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RESUMO 

 

 

 A área estuarina do rio Manguaba, situada no litoral norte do Estado de Alagoas, 

Nordeste do Brasil, é dominada por cultivos de cana-de-açúcar, e apresenta baixos índices de 

industrialização e densidade demográfica. Ambientes desse tipo oferecem grande diversidade 

para colonização, refúgio e criadouro de espécies economicamente importantes, mas vêm 

sofrendo progressivo assédio antrópico. 

 A evolução geoquímica sub-recente registrada em sedimentos desse estuário foi 

investigada a partir de perfil de fundo (60cm), por intervalos de 3cm. As amostras foram 

submetidas a análises químicas (óxidos fundamentais e 40 elementos-traço), determinações C-

N-H-S em matéria orgânica preservada (MOP), e tratamento estatístico, destacando-se 

espécies químicas metálicas e suas relações com frações componentes dos sedimentos. 

 As espécies metálicas apresentaram, em geral, concentrações abaixo ou próximas 

daquelas reportadas na literatura para ambientes considerados não impactados. Entretanto, no 

sentido da atualidade, foram constatados aumentos progressivos dos seus teores e da fração 

argilomineral, com quem se correlacionam melhor do que com a MOP. Esse comportamento é 

marcado por conspícua dicotomia no padrão C/N, individualizando assinaturas geoquímicas 

dependentes da granulometria sedimentar e de diferenças hidrodinâmicas, em um contexto 

deposicional essencialmente organo-siliciclástico. Permanece indefinido se essas diferentes 

assinaturas seriam estratigráficas (regionais), ou apenas condicionadas ao regime sedimentar 

particular desse estuário. 

 Um monitoramento ambiental deverá considerar a progressão nos teores de Cr-As-Pb, 

que já alcançam níveis preliminares de advertência segundo controles mais rígidos de 

qualidade. Apesar disso, o atual status trófico credencia esse estuário como ambiente com 

baixo nível de contaminação geoquímica, ou padrão para estudos geoquímicos e 

ecotoxicológicos. 

 

Palavras Chave: Razão C/N, estuário, geoquímica, contaminação antrópica, matéria orