cr), cobre 

(Cu), ferro (Fe), mercúrio (Hg), manganês (Mn), níquel (Ni), chumbo (Pb) e zinco 

(Zn), também são constituintes naturais da crosta, mas aparecem em quantidades 

muito pequenas, fazendo parte dos componentes denominados de elementos 

traços. 

Continuamente, as rochas estão sendo submetidas à ação de processos 

físicos e químicos, resultando na formação de solos e sedimentos que, 

conjuntamente, suprem as plantas terrestres e aquáticas dos elementos necessários 

à sua sustentação. As plantas, através do seu sistema radicular, são uma das rotas 

de incorporação de elementos traços por animais e seres humanos (ALVES et al., 

2003). 

Nos sedimentos os MP ocorrem em diferentes condições sendo as mais 

comuns: (i) adsorção a partículas minerais; (ii) ligação com material orgânico; (iii) 

complexação em carbonatos; (iv) complexação em sulfetos; (v) oclusão com óxidos 

de ferro e de manganês e (vi) complexação no retículo mineral de aluminosilicatos e 

óxidos. Em condições ambientais naturais, não poluídas, grande parte das espécies 

metálicas está mais concentrada nos solos que nas rochas, a partir das quais 

tiveram origem. Em um ambiente aquático poluído, ao contrário, os influxos 

metálicos aí introduzidos podem ser estocados nos sedimentos, sobretudo por 

adsorção a partículas minerais ou por ligações com material orgânico (CHAPMAN, 

1992). 

A USEPA (United States Environmental Protection Agency) define como 

sedimento contaminado aquele que contém substâncias químicas acima dos valores 

geoquímicos médios ou dos níveis de concentração toxicologicamente admissíveis, 

ou acima de valores de referência estabelecidos por critérios de qualidade para 

sedimentos. Enfim, o sedimento é considerado contaminado quando capaz de 

exercer um efeito danoso à saúde humana ou ao meio-ambiente. 
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A matéria orgânica (MO) dos solos representa em torno de 2 a 5 % da massa 

total do solo e tem grande importância nos processos de associação iônica e ligação 

com íons metálicos. Seus compostos mais estáveis são as substâncias húmicas, 

que têm grande afinidade e interação com espécies químicas metálicas. Desta 

forma, a MO presente em solos e sedimentos é responsável pela retenção de íons 

metálicos sob a forma de complexos organometálicos e quelatos. 

Muitos elementos metálicos e íons são solúveis apenas sob condições ácidas. 

Com o aumento de pH tendem a precipitar-se como hidróxidos ou sais básicos. 

Certos elementos, incluindo o arsênio (As) e molibdênio (Mo), em ambientes ricos 

em ferro (Fe), são fortemente complexados (co-precipitados) a partir de soluções. 

A importância do pH de hidrólise para a mobilidade dos elementos, se refere 

ao valor de pH acima do qual o elemento não mais é encontrado na forma móvel, 

precipitando-se como hidróxido ou carbonato. A ampla faixa de variação do pH de 

hidrólise para os vários elementos explica, dentre outros fatores, porque alguns 

deles são menos móveis em ambientes alcalinos quando comparados a ambientes 

ácidos. Desta forma, elementos como cobre (Cu), chumbo (Pb) e zinco (Zn) são 

móveis em condições ácidas. 

 LICHT (2001), revisando informações sobre o Mn, Fe, Co, Ni, e Zn em solos, 

sedimentos e águas, concluiu que os óxidos hidratados de Fe e de Mn são os 

principais controladores da fixação de MP. 

 A interação dos metais com os sedimentos é determinada, precipuamente, 

pelo tamanho das partículas e o substrato geoquímico, principais fatores que 

controlam seus processos de adsorção e retenção (HOROWITZ & ELRICK, 1991). A 

maioria dos MP está ligada à fração fina dos sedimentos devido à elevada superfície 

específica de seus particulados menores, e ao conteúdo de substâncias húmicas 

(REDDY et al., 2004). Em frações mais grosseiras, arenosas, a concentração dos 

metais é consideravelmente menor havendo, portanto, uma correlação inversa entre 

o tamanho das partículas e a concentração de metais nos sedimentos 

(CHARLESWORTH & SERVICE, 2000). MP ligados à fração fina têm uma 

disponibilidade biológica potencialmente maior do que aqueles ligados às frações 

mais grosseiras de sedimentos (BRAYAN & LANGSTON, 1992). 
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A avaliação da extensão da contaminação dos sedimentos por metais é 

relativamente difícil porque, geralmente, aquelas provenientes de fontes naturais e 

antropogênicas acumulam-se na fração fina dos sedimentos (LORING & RANTALA, 

1992). A avaliação é feita pela diferença entre o valor da concentração medida e o 

valor da concentração natural para cada um dos constituintes de interesse 

(DREVER, 1997). A dificuldade é a determinação da concentração natural (ou nível 

de background), pois nem sempre é fácil encontrar áreas que possam ser 

consideradas não poluídas. 

Para se determinar os níveis de concentração natural (sem influência 

antrópica) muitos pesquisadores têm utilizado testemunhos de sondagem em 

sedimentos, obtendo amostragem em várias profundidades. A partir da análise da 

fração de cada horizonte se estabelece o valor de background regional (PASSOS, 

2005). Também tem sido usada a normalização geoquímica para se avaliar o 

aumento da concentração natural de metais nos sedimentos (SUMMERS et al., 

1996; ALOUPI & ANGELIDIS, 2001; GREEN-RUIZ & PÁEZ-OSUNA, 2001). 

Os sedimentos indicam a qualidade do sistema aquático à época de sua 

sedimentação, e podem ser usados para detectar a presença de contaminantes não 

solúveis, mas que poderão se solubilizar após ação de microrganismos ou 

mudanças físico-químicas. Assim, sedimentos costumam ser reservatório de 

poluentes, geralmente em nível de elementos-traço. Estes poluentes não são neles 

permanentemente retidos, podendo ser novamente disponibilizados para a coluna 

d'água. Poluentes não biodegradados podem ser transformados em compostos mais 

tóxicos e, desta forma, podem se acumular na biota (RIBEIRO, 2002). 

Os sedimentos atuam como reatores biogeoquímicos dos elementos-traço em 

vários processos: trocas (adsorção/dessorção) e dissolução/precipitação. A atividade 

biogeoquímica mais intensa concentra-se na camada superficial do sedimento, pois 

influi diretamente no equilíbrio devido à interface com o solvente. A interface 

sedimento/água separa o sedimento da coluna d’água, com seus fluidos de larga 

escala em movimentos/turbulências dos sedimentos, onde a difusão é a forma de 

transporte de solutos. Para particulados, a transferência através da interface 

sedimento/água corresponde a uma transição com taxa de penetração relativamente 

rápida, para uma taxa de sedimento muito lenta. Os sedimentos superficiais, 

comparados à coluna d’água, podem ser avaliados como um ambiente 
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semiconfinado, caracterizado por um longo tempo de residência da matéria 

particulada. Essas condições favorecem os processos biogeoquímicos de deposição 

de materiais. 

Os ambientes sedimentares são considerados como compartimentos de 

acumulação para espécies contaminantes. Alguns pesquisadores (THOMAS & 

MEYBECK, 1996) revelam, contudo, que estas espécies são geralmente liberadas 

do leito dos sedimentos, podendo contaminar a água e, através deste fluido, outros 

sistemas ambientais que, mesmo muito tempo após as fontes originais de poluição 

terem sido eliminadas, continuam sendo atingidos. Em conseqüência, a 

contaminação de sedimentos é um grande problema de poluição ambiental em todo 

o mundo. 

Os sedimentos são constituídos por diferentes substratos geoquímicos sendo 

os mais importantes aqueles que possuem a capacidade de reter e concentrar 

elementos-traço. Tais substratos possuem elementos detríticos com alta superfície 

específica e alta capacidade de troca catiônica, sendo formados por substâncias 

amorfas ou pouco cristalinas, termodinamicamente instáveis (HOROWITZ & 

ELRICK, 1991). 

A biodisponibilidade de uma substância é uma medida do potencial que a 

mesma possui para ser absorvida pelos seres vivos, estando diretamente 

relacionada com sua forma de ocorrência no meio ambiente (SMITH & HUYCK, 

1999). O comportamento dos elementos-traço, especialmente suas mobilidades e 

biodisponibilidades, são altamente dependentes das respectivas especiações. Os 

impactos causados pelo influxo destes elementos-traço no meio ambiente dependem 

da quantidade e da forma em que se encontram ao serem introduzidos nos meios 

naturais (SALOMONS & FORSTNER, 1984; BRYAN & LANGSTON, 1992).  

A bioacumulação e a biomagnificação encarregam-se de transformar 

concentrações normais em concentrações tóxicas para diferentes espécies da biota 

e para o próprio Homem (TAVARES & CARVALHO, 1992). Entende-se por 

biomagnificação o fenômeno de transferência de um elemento químico de um ser 

vivo para outro, com concentrações tornando-se cada vez maiores na medida em 

que se avança para o topo da cadeia alimentar  
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O efeito tóxico de um elemento químico no ambiente depende também de sua 

especiação, concentração, sinergismo com outros elementos, relação com os fatores 

físico-químicos ambientais, tempo de exposição e das características individuais dos 

organismos expostos. O uso de metais-traço como indicativo de poluição ambiental 

está intimamente relacionado ao seu efeito tóxico (alterações celulares, metabólicas) 

e sua capacidade de permanecer em diferentes compartimentos. Essa preocupação 

vem intensificando os estudos sobre sua interação nos componentes abióticos e 

bióticos nas últimas décadas (ROCHA, 2000, in: CHAGAS, 2003). 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi o de determinar o status geoquímico da 

área de sedimentação do baixo curso (zona estuarina) do rio Tatuoca, nas 

proximidades da Ilha de Cocaia, vicinal à área portuária de Suape. Em particular, 

pretendeu-se estabelecer os comportamentos de alguns MP patogênicos, em 

estágios recentes do Holoceno, antes e durante a implantação do Complexo 

Industrial Portuário de Suape. A pretensão seria a de comparar a situação 

contemporânea em relação ao período precedente ao início da implantação do 

complexo portuário (1976), no sentido de se verificar o grau de repercussão 

ambiental destes metais a partir desta ocupação antrópica específica. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PESQUISA 

 

4.1. Acesso e localização 

 

A área de estudo dista cerca de 58 Km da Cidade do Recife (Figura 1), com 

acesso pela rodovia BR-101 e pela rodovia estadual PE-60. No espaço territorial do 

Complexo Industrial Portuário de Suape existe uma planejada e bem servida malha 

viária, interligando unidades industriais, administrativas, localidades diversas, 

inclusive a ilha de Cocaia (Figura 2), em cuja vizinhança se realizou o furo de 

sondagem que forneceu o material litológico (testemunhos de sondagem), 

necessário para a realização desta pesquisa. 
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo, incluindo o perfil de fundo LK (este estudo) e perfis 

anteriores (p-1, p-2 e p-3; in MORAES, 2009). 
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Figura 2 - Vista aérea da Ilha de Cocaia (margem inferior esquerda da foto), no complexo portuário de 

Suape, com indicação do ponto do perfil de amostragem. 
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4.2. Aspectos climáticos 

 

4.2.1. Temperatura 

 

O clima regional é quente e úmido, amenizado por brisas marinhas e os 

alísios de Sudeste, com temperatura média de 26,1oC (Tabela 01), e 77,9% de 

umidade relativa média do ar, indicadores de um clima tropical úmido. Pode ser 

classificado de As’ a Ams’ segundo Köppen.   

 

Tabela 1 - Médias mensais de temperatura e umidade relativa do ar na RMR (1968-77) 
(Fonte: Serviço Regional de Proteção ao Vôo/Ministério da Aeronáutica- Região Metropolitana Recife) 

 

Segundo dados publicados pelo IPA/LAMEPE (1994) e obtidos pela Estação 

Agrometeorológica de Porto de Galinhas - PE, as temperaturas máximas mais 

elevadas ocorrem entre novembro e março, com valores superiores a 30°C, 

  TEMPERATURA   DO AR  (°C)  Umidade 

Relativa 

(%) 

MESES Média Média máxima                    Média mínima Máxima/ano Mínima/ano Média 

Janeiro 27,0 28,6 24,7 31,1 / 1974 21,1 / 1968 75,4 

Fevereiro 27,1 29,2 24,9 30,5 / 1969 21,9 / 1971 75,0 

Março 26,8 28,9 24,5 31,4 / 1969-73  21,2 / 1976 78,0 

Abril 26,6 28,6 23,9 30,5 / 1974 22,1 / 1976 80,8 

Maio 25,7 28,4 23,7 30,2 / 1973 21,2/70 82,7 

Junho 25,0 27,7 22,5 29,5 / 1969 20,3/1968 83,1 

Julho 24,5 26,5 21,8 29,4 / 1973 20,0 / 1968 

e 1970  

81,8 

Agosto 25,0 26,6 21,9 28,5 / 1972-73  19,5 / 1968 77,6 

Setembro 25,4 27,1 23,1 28,5 / 1974-75 20,3 / 1975 77,2 

Outubro 25,8 27,8 24,0 29,3 / 1974 21,3 / 1973 75,3 

Novembro 26,5 28,2 24,5 29,7 / 1973 21,3 / 1973 73,6 

Dezembro 26,8 28,5 24,7 29,8 / 1972-73  20,5 / 1974 74,4 
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enquanto as temperaturas médias mensais variam entre 24,6 e 27,6°C. A umidade 

relativa do ar é superior a 80% entre os meses de março e agosto. Os meses 

compreendidos entre setembro e fevereiro são marcados por uma deficiência 

hídrica, enquanto que nos meses entre abril e agosto, existem excedentes 

superiores a 100mm, podendo chegar a 221mm (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Balanço hídrico da estação agrometeorológica de Porto de Galinhas- PE  
(In: GUERRA, 1998) 

 

Meses EVP 
(mm) 

T (°C) P   
(mm) 

P-EVP 
(mm) 

ARM 
(mm) 

ALT 
(mm) 

EVR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

Janeiro 152 27,1   86   -67     2    0   87  66    0 

Fevereiro 136 27,2 128    -8     2   -2 128    8    0 

Março 144 26,8 226   82   84  72 144    0    0 

Abril 131 26,4 288 157 100  48 131    0 140 

Maio 121 25,7 322 201 100   0 121    0 201 

Junho 108 25,2 329  221 100   0 108    0 221 

Julho 102 24,6 290  188 100   0 102    0 188 

Agosto 104 24,6 180    76 100   0 104    0   76 

Setembro 117 25,5 105   -12   89 -15 116    1     0 

Outubro 146 26,7   45 -102   32 -61 102   45     0 

Novembro 147 27,3   36 -111   11 -32   57   89     0 

Dezembro 156 27,6   43 -113     3 -10   51 105     0 

Anual 1564 26,2 2078 512 723    0 1251 314 826 

EVP.=Evapotranspiração total, T=Temperatura, P=Precipitação, ARM.=Armazenamento de água no 
solo, DEF.=Deficiência hídrica e EXC.=Excedente hídrico. Fonte: IPA / LAMEPE (1994). 

 

4.2.2. Pluviometria 

 

As incidências pluviométricas (Anexo 1) variam entre 1500 e 2000 mm, sendo 

a precipitação anual média de 1.905 mm (período de 1968 a 1977), com média de 

330.2 horas/ano, ou seja: 13 dias, 14 horas e 20 minutos (Figura 3 e Tabelas 3 e 4).  
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Figura 3 - Variação dos valores médios mensais (11968-1977) de pluviometria na RMR e Ipojuca 
(Fonte: Serviço Regional de Proteção ao Vôo do Ministério da Aeronáutica/ITEP) 

 

 

Tabela 3 - Valores médios mensais (1968-1977) de duração pluviométrica (horas) 
(Fonte: Serviço Regional de Proteção ao Vôo do Ministério da Aeronáutica para a RMR) 

Meses Jan. Fev. Marc. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

h/mês 11:15 10:56 21:13 40:50 75:43 50:37 55:58 29;36 14:17 9:03 4:08 6:56 
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Tabela 4 – Pluviometria histórica/Posto Ipojuca (Porto de Galinhas – IPA / ITEP (1991/2009) 

 

    M E S E S        

ANO Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. TOTAL D. Absol. D. Relat. 

1980 1            1 -1973 -100 

1991 0 7 155 224 479 211 296 199 35 114 11 2 1733 -241 -12 

1992 141 212 278 242 88 402 227 148 149 36 46 12 1981 7 0 

1993 20 25 120 179 157 203 169 94 24 37 45 46 1119 -855 -43 

1994 141 96 104 200 522 517 321 144 200 32 17 22 2316 342 17 

1995 20 18 238 169 436 500 323 71 18 10 105 1 1909 -65 -3 

1996 72 39 210 394 151 262 311 198 154 49 60 25 1925 -49 -2 

1997 20 88 173 446 398 143 164 113 17 35 85 94 1776 -198 -10 

1998 43 20 114 83 128 136 162 212 32 19 2 17 968 -1006 -51 

1999 34 27 111 6 136 121 174 91 28 91 27 72 918 -1056 -53 

2000 210 82 141 458 137 341 643 445 188 26 10 95 2776 802 41 

2001 31 38 63 121 19 444 246 146 26 112 32 24 1302 -672 -34 

2002 241 125 311 90 275 577 266 111 33 19 42 4 2094 120 6 

2003 64 188 257 110 114 365 175 128 97 61 9 47 1615 -359 -18 

2004 208 321 215 200 245 495 297 187 85 6 19 8 2286 312 16 

2005 11 68 25 110 426 464 118 208 18 49 9 171 1677 -297 -15 

2006 24 57 88 238 0 222 176 61 0        -       -           - 866 -1108 -56 

2007 152 161 200 175 268 447 237 209 115 39 12 66 2081 107 5 

2008 63 30 627 263 539 309 269 326 64 85 12 45 2632 658 33 

2009 185 214 183 517 314       -       -       -       -       -       -       - 1413 -561 -28 

 

 

4.2.3. Evaporação 

 

A evaporação média mensal acompanha os dois regimes climáticos da área: 

uma estação seca, que compreende os meses de setembro a fevereiro com 

máximos índices de evaporação, e uma estação chuvosa que abrange os meses de 

março a agosto, na qual se inserem os menores índices de evaporação. Registre-se 

que a média mensal por ano foi de 108,3 mm.  (Figura 4). 
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Figura 4 - Médias mensais de evaporação (1968-1977) na RMR 
(Fonte: Serviço Regional de Proteção ao Vôo do Ministério da Aeronáutica para a RMR) 

 

4.2.4. Vegetação 

 

A cobertura vegetal de Suape reúne um conjunto diversificado de espécies 

remanescentes de comunidades vegetais naturais, desde manguezais, restingas, 

matas úmidas, vegetação herbácea litorânea, até culturas exóticas do tipo canavial, 

coqueiral, mangueiral, aliadas a plantios de subsistência e pomares. 

O EIA/RIMA do projeto básico de ampliação e modernização regional de 

Suape – CIPS (PIRES ADVOGADOS E CONSULTORES, 2000) apresenta, para 

efeito faunístico, o complexo portuário dividido em duas zonas. A primeira 

corresponde a Zonas de Preservação Ecológica, incluindo: o Parque Natural de 

Suape (matas das barragens Bita e Utinga), Parque Metropolitano Armando de 

Holanda Cavalcanti, as Reservas Ecológicas das Matas do Zumbi e Duas Lagoas e 

a Reserva Biológica do antigo Engenho Ilha na área estuarina dos rios Jaboatão e 

Pirapama. A segunda se refere à parte interna da Zona Industrial Portuária (ZIP) e 

áreas adjacentes, como ilhas e margens dos rios Tatuoca (área de estudo) e 

Massangana, nas quais prevalecem extensos manguezais, que deverão ser 
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suprimidos no âmbito da planta de implantação/expansão industrial existindo, 

todavia, plano de reflorestamento e monitoramento como medidas compensatórias. 

 

4.2.5. Solos 

 

GUERRA (1998), e TEÓDULO (2003), consideraram que, na área do CIPS, 

ocorrem:  

Aterros – constituídos de areias quartzosas marinhas, algo carbonáticas, 

compactadas mecanicamente;  

Latossolos Amarelos - distróficos, álicos, apresentando textura argilosa a muito 

argilosa, relevo ondulado a suavemente ondulado, possuindo horizonte A moderado; 

Podzólicos Amarelos – distróficos, textura média a média argilosa, relevo ondulado a 

suavemente ondulado, horizonte A moderado; 

Podzólicos Vermelho-Amarelos – distróficos, textura média a argilosa, relevo 

ondulado a fortemente ondulado, horizonte A moderado e proeminente; 

Terra Roxa – distrófica, relevo ondulado, horizonte A moderado e proeminente; 

Gleissolos – distróficos e eutróficos, relevo plano e suavemente ondulado, horizonte 

A moderado e proeminente; 

Areias Quartzosas – distróficas, relevo plano, horizonte A fraco; 

Areias Quartzosas Marinhas – distróficas, relevo plano; 

Podzol – hidromórfico, textura média, relevo plano; 

Solos de Mangue – indiscriminados, textura indiscriminada, compatíveis com os 

solos indiscriminados de mangue descritos por KOENING, (1997). 

 

4.2.6. Rede hidrográfica 

 

As bacias dos rios Ipojuca (3.433,58 Km², dos quais 150,84 Km² inseridos no 

município homônimo), Merepe (87,11 km²), Tatuoca (17,61 km²), e Massangana 

(102,42 km²) incluem os principais corpos d’água que convergem para a área de 

estudo (Figura 5). Com a implantação do porto de Suape, os dois últimos 
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continuaram a seguir o canal pré-existente. Contudo, os rios Merepe e Ipojuca 

ficaram condicionados a uma abertura parcial nos recifes (CHAGAS, 2003). 

 

Figura 5 – Rede Hidrográfica de Suape adaptada do Google Earth 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DA ÁREA DE PESQUISA 

 

A evolução paleogeográfica quaternária da costa brasileira apresenta 

importantes flutuações holocênicas do nível médio do mar (SUGUIO et al., 1988), 

tendo sido identificados três níveis marinhos mais altos que o atual (NEUMANN, 

1991). 

O Quaternário da região costeira onde se inscreve a área de pesquisa inclui 

essencialmente sedimentos continentais pliocênicos da Formação Barreiras (Figura 
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6 e Tabela 5) e sedimentos recentes marinhos e continentais holocênicos, conforme 

esquematizado por GUERRA (1998). 

 
 

 Figura 6 – Mapa geológico adaptado de CPRM, 2001 
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Tabela 5 - Coluna crono-estratigráfica (parcial) de Suape adaptada de GUERRA, 1998 

ERA SUB-ERA, PERÍODO ÉPOCA GRUPO FORMAÇÃO 

 

 

 

Holoceno 

(Hol) 

Sedimentos 
recentes: 
areias praiais 
e de dunas, 
siltitos/argilitos 
orgânicos, 
beachrocks e 
sedimentos 
flívio-
lagunares 

 

 

 

 

 

 

Neógeno 

(Ng) 

 

 

 

 

 

Quaternário 

(Qt) 

 

Pleistoceno 

(Ple) 

 

 

Plioceno (Pli) 

 

 

 

F. Barreiras 

Mioceno (Mio) 

Oligoceno (Oli) 

Eoceno (Eoc) 

C 

E 

N 

O 

Z 

Ó 

I 

C 

O 

(Cz)  

 

Paleógeno 

(Pg) 

 

 

Terciário 

(T) 

Paleoceno (Pal) 

  

Superior 

 

 

 

 

 

M 

E 

S 

O 

Z 

Ó 

I 

C 

O 

(Mz) 

 

 

 

 

 

Cretáceo  

(K) Inferior 

 

 

 

 

Grupo 
Pernambuco 

 

F. Algodoais 

F. Estivas 

 

 

 

F. Ipojuca 

F. Cabo 
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5.1. Formação Barreiras (Plioceno – Pleistoceno) 

 

A Formação Barreiras está relacionada a um sistema fluvial anastomosado 

passando para um sistema fluvial meandrante no sentido do topo (LIMA FILHO, 

1986). É constituída por arenitos conglomeráticos basais incluindo seixos de quartzo 

e bastante óxido de ferro. Apresenta estratificação cruzada tabular e intercalações 

de pellets argilosos. No sentido do topo, separada por uma camada de argila, ocorre 

uma seqüência arenosa média a grosseira, de cor creme com estratificação plano-

paralela e pequenas intercalações de argila e silte. 

 

5.2. O Quaternário (Holocênico) 

 

Os sedimentos quaternários holocênicos são constituídos por vários tipos de 

sedimentos, em grande parte diacrônicos. 

 

5.2.1. Sedimentos flúvios-lagunares 

 

Estes sedimentos são constituídos por areia, silte e argila; seqüenciados por 

terraços marinhos arenosos; beachrocks (arenitos cimentados por carbonato de 

cálcio); sedimentos de mangue (compostos por siltes, argilas e MO); depósitos 

eólicos formado dunas arenosas; e sedimentos de praia formados por sedimentos 

arenosos com fragmentos bioclásticos (conchas, algas, etc.). 

 

5.2.2. Terraços marinhos arenosos 

 

Estes sedimentos são resposta à ação erosiva que afetou terraços marinhos 

pleistocênicos, apresentando como característica típica, cordões litorâneos (LIMA 

FILHO, 1998).  

 

 

 



19 

 
5.2.3. Beachrocks 

 

São formados por corpos tabulares de arenitos compactos com estratificação 

cruzada, contendo seixos polidos de quartzo e componentes bioclastos, com 

cimento calcítico (NEUMANN, 1991). De forma descontínua, formam cordões 

paralelos à costa atual. 

 

5.2.4. Sedimentos de mangue 

 

Os depósitos de mangue fazem parte da zona sob influência das águas 

salinas (áreas estuarinas), ocorrendo em todas as planícies de maré. Nestes 

depósitos há uma predominância de sedimentos argilo-sílticos com muita MO, 

caracterizados por tonalidades escuras (NEUMANN, 1991). CHAVES (1996) 

constatou que a fração arenosa destes sedimentos é composta principalmente de 

quartzo, com pouca mica e alguns minerais pesados, contendo a fração 

argilomineral, preponderantemente, caulinita mal cristalizada. 

 

5.2.5. Depósitos eólicos 

 

São formados por sedimentos com grãos de quartzo e subordinadamente 

minerais escuros (identificados como turmalina e ilmenita na fração < 0,125mm), 

além de fragmentos de conchas e artículos de Halimeda (ASSIS, 1990). Os grãos 

são, em geral, moderadamente selecionados, variando de finos a grossos, 

dependendo da inclinação da praia. NEUMANN (1991) identificou que nos terraços 

holocênicos e praias há ocorrência de uma única classe textural (a curtose se 

apresenta leptocúrtica). Para esse autor, as areias de todas as unidades 

apresentam-se sub-arredondadas, com esfericidade média a média alta (praias e 

“salinas”) e textura superficial mamelonar a lisa (praias e terraços holocênicos), 

definindo um retrabalhamento eólico nestas areias. 
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5.2.6. Sedimentos de praia 

 

Segundo MARTINS, (1991, in: GUERRA, 1998) os sedimentos de praia são 

constituídos de quartzo, fragmentos de conchas e minerais pesados (rutilo, turmalina 

verde, etc.), formando,eventualmente, “placers”. 

  

 

6. AMOSTRAGEM E MÉTODOS 

   

6.1. Coleta e preparação das amostras 

 

Nas proximidades da foz do rio Tatuoca, distante alguns metros da sua 

margem, rio adentro, em uma área de mangue, demarcou-se o ponto de sondagem 

utilizado nesta pesquisa (vide Figura 2), que possui as seguintes coordenadas 

geográficas: 8º 22’ 52.80’’ e 34º 11’ 10.10’’. 

Para amostragem do perfil sedimentar foi utilizado um amostrador a 

percussão, com diâmetro de 2 cm, operando com avanços de 75 cm. O testemunho 

de sondagem recuperou com fidelidade o lance inicial (primeiros 75 cm), porém 

desceu sem recuperação até 2 metros através de um horizonte arenoso saturado 

(aqüífero). Após este intervalo, obteve-se normalmente a recuperação dos 

sedimentos entre 2,00–2,36 m, inicialmente mais argiloso e com MO, passando a 

mais arenoso e com pouca MO no sentido da base.  

A sondagem foi executada e cedida pela empresa Estaleiro Atlântico Sul 

que, inclusive, permitiu o acompanhamento e o atendimento de todos os 

procedimentos, permitindo uma coleta da amostragem íntegra e sem 

contaminações. Este material foi acondicionado em calhas de PVC, envoltos em 

plástico, e tamponados mediante a utilização de fita crepe (Figura 7).  
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       Figura 7 – Acondicionamento dos testemunhos em calha de PVC 
(intervalo 0 – 3,8 m). 

 

Em laboratório, foram definidos dois intervalos do perfil como de interesse da 

pesquisa, sendo o primeiro correspondente ao trecho compreendido entre 0 a 6 cm 

(amostras LK-13 e LK-14) e o segundo entre as profundidades de 2,0 a 2,36m 

(amostras LK-01 a LK-12), em função da presença de argilominerais e MO. 

Seqüencialmente, os perfis foram seccionados a cada 3 cm, obedecendo aos 

intervalos considerados (Tabela 6) e as amostras assim produzidas foram secadas 

em estufa a 60ºC por 48 horas. Posteriormente tais amostras foram desagregadas e 

cominuídas em almofariz, 100% abaixo de 100 mesh, seguindo-se homogeneização. 

Todo o material de pesquisa envolveu amostragem de sedimento total (ST). 
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Tabela 6 - Relação das amostras no perfil de amostragem 

Amostra Intervalo (m) Litologia Observação   

LK - 13 0,00  - 0,03 
Sedimento pelítico, rico 
em MO      

LK - 14 0,03  - 0,06      

LK - 01 2,00  - 2,03 
Sedimento pelítico com 
pouca MO 

Fragmento vegetal c/1,8 cm de comp. 
e Ø= 2,0 cm  

LK - 02 2,03  - 2,06   
Fragm. vegetal casca c/ 3,0 cm 
de comp.    

LK - 03 2,06  - 2,09      
LK - 04 2,09  - 2,12      

LK - 05 2,12  - 2,15 
Sedimento pelítico rico em 
MO    

LK - 06 2,15  - 2,18      
LK - 07 2,18  - 2,21         
LK - 08 2,21 - 2,24      

LK -09 2,24 - 2,27 
Sedimento pelítico, 
arenoso, com pouca MO    

LK - 10 2,27 - 2,30  
Fragm. vegetal (raiz c/ 2,0 cm de 
comp. e Ø< 1,0 mm 

LK - 11 2,30 - 2,33      

LK - 12 2,33 - 2,36   
Fragm. vegetal c/2,0 cm compr. e 
Ø=2,00 mm 

 

 

6.2. Análises químicas 

 

6.2.1. Espécies químicas inorgânicas 

 

As análises químicas ST foram realizadas no laboratório ACTLABS 

(Ontário/Canadá), envolvendo 14 amostras pulverizadas com 5g cada. Foram 

determinados os óxidos fundamentais: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, 

K2O, TiO2, P2O5, além da perda ao Fogo (Loi) e 40 elementos traços, inclusive Hg 

para 4 amostras, selecionadas nos dois principais intervalos da sedimentação 

pelítica (Anexo -2). 

Os óxidos fundamentais, Cr, Mn, Ctotal e Stotal, foram analisados por Inductively 

Coupled Plasma – Emission Spectrography (Indução de Plasma Associado – 

Espectrografia de Emissão) = ICP–ES. Os 40 Elementos Traços: Ba, Be, Co, Cs, Hf, 
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Rb, Sr, Ta, Th, U, V, W, Zr, Y, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, Mo, Cu, Pb Zn, Ni, 

As, Cd, Sb, Bi, Ag, Au, Hg, Br, Cr, Ir, S, Sc e Se, foram analisados por Inductively 

Coupled Plasma – Mass Spectrography (Indução de Plasma 

Associado/Espectrografia de Massa = ICP–MS). As determinações analíticas das 

concentrações de mercúrio (Hg total) foram produzidas por CV AAS, utilizando-se 

um equipamento de Flow Injection Mercury System (FIMS – Perkin Elmer). 

 

6.3.  Matriz de correlação 

 

O coeficiente de correlação de Pearson (R) é um índice, entre outros, capaz 

de avaliar a existência de correlação linear entre duas variáveis: X e Y, ou seja, de 

suas interdependências. A partir desses dados são construídas as matrizes de 

correlação, que fornecem o grau de relação entre as variáveis dependentes e 

independentes, exibindo informações básicas sobre a natureza da população 

abordada. Cada termo desta matriz contém o coeficiente de correlação entre duas 

variáveis, que pode variar de -1 até +1 (SPIEGEL, 1972).  

Desta forma, os fatores de correlação positiva (também chamados de 

covariâncias) podem ser interpretados, utilizando-se um critério arbitrário, como de 

correlações fortes (R ≥ 0,8), medianas (R ≥ 0,6 a 0,79), fracas (R ≥ 0,3 a 0,59), ou 

indefinidas (R = 0 até 0,29). Estes padrões podem ser adotados para a interpretação 

dos antagonismos entre duas variáveis (ou correlações negativas). Assim, fatores de 

correlação indicam o grau de intensidade com que duas variáveis se correlacionam 

ou se opõem, ou seja, o seu grau de dependência sendo, naturalmente, esta 

interdependência positiva ou negativa. 

O tratamento estatístico envolveu dois grupamentos de parâmetros: o das 

frações mineralógicas e MO dos ST e o das espécies químicas analisadas. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando-se os aspectos sedimentares do perfil de fundo, o log de 

composição mineralógica ST (Tabela 7; Figura 8) evidencia claramente uma 

dualidade no comportamento hidrográfico do ambiente estuarino do rio Tatuoca, 

colocando em evidência que quando há predomínio de quartzo há redução de MO 

preservada. Assim, confirma que quando as condições hidrodinâmicas são muito 

baixas, e sendo menor o influxo de águas continentais, o ambiente hídrico torna-se 

alcalino e, nestas condições, a MO flocula. Neste sentido, observa-se ao longo do 

perfil que os teores máximos de Na2O – Br – S coincidem com os teores mais 

elevados em MO, e ainda ratificam que as condições de maior alcalinidade também 

estão associadas a condições mais anóxicas, o que faz sentido para explicar uma 

maior preservação da MO. 

 

Tabela 7 - Composição mineralógica ST de amostras do perfil do rio Tatuoca, por cálculos 

estequiométricos 

 

A evolução geoquímica do processo de sedimentação, no local do perfil de 

sondagem, próximo à embocadura artificialmente produzida pela abertura do 

beachrock para viabilização do porto, permite destacar algumas evidências. Para 

tanto, a taxa média linear de sedimentação de 3,3 mm/ano, determinada por Lima 

(2008) para a sedimentação pelítica estuarina do rio Botafogo, será considerada 

Amostra Quartzo Caulinita Hematita Rutilo Calcita Apatita Halita M.O. Soma 
(%) 

LK-13 49,3 13,8 1,7 0,3 1,1 0 4,6 30,2 101 
LK-14 53,5 13,1 1,8 0,4 0,6 0 3,4 25,7 98,5 
LK-01 75,5 17,8 1,0 0,5 0,1 0,1 0,8 4,2 100 
LK-02 82,4 9,3 0,6 0,4 0,2 0 1,0 6,3 100,2 
LK-03 52,2 11,9 0,9 0,5 0,7 0 3,4 29,0 98,6 
LK-04 48,1 15,0 1,5 0,4 0,7 0 3,0 27,6 96,3 
LK-05 42,9 18,0 2,1 0,5 0,8 0,1 3,5 28,6 96,5 
LK-06 48,5 19,1 2,2 0,4 0,6 0,1 2,9 24,0 97,8 
LK-07 64,3 13,7 1,5 0,3 0,4 0 1,9 15,5 97,6 
LK-08 76,9 11,6 1,2 0,3 0,3 0,1 1,1 8,8 100,3 
LK-09 74,9 12,9 1,3 0,3 0,3 0,1 1,2 9,6 100,2 
LK-10 72,5 15,8 1,3 0,3 0,2 0,1 1,0 9,2 100,4 
LK-11 72,9 16,2 1,2 0,3 0,2 0,1 1,0 7,9 99,8 
LK-12 84,2 9,1 0,7 0,2 0,2 0,1 0,6 5,0 100,1 



25 

 

arbitrariamente de 3,7 mm/ano. Este ajuste, por ora arbitrário, considera a forte 

incidência de quartzo na fração fina dos sedimentos do perfil do rio Tatuoca, que 

será testada em função de fatos históricos comprovados. Desta forma, o topo do 

perfil de amostragem representa o ano de 2008, e cada segmento de 3 cm do perfil 

representa um intervalo equivalente a 8,1 anos. Separa-se, nestas considerações, o 

forte aterro recente com areias quartzosas, que alcançou a área da amostragem 

(intervalo de 6 a 200 cm), com duração de 3 anos de atividades, propiciando a 

expansão de áreas tomadas ao espaço natural para implantação do Estaleiro 

Atlântico Sul. 

 



 
Figura 8 - Log mineralógico do perfil sedimentar LK do rio Tatuoca e variações dos teores de Fe2O3, Na2O, S e Br. 
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Considerados os critérios acima expressos, podem ser definidos os seguintes 

intervalos da história geoquímica evolutiva da área estuarina local, da base para o topo: 

• Período mais antigo (LK-8 a LK-12): 1892 a 1928. 

Situação de estabilidade ambiental, com influência antrópica negligenciável. 

Base do perfil a cerca de 116 anos da data da execução do perfil de fundo 

(incluídos os 3 anos de aterro pré-Estaleiro Atlântico Sul), ou seja:  ano de 1892. 

Duração até a parte mediana de LK-08: cerca de 36 anos (anos 1892-1928). 

Sedimentação fina dominantemente quartzosa (quartzo: 72 a 84%) com pouca MO 

(5 a 10%), pouca presença de argilominerais (9 a 16%), e indicações francas de 

ambiente com baixa salinidade (halita ≤ 1,2 %) e baixa anoxia (S < 1%). 

 

• Período antigo de transição ambiental (LK-5 a LK-8): 1928/1929 a 1953. 

 Situação de progressiva diminuição na participação de quartzo nos ST, 

contraposta a progressivo aumento de MO preservada, e nas concentrações em 

Na2O e S, atingindo-se o ponto culminante no intervalo LK-05 (período médio: 

1946). Transição que ainda pode ser considerada de baixa influência antrópica, 

caracterizada por perda gradual de hidrodinâmica, com tendência de represamento 

acompanhado por aumento de salinidade e de anoxia no meio hídrico. Tendência 

máxima atingida por volta de 1953. 

 

• Período de influência pré-antrópica (LK-2 a LK-5): 1953 a 1977. 

Situação de reversão da evolução sedimentar e geoquímica, marcada por 

aumento progressivo na participação de quartzo na sedimentação, embora com 

relativa preservação de taxas mais altas em MO preservada. Na década de 50, na 

região de Suape, pequenas usinas em crise encerraram suas atividades, travando-

se então uma luta hegemônica entre as grandes usinas remanescentes, cuja 

concorrência, ditada por aumento de produção e produtividade exigiu expansão das 

áreas cultiváveis (Andrade, 1989), desmatamento, e conseqüente erosão. Este fato 

histórico, decididamente, afetou o regime sedimentar do rio Tatuoca e ficou 

registrado em seu perfil sedimentar de fundo (Figura 8). O clímax desta tendência é 

marcado por um impulso no crescimento da participação de quartzo (82% no ST), 
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com forte redução de MO preservada, por volta de 1977, quando se iniciam os 

trabalhos iniciais do Complexo portuário de Suape. Este impacto também é 

marcado por forte diminuição da salinidade (baixos teores em Na2O e Br) e da 

anoxia (baixos teores em S). 

 

• Período de influência antrópica (LK-1 a LK-2): 1977 a 1989 

Este período é marcado por continuada atividade construtiva na área portuária 

de Suape, trabalhos de mobilização de terras, aterros, construção de vias de 

acesso no perímetro interno, etc. No processo sedimentar, as características 

geoquímicas mantêm alta participação de quartzo nos ST (75-82% nos ST), com 

continuada diminuição de salinidade e da anoxia no meio hídrico (diminuições nos 

teores de Na2O-Br e de S), porém com aumento relativo nos de Fe2O3 

(pressupostamente detrítico e pedogênico). A marcação sedimentar superior, no 

ano de 1989, corresponde a um hiato antropicamente produzido, caracterizado por 

um aterro de material alóctone arenoso com quase dois metros de espessura. 

 

• Período de influência antrópica mais atual (LK-13 a LK-14): 1992 a 2008 

 O fato marcante deste período é a abertura do arrecife para dar lugar à 

circulação dos navios, a jusante do perfil de fundo, no período 1994-1998. O 

impacto ambiental está registrado no perfil sedimentar pelo forte aumento nos 

teores de Na2O (Figura 8), os maiores dos tempos históricos contemporâneos da 

sedimentação de fundo do rio Tatuoca. Esta obra de Engenharia trouxe 

artificialmente a embocadura deste rio mais para o interior, facilitando o fluxo de 

águas marinhas durante as marés cheias. 

 

7.1. Matriz de correlação (frações composicionais ST) 

 

 A matriz de correlação envolvendo frações mineralógicas e MO (Figura 9) 

colocou em evidência um grupamento de variáveis interdependentes cujo 

comportamento covariante é marcado por correlações muito fortes (R ≥ 0,95) cujo 
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conjunto, por sua vez, exibe muito forte oposição estatística em relação à fração 

quartzo (R ≤ 0,95). 

 CALCITA – HALITA – MO  ←←←←    →→→→  QUARTZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os argilominerais (predominância de caulinita) apresentam uma correlação 

mediana (R = 0,60) com hematita, porém negligenciável com o grupamento calcita-

halita-MO (R ≤ 0,24). 

A disposição geral dos conjuntos correlativos aponta para um processo 

sedimentar com dois principais fatores de controle: hidrodinâmica versus condições 

físico-químicas do meio aquático. O quartzo, principalmente de granulometria areia, foi 

preferencialmente sedimentado em condições hidrodinâmicas mais fortes, nas quais a 

contribuição de influxos continentais foi determinante, resultando em níveis mais baixos 

de pH e de salinidade. Em condições de baixa hidrodinâmica, ou quase estagnação, a 

sedimentação e/ou preservação de calcita-halita-MO são favorecidas, sob predomínio 

de pH mais alcalinos (águas mais salinas). Nestas condições físico-químicas a 

floculação da MO é favorecida (CHESTER, 2000), o que é bem expresso pela 

correlação entre os teores de MO e de halita (Figura 9). 

A associação calcita-halita, inabitual em condições sinsedimentares, sugere 

associação de exoesqueletos carbonáticos de microorganismos, importados através de 

influxos de águas marinhas durante marés de enchente, sedimentados em vasas 

Figura 9 - Matriz de correlação das frações minerais e MO dos ST, estequiometricamente 
calculadas, e alguns MP. 
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salinas. Na realidade, interpreta-se que a presença de halita tenha resultado de 

precipitação induzida pela desidratação das amostras a 110 oC, afetando as soluções 

salinas que constituem a água de embebimento (umidade) da amostragem. De fato, a 

associação entre MO e halita, muito bem expressa em diagrama de dispersão (Figura 

10) indica, na realidade, que as melhores condições de favorecimento para 

preservação de MO na vasa fluvial ocorrem quando as águas de fundo são alcalinas. 

A correlação caulinita-hematita (R = 0,60) indica que parte substancial dos 

férricos é de dimensão suficientemente pequena a ponto de ser sedimentada 

conjuntamente aos argilominerais, em condições hidrodinâmicas intermediárias, entre 

aquelas mais enérgicas que permitem a sedimentação seletiva do quartzo, e aquelas 

mais fracas, que condicionam a associação calcita-halita-MO. Alternativamente, pode 

sugerir que parte substancial do Fe estaria adsorvida à superfície das caulinitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Diagrama de dispersão entre % MO e % halita, em amostras do perfil de fundo fluvial na 
área estuarina do Porto de Suape. 
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A matriz de correlação das espécies químicas inclui os óxidos fundamentais, Loi, 

MO (estequiometricamente calculada), e 24 elementos traços (Figura 11), descartados 

aqueles cujas concentrações se mostraram abaixo dos respectivos limites de detecção. 

Os resultados permitem agrupar fortes correlações interdependentes, assim 

como colocar em evidência as oposições geoquímicas (fortes correlações negativas). 

Dentre as mais relevantes, destacam-se as fortes intercorrelações entre MgO-CaO-

Na2O-MO-V-Mo-Sc-Th-Y (R ≥ 0,90), espécies químicas estas que, por sua vez, 

mostram fortes correlações negativas com SiO2 (R
 
≤ 0,90). 

MgO – CaO - Na2O – MO – V – Mo – Sc – Th -Y     ←←←←  oposição  →→→→    SiO2 

 

Outras correlações interdependentes envolvem Al2O3 – K2O (R = 0,90) e Al2O3-

Cu-Sr (R ≥ 0,80): 

Al2O3 – K2O – (Sr) – (Cu) (*)  

 

As covarianças entre Cu e Sr com o K2O mostraram-se medianas (intervalo de R 

= 0,65 a 0,71), porém são fortes entre Cu-Ni-S (R ≥ 0,90), e relevantes entre Cu-Fe2O3-

Zn (R ≥ 0,80): 

Cu – Ni - S - (Fe2O3) – (Zn) (*) 

 

Estes resultados indicam um compartilhamento de Cu entre aluminosilicatos e 

uma possível fração residual de minerais sulfetados, e é também indicativo que a 

granulometria desta fração residual seria similar àquela dos minerais aluminosilicáticos, 

ou ainda que parte do Cu pode estar adsorvido em argilominerais. 

Outro conjunto de correlações interdependentes (R ≥ 0,80) envolvendo K2O-

P2O5-Ba elucida que a forte correlação Al2O3-K2O não se reporta à presença eventual 

de argilominerais potássicos (muscovita micromicácea). 

 

____________________________________________ 

(*) = correlações positivas com valores de r entre 0,80 a 0,89 
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FIGURA 11 – MATRIZ DE CORRELAÇÃO DAS ESPÉCIES QUÍMICAS DA AMOSTRAGEM ST, DO 

PERFIL DE FUNDO DO RIO TATUOCA 
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Do ponto de vista da presença de metais pesados (MP) no processo sedimentar, 

algumas considerações devem ser feitas, uma vez que existem pelo menos três razões 

para que os elementos-traços sejam objeto de atenção para a interpretação das 

condições ambientais dos ecossistemas hídricos, através de suas distribuições nos 

sedimentos:  

• Fração considerável de MP acumulados nos sedimentos ocorre sob formas 

instáveis, possibilitando a incorporação dos mesmos na fauna bentônica;  

• Os sedimentos podem se tornar fontes de elementos traços se o equilíbrio 

sedimento superficial-coluna d’água for quebrado;  

• Os sedimentos registram de forma permanente os efeitos da poluição, de tal 

forma que a concentração de MP, neles contido, pode ser usada para estudo da 

evolução do status trófico de um sistema aquático. 

A contaminação dos sedimentos por MP pode ocorrer de duas maneiras: 

a) Originada por processos naturais tais como intemperismo e lixiviação 

(origem litogênica, ou geogênica); 

b) Decorrente da ação humana, como descarga de efluentes urbanos e 

industriais (origem antrópica). 

Serão feitas algumas considerações interpretativas considerando-se os 

principais MP (Pb, Cr, Cu) e As dentre os analisados nos ST do perfil estudado, 

incluindo-se também resultados analíticos referentes a perfis de fundo realizados mais 

a montante no rio Tatuoca (in MORAES, 2009), nos domínios mais internos da área 

estuarina (vide Figura 1). A base desta discussão implica inicialmente em se definir as 

formas prováveis de complexação dos MP nos ST e, com esta definição, considerar as 

probabilidades de complexação destes. Consideradas estas informações, tentar-se-á 

definir a origem dos influxos dos MP e se a natureza do processo pode ser considerada 

difusa ou pontual, aguda ou crônica. Chama-se a atenção para o fato de que a 

natureza “argilosa” dos sedimentos inclui sobretudo material detrítico quartzoso muito 

fino, com pequena participação de fração argilomineral, geralmente entre 10 a 20% ST 

no perfil estudado (Tabela 7) e < que 10% ST nos perfis situados a alguns quilômetros 

a montante (realizados por MORAES, 2009). Os resultados deverão admitir que a 
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fração argilomineral, em sedimentos estuarinos, habitualmente atinge 30% ST podendo 

chegar, com alguma freqüência, a 50% dos ST. 

 

7.2.  Metais pesados patogênicos (Pb, Cr, As (metalóide), Cu) 

 

7.2.1. Chumbo (Pb) 

 

O chumbo é uma espécie química com características patogênicas, mesmo em 

pequenas proporções (ANDREWS et al., 1996), e cujas concentrações críticas podem 

ser encontradas em ambientes terrestres e aquáticos (LAG, 1987; GE et al., 2000; 

MURRAY et al., 2000), a partir de resíduos de tintas, baterias, soldas, etc. Este MP 

combina com radicais sulfidrilas, inibindo várias enzimas necessárias à síntese de 

hemoblastos e eritroblastos da medula óssea, impedindo a formação de hemoglobina 

(BRITO FILHO, 1988) sendo considerado, por esta razão, um agente que reduz a 

capacidade intelectual dos seres humanos (ANDREWS et al., 1996). 

As relações estatísticas mais marcantes do Pb (Figura 11) se referem às suas 

vinculações com Al2O3 (R = 0,61) e P2O5 (R = 0,56), indicando seu compartilhamento 

com argilominerais (caulinita) e com fração fosfática nos ST. Considerando-se os 

dados relativos ao perfil LK e suas correlações muito baixas com enxofre (R = 0,35), ou 

francamente negligenciáveis com CaO (R = 0,01) e MO (R = -0,03), pode-se considerar 

que este MP não está complexado em frações carbonáticas ou formando 

substancialmente compostos organometálicos. Diferentemente, observa-se uma 

correlação interdependente (R ≥ 0,80) entre P2O5 – Pb – Ba (Figura 9). Desta forma, no 

caso em estudo, em que pese as habituais condições redutoras e de alcalinidade no 

estuário, não se deve cogitar a formação de carbonatos (cerussita), sulfatos (anglesita), 

ou de sulfetos de Pb (galena), em condições CNTP, como poderiam ser sugeridos a 

partir de clássicos modelos de equilíbrio pH-Eh (GARRELS & CHRIST, 1967). 

Relações P - Pb em condições CNTP e pedogênicas têm sido confirmadas por 

diversos autores: CAO et al. (2001), CHEN et al. (2003), dentre outros. Na realidade, 

esta hipótese desde longo tempo já foi evidenciada por NRIAGU (1974) que 

considerava que os fosfatos de chumbo seriam as formas mais estáveis e insolúveis 

deste MP nos solos, resultando na formação de piromorfitas (clorofosfato de chumbo). 

A dissolução de Pb nos solos aumenta com a diminuição do pH (ZHANG & RYAN, 
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1999) e, em presença de compostos solúveis fosfáticos, são favorecidas reações 

como: 

 

                      5Pb
2+ 

+ 3H
2
PO

4

- 
+Cl    →→→→   Pb

5 
(PO

4
) 

3
Cl

(s) 
+ 6H

+      (YOON, 2005)     

                                                                         Cl-piromorfita 

Alternativamente, Ma et al. (1993) indicaram a imobilização de Pb sob condições 

CNTP nos solos, através da dissolução (reação A) de hidroxila-apatitas (HA), seguida 

da complexação de Pb em estrutura de piromorfitas. 

Reação A = dissolução: 
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Reação B = precipitação: 
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Considerando-se apenas a adsorção do Pb em condições pedogênicas, sabe-se 

que este fenômeno é forte nos casos de latossolos (FERNANDES, 2006), 

particularmente em latossolos areno-argilosos (PIERANGELI et al., 2001). Estas 

adsorções costumam ser rápidas e admitem concentrações relativamente altas deste 

MP em estado iônico (ex. 160 mg.L-1), sem atingir a saturação das superfícies 

adsorventes. Ensaios de laboratório comprovaram que no caso de disponibilidade de 

Pb iônico o processo de adsorção é favorável, em função dos valores de “n” de 1,81 a 

8,09 na equação de Freundlich (FERNANDES, 2006), sendo os argilominerais o 

adsorvente preferencial, dada a correlação positiva entre a capacidade máxima de 

adsorção de Pb e os argilominerais. O argilomineral habitual dos latossolos, cuja 

origem implica em desenvolvido estágio de hidrólise, é a caulinita. De fato, no estuário 

do rio Tatuoca, os dados geoquímicos do perfil LK indicam que o principal complexante 

do Pb é a fração argilomineral caulínica (Figura 12) havendo, pois, uma concorrência 

entre este tipo de complexação, por adsorção, e aquela que origina em CNTP minerais 

do grupo das piromorfitas. Em ambos os casos, os processos são originalmente 

pedogênicos. 
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7.2.2. Cromo (Cr) 

 

O cromo é uma das espécies químicas de maior impacto ambiental com 

aspectos patogênicos reconhecidamente teratogênicos e cancerígenos (Cr+6) para os 

seres humanos (WHO, 1988; ATSDR, 2000). Concentra-se sobretudo em rochas 

ultrabásicas, porém geralmente como espinélios: (Mg,Fe) Cr2O4,  nos quais o teor em 

Cr2O3 pode atingir 67,9%. Em piroxênios pode substituir o Fe, por diadocia. Entretanto, 

espinélios de cromo, ou teores de Cr em piroxênios são quase sempre aspectos 

subordinados nestas rochas, com predomínio do Cr+3, considerado patogenicamente 

não agressivo.  

Figura 12 - Gráfico de dispersão entre valores de Pb em relação à percentagem de caulinita em 

ST (perfil LK). 
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Do ponto de vista antrópico, seus principais compostos industriais (cromatos: 

Cr2O4
-2; e dicromatos: Cr2O7

-2) são largamente empregados no processamento de 

inúmeros produtos de grande consumo pelo Homem. Assim, são utilizados em 

curtumes, indústria têxtil, tintas (sobretudo com função anticorrosiva), cromatização de 

metais, fungicidas, indústrias do tabaco, etc. O cromo apresenta-se com teores 

significativos nas poeiras metalúrgicas, cinzas de carvão, estercos, dejetos de esgoto 

(como compostos organometálicos), nos produtos de combustão de óleos de petróleo, 

etc. Nos casos de cromo procedente de utilizações antrópicas, predomina o Cr+6, por 

vezes sendo sua única forma de apresentação. 

Em ambientes naturais, a elevação do pH para níveis alcalinos diminui 

fortemente sua adsorção em frações minerais, passando o Cr+6 para Cr+3, sobretudo 

sob a forma de hidróxidos: Cr (OH)-3 ou (Fe,Cr) (OH)-3, espécies químicas muito pouco 

solúveis em água. 

As correlações de Cr (vide Figura 11) com Co (R = 0,89), Cu (R = 0,74), Zn (R = 

0,62) e Ni (R = 0,61), indicam que parte de todos estes MP têm origem litogênica, como 

constituintes de frações metálicas acessórias, em grande parte sulfetadas ou sob forma 

de óxidos. No caso específico do Cr é possível que alguma fração residual muito fina 

de espinélios (Cr e quartzo apresentam correlação negativa: R = - 0,62; vide figura 9) 

esteja também presente nos sedimentos do perfil LK. Nos solos, não há evidências de 

significativa adsorção em argilominerais (correlação Cr - caulinita: R = 0,38; vide figura 

9). A correlação Cr - Br (R = 0,80) sugere que suas principais formas de complexação 

ocorrem sob condições alcalinas, e redutoras (correlação Cr - S: R = 0,61), nos 

domínios estuarinos. Nestas condições, não se descarta sua complexação 

compartilhada a compostos organo-metálicos junto ao Fe (correlação Cr - Fe2O3: R = 

0,59), formação eventual de hidróxidos de cromo, adsorção em caulinitas 

(conjuntamente ou não ao Fe) e, inclusive, sua presença sob forma iônica. 

Os teores de Cr em ST do perfil estudado não alcançaram 60 ppm, ficando 

abaixo da referência ERL (81 ppm) da USEPA. Entretanto, estes sedimentos possuem 

aproximadamente de 50 a 85% de quartzo em sua composição, sendo esta fração 

mineral reconhecidamente sem poder complexante. O diagrama de dispersão dos 

teores de Cr em relação à fração caulínica (Figura 13), e a fraca dependência entre 

estas duas variáveis (R = 0,38), deixam claro que este MP está presente nos 

sedimentos sob diferentes formas decomplexação. 



38 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.2.3. Arsênio (As) 

 

O arsênio constitui uma das mais perigosas espécies químicas patogênicas. 

Dentre seus reconhecidos efeitos crônicos listam-se: neurotoxidades, lesões hepáticas, 

teratogenias, dermatites severas, hiperceratose, além de fortes suspeitas de relações 

com doenças cardiovasculares (WHO, 1988). Comprovadamente, possui implicações 

carcinogênicas (MONDAL et al., 2006). Suas assimilações na fisiologia humana podem 

se produzir via ingestão de carnes, peixes, vegetais, cereais e, sobretudo, por ingestão 

de águas contaminadas (notadamente em concentrações ≥ 10 µg/L, conforme norma 

da WHO (2001). 

Geogenicamente, o As está presente em emanações vulcânicas e, em 

pequenas proporções (< 2 ppm), na maior parte das litologias. Em rochas argilosas do 

 
Figura 13 - Gráfico de dispersão entre valores de Cr em relação à percentagem de caulinita 

em ST (perfil LK). 
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tipo folhelho orgânico, seu teor médio é de 13 ppm (TUREKIAN & WEDEPOHL, 1961). 

Sua forma mineral mais comum é a arsenopirita: FeAsS. Concentrações excepcionais 

 podem ser observadas em depósitos sulfetados associados ao ouro, onde a 

arsenopirita pode se tornar abundante.  

Nos solos, podem ser observadas concentrações através de complexações 

diversas deste metalóide, que vão desde a oxidação à adsorção em argilominerais. 

Nestas condições, concentrações de As > 5 ppm, podem propiciar toxidades severas 

para as plantas (BROOKS, 1983). A liberação de As se dá pela oxidação das 

arsenopiritas, através de processos inorgânicos e biogênicos (NORDSTRON & 

SOUTHAM, 1997), com as valências As3+ e As5+ sendo consideradas as mais tóxicas 

(BARRA et al., 2000), particularmente a do tipo As3+ (MATSCHULLAT, 2000). 

Em ambientes naturais são produzidos diversos tipos de ácidos arsênicos a 

partir da liberação desta espécie química complexada em fração mineral, incluindo-se 

ainda a arsenobetaína (ASB) e a arsenocalina (ASC), compostos de natureza orgânica 

considerados de baixa toxidade. São também liberados íons como o MMA 

(monometilarsênico) e o DMA (dimetilarsênico), tóxicos e bioassimiláveis, além do íon 

arsenato (AsO4
3-), este último podendo ser retido nos solos por adsorção em óxidos de 

Fe ou em argilominerais, ou ainda por co-precipitação com óxidos de Fe (MANNING & 

GOLDBERG, 1997).  

A aplicação industrial de compostos com As é bastante diversificada, incluindo 

principalmente arseniatos e óxidos. Arseniatos de Cu e Cr são utilizados na 

conservação de madeiras (cerca de 70% do consumo mundial); arseniatos de Pb como 

inseticidas; arseniatos de Na como herbicidas; e trióxidos de As como descolorantes na 

indústria de vidros e como agentes de preservação de couros. Cinzas de queimadas e 

de carvão, poeiras de metalúrgicas e fundições, e o uso de esterco na agricultura, 

produzem contaminações para solos, águas, e para a atmosfera. 

Correlações interessantes associam As com calcita (R = 054), halita (R = 0,55), 

MO (R = 0,55), e com S (R = 0,64). Tais relações indicam que o ambiente estuarino, 

particularmente em condições mais alcalinas e redutoras, seria a mais adequada 

condição fluvial para complexação deste metalóide. Significativamente, a correlação As 

– Fe2O3 (R = 0,84) parece expressar sua condição preferencial de complexação. Com 

efeito, óxidos e hidróxidos de Fe são utilizados com freqüência no tratamento para 
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despoluição de As em águas (RAU et al., 2003), metodologia considerada eficaz nas 

condições de pH entre 5,8 e 7,5 (para As3+), tipicamente observáveis nos sistemas 

fluviais e, inclusive, ambientes estuarinos. Porém, conforme dados de AGGET & 

KRIEGMAN (1988), hidróxidos de Fe em sedimentos de fundo sob condições de Eh 

negativos têm seu Fe3+ reduzido para Fe2+, liberando arsênio para as águas de fundo e 

intersticiais. 

A correlação As – Zn (R = 0,74), considerada em associação com aquela de 

Fe2O3 – Zn (R = 0,93), sugere que particulados finos de óxidos/hidróxidos de Fe, 

pedogênicos, sejam os principais complexantes de As e Zn, por adsorção, sendo 

improvável a formação CNTP de arseniatos de Zn (adamita, por exemplo). Além disto, 

indicações estatísticas mostram significativa influência de adsorção de Zn na fração 

mineral caulínica (R = 0,74). 

As concentrações de As nos ST mostraram-se muito próximas do limiar ERL da 

USEPA (8,2 ppm), particularmente nos níveis mais atuais: LK-13 e LK-14 

(aproximadamente correspondentes aos últimos 16 anos), com teores entre 7 e 8 ppm 

(ver Anexo 2), e no intervalo LK-5 a LK-6 (aproximadamente correspondente ao interior 

das décadas de 40 e 50), com teores entre 8 e 9 ppm. Estes intervalos coincidem com 

períodos marcados por menores indicadores de oxidação de fundo, ou seja: 

concentrações mais elevadas em enxofre (ver Figura 8), coincidentemente associadas 

a maiores concentrações em Fe2O3 e maiores concentrações em MO. Aparentemente, 

nestes casos, a liberação de As preconizada pelas observações de AGGET & 

KRIEGMAN (1988), deverá ter sido assimilada pela biota. 

 

7.2.4. Cobre (Cu) 

 

O cobre é considerado, em proporções adequadas, um micronutriente essencial 

para a fisiologia humana. Porém, para dosagens diárias assimiláveis de Cu ≥ 1,3 ppm/L 

são esperados problemas gástricos crônicos, acompanhados de náusea e vômito, ao 

cabo de poucos anos nestas condições (WHO, 1997; USEPA, 1997). Na persistência 

deste consumo sobrevêm estados anêmicos crônicos e agravamentos associados na 

saúde do ser humano. A distribuição d’água para consumo humano, quando são 

utilizadas tubulações metálicas e, em nível doméstico, o emprego de tubulações em 
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bronze, são agentes diretos para a contaminação neste MP (SIDHU et al., 1995; 

FITZGERALD, 1998).  

Os principais contaminadores antrópicos são as indústrias de plásticos, 

fundições e/ou metalurgias que produzem peças em bronze ou fiações elétricas, e as 

indústrias de tintas. Áreas portuárias são susceptíveis de contaminação em Cu em 

razão de tintas com biocidas à base deste MP, para minimizar incrustações nos cascos 

de embarcações (VALKIRS et al., 2003). ZIRINO et al. (1998) demonstraram que em 

águas das áreas e cercanias de marinas ocorrem anomalias nas concentrações de Cu 

dissolvido. NOBLET et al. (2002) também reportaram anomalias deste MP em limos de 

fundo de marinas. 

O comportamento do Cu mostra fortes associações com Ni (R = 0,90), Zn (R = 

0,85), Fe2O3 (R = 0,84) e Cr (R = 0,74). Este conjunto forma interdependências que 

conduzem à conclusão que vários MP estão adsorvidos em óxidos/hidróxidos de Fe, 

pedogênicos, carreados para o sistema fluvial pela ação de flushing pluvial. 

A correlação entre Cu – Caulinita (R = 0,73) indica um compartilhamento na 

complexação por adsorção deste MP, existindo um papel competitivo deste 

argilomineral no meio aquático. Estas variáveis apresentam um diagrama de dispersão 

(Figura 14) que demonstra um vínculo consistente, uma vez que a reta de regressão 

praticamente coincide com a origem das coordenadas. Nestas condições, confirma-se 

o compartilhamento da complexação do Cu também como adsorção na fração 

caulínica. Em suma, o caráter linear entre estas duas variáveis seria característico no 

caso de uma isoterma de adsorção deste MP à superfície das caulinitas que, por esta 

razão, não teriam sido saturadas. 
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Figura 14 - Diagrama de dispersão das variáveis caulinita – Cu, a partir da análise de ST do perfil de 

fundo Lk 

 
7.3.  Comportamento equalizado de alguns MP 

 

 Tradicionalmente, a necessidade de se quantificar valores excedentes à 

concentração natural de um específico MP, ou avaliar as contribuições antrópicas 

sobre as concentrações naturais destes elementos na Natureza, leva a cálculos de 

“fatores de enriquecimento (FE)”. THOMAS & MAYBECK (1996) recomendaram a 

equalização mediante a equação: 

FE = (MP/Al)amostra  / (MP/Al)background 

Esta metodologia é justificada pela importância da fração argilomineral em ST e pela 

consistência da concentração da espécie química Alumínio nestes sedimentos 

(SUMMERS et al., 1996), o que nem sempre é verdadeiro, inclusive nos ST estudados 

no perfil desta pesquisa. Ademais, outros autores (ex. FÁVARO et al., 2006) 

consideram o Alumínio como elemento químico praticamente imóvel durante o 

intemperismo, o que em parte não é ratificado em casos de processos de alteração sob 

condições tropicais, mais intensivos, quando os processos hidrolíticos são capazes de 
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formar gibbsita (hidróxido de Al) e inclusive produzir Al iônico (KRAUSKOPF & BIRD, 

1995). 

A validade do Alumínio para utilização na equalização de concentrações de MP 

em sedimentos baseia-se na presunção que esta espécie química está sobretudo 

representada na fração argilomineral dos sedimentos, e que esta fração mineral, 

evidentemente aluminosa, seja a “única” fração complexante de um considerado MP.  

Dentro da mesma linha de entendimento, inclui-se a pressuposição que todos os MP 

tenham igual tendência para serem adsorvidos em argilominerais e, no ambiente 

sedimentar, não haja a concorrência de outros processos complexantes como, por 

exemplo, envolvendo MO, óxidos e hidróxidos de Fe/Mn, e ainda a possível 

participação destes MP na formação de sulfetos.  

Também, nesta linha de raciocínio, não é sempre verdadeiro que a fração 

argilomineral seja invariavelmente significativa nos sedimentos, e que nunca se atinja a 

saturação nas respectivas capacidades de adsorção. Justamente, boa parte da 

composição ST, no caso do perfil estudado, apresenta clara dominância de quartzo 

(geralmente superior a 50%), e alguns MP (ex. Cromo) não apresentam afinidade por 

argilominerais (vide Figuras 11 e 14). Enfim, no caso em estudo, a metodologia de 

equalização proposta por THOMAS & MAYBECK (1996) não seria, decididamente, 

adequada. 

No presente estudo, adotou-se uma equalização que utiliza a maior parte das 

frações minerais complexantes presentes em um sedimento, o que permite vislumbrar 

aumentos nas concentrações relativas dos MP, conforme a equação: 

Crel = MP / Σ % (argilominerais + Ox. Fe + MO), onde: 

Crel = índice de concentração relativa 

MP = metal pesado (em ppm, ppb) 

Argilominerais = % da fração em ST (no caso: caulinita) 

Ox. Fe = % de hematita no ST (= % Fe2O3) 

MO = % de matéria orgânica no ST, calculada estequiometricamente 

Os índices de concentração relativa dos MP: Pb, Cr, Cu, Co, Zn, As e Mo foram 

assim calculados, em valores médios (Tabela 8) conforme três segmentos do perfil 

sedimentar de fundo: a) Período anterior ao início da implantação do Complexo 
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Industrial Portuário de Suape; b) Período da implantação, porém anterior à abertura do 

recife costeiro; c) Período da implantação, após a abertura do recife costeiro, até o 

presente (2008). A escolha destes segmentos obedece à separação de condições 

marcantes e distintas na evolução do processo sedimentar estuarino do rio Tatuoca. 

Os resultados mostram que de uma forma geral os valores de Crel dos MP 

diminui da base para o topo, comportamento que é influenciado por modificações 

físico-químicas do estuário, no ponto do perfil realizado, impostas por interferências 

antrópicas. Estas modificações impuseram, nas fases de implantação do Porto de 

Suape e, sobretudo, após a abertura da linha recifal costeira (dantes pontualmente 

contínua), alcalinidades mais elevadas. Desta forma, os avanços das marés de 

enchente tornaram-se mais rápidos e mais francos, por erradicação de grande parte do 

manguezal original e aprofundamento/desobstrução dos canais de maior fluxo fluvial. 

Ou seja, considerando-se o ponto referencial do perfil de fundo estudado, o alcance 

das marés de enchente foi transferido para setores mais interiorizados da zona 

estuarina. Esta modificação espacial de condições ambientais reflete-se temporalmente 

no perfil. E é em razão da perda de mobilidade de MP em águas alcalinas (CHESTER, 

2000) que suas Crel diminuem no ponto referencial do perfil, sendo efetiva muito mais a 

montante no estuário. 

 

Tabela 8 - Concentrações relativas médias de MP em intervalos históricos das interferências antrópicas 

na evolução sedimentar do estuário do rio Tatuoca 
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Dentre as espécies químicas focalizadas como patogênicas (Tabela 8), fazem 

particularmente exceção Molibdênio e Arsênio. O aumento das Crel destas espécies 

químicas aponta para um emprego crescente de defensivos agrícolas, e não 

especificamente para fertilizantes fosfáticos (P2O5 – As: R = - 0,06; P2O5 – Mo: R = - 

0,53; vide figura 11).  

Aumentos em concentrações de Mo e As nos solos têm sido reportados nas 

últimas décadas: Molibdênio como micronutriente (NICHOLAS, 1975), principalmente 

em cultivos de cana de açúcar (WEI et al., 2007) ou como lubrificante sólido - MoS2 

(NYPYCH, 2002); e Arsênio como defensivo agrícola (BARRA et al., 2000; PLANT et 

al., 2007).  

 

 

8. CONCLUSÕES 

 

 Os sedimentos de fundo fluvial do baixo curso do rio Tatuoca, no domínio 

vicinal à Ilha de Cocaia, se revelam fortemente siliciclásticos, embora formando 

depósitos pelíticos. Quartzo, em granulometria síltico-argilosa, é o mineral dominante, 

constituindo aproximadamente de 50 a 85% dos ST, ao longo de todo o perfil de 2,36m. 

A fração argilomineral é caulínica, perfazendo em geral de 10 a 20% dos ST.  

       A matéria orgânica (MO) é muito variável, entre 5 a 10% ST na base do perfil, 

porém atingindo de 25 a 30% na sua parte mais superior. Destaca-se a presença 

residual de NaCl (oriundo da água de embebimento das vasas), resultando em halita 

(mineral acessório) particularmente na parte mais superior do perfil, após a abertura da 

linha recifal para dar lugar ao trânsito de embarcações na parte interna do porto. Esta 

sedimentação difere daquelas realizadas anteriormente, por perfis de fundo similares, 

mais a montante (rever figura 2), que são ainda mais fortemente siliciclásticas. 

 A taxa de sedimentação média, durante o intervalo de tempo do perfil estudado 

pode ser considerada em torno de 3,7 mm/ano, descontada a descontinuidade 

provocada por escavações e aterros, durante a expansão da área do Complexo do 

Porto de Suape (anos 80 do século XX). Embora feita por tentativa de ajuste 

sistemático com o histórico da área portuária, as projeções cronológicas baseadas em 

composições mineralógicas e geoquímicas dos segmentos sedimentares, se ajustam 
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perfeitamente a todas as etapas principais da evolução dos trabalhos de Engenharia 

implementados no estuário do rio Tatuoca. 

 O intervalo mais antigo (LK-12 a LK-8) é marcado por baixa anoxia (MO = 5 a 

10%) e baixa intervenção antrópica, cobrindo um intervalo de tempo desde fins do 

século XIX até aproximadamente 1920. Este intervalo de tempo, decididamente pré-

industrial, poderia ser considerado padrão para valores de background geoquímico de 

sedimentos de fundo, particularmente aqueles de MP, se não fosse por sua elevada 

fração de quartzo, que exerce forte efeito diluidor. Neste sentido, o intervalo LK-8 a LK-

5, que cobre estimativamente o período 1928/1953, pode então ser considerado mais 

adequado, uma vez que nele as frações complexantes são mais representativas (20 a 

40% ST). 

 Notadamente após o surto de produtividade agrícola da cana-de-açúcar (1953 

aos anos 70), os períodos seguintes da história de implantação do Porto de Suape 

tiveram seus vetores de intervenção antrópica com conspícuos marcadores 

geoquímicos nos ST, seja através das constituições mineralógicas ou por determinados 

parâmetros geoquímicos (teores em S, Fe2O3, Na2O, Br, As, etc.). Neste contexto, por 

exemplo, a abertura da linha recifal para dar melhor circulação às embarcações na 

parte interior da área portuária, originou maior presença de cloretos na água de 

embebimento das vasas de fundo que, por desidratação pré-analítica, revelou inusitada 

presença (e aumento) de halita nas composições ST. 

 O estudo estatístico sobre alguns MP (Pb, Cr, Cu) e As sugere que, em grande 

parte, estas espécies químicas seriam pedogênicas e antrópicas, mas não 

necessariamente ou inteiramente geogênicas. Correlações fortes entre Al2O3 - Pb e 

P2O5-Pb indicam possível adsorção de Pb em argilominerais e presença presumível de 

fração acessória de piromorfita, respectivamente. Estas formas de complexação são 

muito referenciadas na literatura como de origem pedogênica. Latossolos regionais e a 

utilização de fertilizantes solúveis de fósforo na agricultura seriam ratificadores desta 

assertiva. As boas correlações entre Cr – Co – Cu – Zn - Ni, e a fraca ligação de Cr 

com Al2O3 (R = 0,38) permite inferir que estas espécies químicas não são 

preferencialmente adsorvidas em argilominerais, mas devem formar complexos 

organometálicos, ou precipitação como hidróxidos, em condições alcalinas e em CNTP. 

Concordantemente, as condições de pH alcalino favorecem a floculação da MO e a 

precipitação de MP sob forma de hidróxidos. 
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 Considerando-se os valores de Cr (< 60 ppm), de Pb (< 20 ppm) e de Cu (< 10 

ppm) presentes nos ST do perfil estudado, constata-se que estão abaixo do limiar 

crítico ERL postulado pela USEPA. Também neste caso se inserem os teores em Hg e 

Cd. Os teores de As, contudo, estão muito próximos do limiar crítico ERL (8,2 ppm), 

notadamente nas duas últimas décadas, e estão associados a crescimento relativo de 

Mo. Consideradas as múltiplas utilidades de compostos de As e Mo (particularmente na 

agricultura, como fertilizantes e defensivos agrícolas, respectivamente), e o aumento do 

nível de industrialização previsto para os anos vindouros em Suape, o monitoramento 

destas duas espécies químicas torna-se recomendável e premente.  

O monitoramento dos teores de As nos sedimentos de fundo e também em água 

de superfície, cabem em função da notória facilidade de incorporação de As iônico pela 

biota e, sobretudo, porque a natureza moderadamente complexante dos solos 

regionais (óxidos/hidróxidos Fe/Mn e argilominerais, com capacidades de adsorção em 

grande parte saturadas) deverá, sob condições ácidas usuais, favorecer a mobilidade 

desta espécie química patogênica. 

 Os resultados demonstram, também, que em vista da baixa capacidade de 

complexação dos sedimentos de fundo do rio Tatuoca, muito quartzosos, a avaliação 

do status geoquímico da área do Complexo Portuário de Suape, assim como seus 

valores de background, tornam-se comprometidos. Recomenda-se, neste caso, o 

estabelecimento de metodologia de compensação do fator de diluição exercido pela 

forte participação de quartzo nos ST considerando-se, neste caso, o total de frações 

complexantes do ST, método empregado neste estudo.  
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Analyte 
Symbol SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 LOI Total 
Unit Symbol % % % % % % % % % % % % 
Detection 
Limit 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.005 0.01  0.01 
Analysis 
Method 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP FUS-ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

LK-01 83,72 7,02 0,99 0,01 0,2 0,11 0,66 0,77 0,53 0,04 6,68 100,7 
LK-02 86,76 3,69 0,59 0,01 0,21 0,12 0,89 0,55 0,416 0,02 7,65 100,9 
LK-03 57,73 4,7 0,89 < 0.01 0,7 0,41 3 0,59 0,461 0,01 30,94 99,45 
LK-04 54,97 5,91 1,45 0,01 0,67 0,4 2,61 0,61 0,423 0,02 29,97 97,05 
LK-05 51,2 7,1 2,06 0,01 0,86 0,46 3,03 0,69 0,526 0,03 31,44 97,41 
LK-06 57,34 7,53 2,2 0,01 0,72 0,37 2,51 0,85 0,435 0,03 26,91 98,91 
LK-07 70,72 5,43 1,48 < 0.01 0,5 0,27 1,65 0,64 0,304 0,02 17,62 98,65 
LK-08 82,3 4,59 1,15 < 0.01 0,34 0,18 1 0,56 0,285 0,03 10,49 100,9 
LK-09 80,53 5,1 1,28 < 0.01 0,35 0,18 1,01 0,6 0,288 0,03 11,49 100,9 
LK-10 79,8 6,24 1,28 < 0.01 0,37 0,19 0,92 0,72 0,317 0,05 10,31 100,2 
LK-11 80,41 6,39 1,23 < 0.01 0,39 0,19 0,89 0,8 0,327 0,05 10,21 100,9 
LK-12 88,36 3,6 0,68 < 0.01 0,21 0,13 0,56 0,52 0,199 0,03 6,37 100,7 
LK-13 53,87 5,47 1,74 0,01 1,08 0,64 4,16 0,67 0,33 0,02 32,61 100,6 
LK-14 59,55 5,17 1,79 0,01 0,7 0,34 3,02 0,6 0,37 0,02 27,81 99,38 

 
Analyte 
Symbol Au Ag As Ba Be Bi Br Cd Co Cr Cs 
Unit Symbol ppb ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 
Detection Limit 5 0.5 2 3 1 2 1 0.5 1 1 0.5 
Analysis 
Method INAA 

MULT INAA / 
TD-ICP INAA 

MULT 
INAA/FUSICP 

FUS-
ICP 

TD-
ICP INAA 

TD-
ICP INAA INAA INAA 

LK-01 < 5 < 0.5 2 186 < 1 < 2 28 < 0.5 3 32 2 
LK-02 < 5 < 0.5 < 2 120 < 1 < 2 42 < 0.5 3 25 < 0.5 
LK-03 < 5 < 0.5 4 106 < 1 < 2 150 < 0.5 9 46 3 
LK-04 < 5 < 0.5 5 121 1 < 2 140 < 0.5 7 50 3 
LK-05 < 5 1,1 6 136 1 < 2 166 < 0.5 9 58 < 0.5 
LK-06 < 5 < 0.5 9 158 2 < 2 139 < 0.5 9 53 3 
LK-07 < 5 < 0.5 8 128 1 < 2 90 < 0.5 4 45 2 
LK-08 < 5 < 0.5 4 120 1 < 2 53 < 0.5 4 31 2 
LK-09 < 5 0,8 7 139 1 < 2 54 < 0.5 4 41 2 
LK-10 < 5 < 0.5 6 182 1 < 2 54 < 0.5 5 36 1 
LK-11 < 5 < 0.5 5 184 1 < 2 51 < 0.5 4 41 1 
LK-12 < 5 < 0.5 3 110 < 1 < 2 27 < 0.5 3 33 1 
LK-13 <5 <0.5 8 111 1 <2 77 <0.5 <1 21 <0.5 
LK-14 < 5 < 0.5 7 117 1 < 2 164 < 0.5 7 51 < 0.5 

 
Analyte 
Symbol Cu Hf Hg Ir Mo Ni Pb Rb S Sb Sc Se Sr Ta 
Unit Symbol ppm ppm ppm ppb ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm 
Detection 
Limit 1 0.5 1 5 2 1 5 20 0.001 0.2 0.1 3 2 1 
Analysis 
Method 

TD-
ICP INAA INAA INAA 

TD-
ICP 

TD-
ICP 

TD-
ICP INAA 

TD-
ICP INAA INAA INAA 

FUS-
ICP INAA 

LK-01 5 16 < 1 < 5 4 8 11 30 0,436 < 0.2 2,1 < 3 36 < 1 
LK-02 3 16 < 1 < 5 6 5 6 < 20 0,465 0,3 1,5 < 3 28 < 1 
LK-03 5 10 < 1 < 5 22 8 8 < 20 1,87 0,3 2 < 3 60 < 1 
LK-04 6 7 < 1 < 5 32 9 11 < 20 2,04 0,3 2,7 < 3 63 < 1 
LK-05 7 9 < 1 < 5 36 12 12 30 2,58 0,3 3,4 < 3 72 3 
LK-06 8 7 < 1 < 5 31 14 13 < 20 2,24 0,5 3,7 < 3 64 3 
LK-07 5 7 < 1 < 5 19 8 9 < 20 1,32 0,3 2,8 < 3 47 2 
LK-08 4 7 < 1 < 5 10 6 8 40 0,83 < 0.2 2,1 < 3 36 < 1 
LK-09 4 9 < 1 < 5 9 7 17 < 20 0,872 0,4 2,4 < 3 39 < 1 
LK-10 4 7 < 1 < 5 6 8 13 50 0,736 0,3 2,8 < 3 49 < 1 
LK-11 6 7 < 1 < 5 5 7 14 20 0,71 < 0.2 2,8 < 3 50 2 
LK-12 3 6 < 1 < 5 2 4 8 < 20 0,351 < 0.2 1,6 < 3 28 < 1 
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LK-13 5 6,2 <1 <5 32 10 10 <20 2,51 0,6 2,4 <3 77 <1 
LK-14 6 8 < 1 < 5 30 10 9 < 20 1,94 0,4 2,6 < 3 56 < 1 

 
Analyte 
Symbol Th U V W Y Zn Zr La Ce Nd Sm Eu Tb Yb 
Unit Symbol ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 
Detection Limit 0.5 0.5 5 3 1 1 2 0.2 3 5 0.1 0.1 0.5 0.1 
Analysis 
Method INAA INAA 

FUS-
ICP INAA 

FUS-
ICP 

TD-
ICP 

FUS-
ICP INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA 

LK-01 16,9 4,7 26 < 3 8 14 728 25,5 41 17 3 0,5 < 0.5 1,4 
LK-02 11,1 7,4 17 < 3 8 10 769 19,5 30 13 2,3 < 0.1 < 0.5 1,3 
LK-03 9,4 25,6 33 < 3 8 13 414 20,6 29 11 2,2 < 0.1 < 0.5 1 
LK-04 10,3 30,7 39 < 3 7 22 285 24,2 33 13 2,6 0,9 < 0.5 0,9 
LK-05 12,9 29,1 46 < 3 17 29 321 31,7 47 19 3,5 0,9 < 0.5 1,2 
LK-06 14,1 21,8 41 < 3 9 30 273 34,7 56 23 3,9 0,9 < 0.5 1 
LK-07 10,9 15,2 29 < 3 7 18 275 25,5 40 13 2,9 0,6 < 0.5 0,9 
LK-08 8,9 7,2 22 < 3 6 17 260 20,7 31 16 2,4 0,5 < 0.5 0,7 
LK-09 11,4 7,3 21 < 3 6 19 431 26,7 41 17 3,2 0,7 < 0.5 0,9 
LK-10 12,2 4,7 24 < 3 7 20 258 27,1 46 17 3,2 0,7 < 0.5 1 
LK-11 12,3 5,7 25 < 3 8 21 357 26,6 43 17 3,2 0,7 < 0.5 1,2 
LK-12 8,1 3,2 14 < 3 4 10 235 17,9 27 12 2 0,4 < 0.5 0,6 
LK-13 5,9 28,6 43 <3 8 21 264 24,2 46 22 3,5 <0,1 <0,5 0,8 
LK-14 9,8 28,3 43 < 3 11 19 354 25 38 15 2,8 0,8 < 0.5 1 

 
Analyte 
Symbol Lu Mass Hg 
Unit Symbol ppm g ppb 
Detection 
Limit 0.05  5 
Analysis 
Method INAA INAA FIMS 
LK-01 0,24 1,73 142 
LK-02 0,19 1,87 nd. 
LK-03 0,16 1,27 nd. 

LK-04 
< 

0.05 1,19 nd. 
LK-05 0,21 1,18 nd. 
LK-06 0,17 1,26 nd. 
LK-07 0,17 1,26 nd. 
LK-08 0,14 1,6 nd. 
LK-09 0,17 1,49 nd. 
LK-10 0,17 1,54 nd. 
LK-11 0,17 1,47 nd. 
LK-12 0,1 1,71 27 
LK-13 <0,05 1,29 50 
LK-14 0,13 1,18 56 
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Analyte 
Symbol Hg SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 LOI Total 
Unit Symbol ppb % % % % % % % % % % % % 
Detection 
Limit 5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.005 0.01  0.01 
Analysis 
Method 

Hg-
FIMS 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP FUS-ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

FUS-
ICP 

JART-01  36,16 8,88 2,49 0,02 2,02 19,78 1,28 1,52 0,401 0,14 25,45 98,14 
JART-02 58 36,12 8,13 2,28 0,02 2,09 20,97 1,26 1,5 0,391 0,14 25,38 98,27 
JART-03  34,93 7,14 2,15 0,02 2,16 21,97 1,35 1,55 0,341 0,14 26,26 98,03 
JART-04  37,08 6,63 2,06 0,02 2,08 21,83 1,36 1,49 0,305 0,14 25,68 98,67 
JART-05  38,01 7,05 1,94 0,02 2,06 21,9 1,28 1,5 0,326 0,13 24,79 99,01 
JART-06 49 35,97 6,34 1,81 0,02 2,08 23,03 1,26 1,49 0,31 0,12 25,64 98,08 
JART-07  36,15 6,04 1,7 0,02 2,04 23,21 1,28 1,54 0,305 0,12 25,62 98,03 
JART-08  36,32 6,8 1,78 0,02 2,07 23,09 1,17 1,46 0,376 0,1 26,56 99,75 
JART-09  35,23 6,76 1,82 0,02 2,05 22,16 1,49 1,46 0,324 0,11 26,58 98 
JART-10  35,56 6,49 1,83 0,02 2,01 21,98 1,46 1,56 0,311 0,14 26,64 98 
JART-11 47 34,45 6,74 1,8 0,02 2,04 22,15 1,42 1,59 0,328 0,14 27,48 98,16 
LK-13(A) 50 53,87 5,47 1,74 0,01 1,08 0,64 4,16 0,67 0,329 0,02 32,61 100,6 

 
Analyte 
Symbol Au Ag As Ba Be Bi Br Cd Co Cr Cs Cu Hf 
Unit Symbol ppb ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 
Detection 
Limit 5 0.5 2 3 1 2 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 
Analysis 
Method INAA 

MULT INAA / 
TD-ICP INAA 

MULT 
INAA/FUSICP 

FUS-
ICP 

TD-
ICP INAA 

TD-
ICP INAA INAA INAA 

TD-
ICP INAA 

JART-01 < 5 < 0.5 11 453 1 < 2 27 < 0.5 4 49 2,2 6 9 
JART-02 < 5 < 0.5 13 426 1 < 2 25 < 0.5 4 43 < 0.5 5 9,1 
JART-03 < 5 < 0.5 13 423 1 < 2 27 < 0.5 4 41 < 0.5 5 9 
JART-04 < 5 < 0.5 10 455 1 < 2 27 < 0.5 4 32 < 0.5 4 7,8 
JART-05 < 5 < 0.5 10 467 1 < 2 25 < 0.5 3 32 2,2 4 9 
JART-06 < 5 < 0.5 11 469 1 < 2 24 < 0.5 3 36 < 0.5 4 9 
JART-07 < 5 < 0.5 8 471 < 1 < 2 24 < 0.5 4 31 < 0.5 4 10,1 
JART-08 < 5 < 0.5 11 526 1 < 2 27 < 0.5 3 24 < 0.5 4 9,5 
JART-09 < 5 < 0.5 10 465 1 < 2 31 < 0.5 4 35 2 6 8,3 
JART-10 < 5 < 0.5 10 492 < 1 < 2 31 < 0.5 3 34 1,5 5 7,7 
JART-11 < 5 < 0.5 13 502 1 < 2 32 < 0.5 4 31 1,3 5 7,3 
LK-13(A) < 5 < 0.5 8 111 1 < 2 77 < 0.5 < 1 21 < 0.5 5 6,2 

 
Analyte 
Symbol Hg Ir Mo Ni Pb Rb S Sb Sc Se Sr Ta Th U V W 
Unit Symbol ppm ppb ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 
Detection 
Limit 1 5 2 1 5 20 0.001 0.2 0.1 3 2 1 0.5 0.5 5 3 
Analysis 
Method INAA INAA 

TD-
ICP 

TD-
ICP 

TD-
ICP INAA 

TD-
ICP INAA INAA INAA 

FUS-
ICP INAA INAA INAA 

FUS-
ICP INAA 

JART-01 < 1 < 5 < 2 11 21 40 1,4 < 0.2 4,5 < 3 1476 < 1 7,8 3,2 39 < 3 
JART-02 < 1 < 5 < 2 10 19 < 20 1,3 < 0.2 4,3 < 3 1564 < 1 8,1 4,6 35 < 3 
JART-03 < 1 < 5 < 2 10 18 50 1,37 0,4 3,8 < 3 1669 < 1 6,9 2,4 34 < 3 
JART-04 < 1 < 5 < 2 8 19 50 1,37 < 0.2 3,4 < 3 1716 < 1 6,9 2,6 27 < 3 
JART-05 < 1 < 5 < 2 8 17 < 20 1,18 < 0.2 3,5 3 1747 < 1 6,3 2,4 27 < 3 
JART-06 < 1 < 5 < 2 7 16 < 20 1,11 < 0.2 3,4 < 3 1773 < 1 7,4 4 27 < 3 
JART-07 < 1 < 5 < 2 7 16 < 20 0,98 < 0.2 3,2 < 3 1815 < 1 6,9 3,8 21 < 3 
JART-08 < 1 < 5 < 2 7 16 < 20 1 < 0.2 3,2 < 3 1695 1 7,3 4,8 24 < 3 
JART-09 < 1 < 5 < 2 8 21 < 20 1,04 < 0.2 3,5 < 3 1745 < 1 7,1 3,8 25 < 3 
JART-10 < 1 < 5 < 2 8 18 40 0,931 < 0.2 3,4 < 3 1737 < 1 6,6 2,4 25 < 3 
JART-11 < 1 < 5 < 2 7 18 < 20 0,759 0,3 3,5 < 3 1771 < 1 6,9 4,4 27 < 3 
LK-13(A) < 1 < 5 32 10 10 < 20 2,51 0,6 2,4 < 3 77 < 1 5,9 28,6 43 < 3 
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Analyte 
Symbol Y Zn Zr La Ce Nd Sm Eu Tb Yb Lu Mass 
Unit Symbol ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm g 
Detection 
Limit 1 1 2 0.2 3 5 0.1 0.1 0.5 0.1 0.05  
Analysis 
Method 

FUS-
ICP 

TD-
ICP 

FUS-
ICP INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA INAA 

JART-01 19 39 349 40,3 70 24 5 1,3 < 0.5 1,7 0,25 1,245 
JART-02 16 39 392 39,1 71 29 4,9 1,3 < 0.5 2 0,29 1,446 
JART-03 18 39 350 33,6 67 27 4,3 0,8 < 0.5 1,5 0,34 1,487 
JART-04 14 40 320 29,7 56 25 3,9 0,7 < 0.5 1,4 0,22 1,407 
JART-05 15 35 364 32,6 59 22 4,2 1 < 0.5 1,4 0,22 1,474 
JART-06 20 35 375 32,9 56 27 4,3 1,1 < 0.5 1,4 0,24 1,547 
JART-07 14 29 415 31,4 59 20 4,1 0,7 < 0.5 1,8 0,24 1,713 
JART-08 17 30 422 32,1 64 29 4,2 1 < 0.5 1,5 0,31 1,506 
JART-09 15 32 355 31,1 56 24 4,1 1 < 0.5 1,5 0,27 1,511 
JART-10 14 31 347 30,8 63 27 4,2 1 < 0.5 1,5 0,2 1,532 
JART-11 16 30 305 32,3 62 18 4,2 0,7 < 0.5 1,5 0,27 1,522 
LK-13(A) 8 21 264 24,2 46 22 3,5 < 0.1 < 0.5 0,8 < 0.05 1,289 

 

 

 
 


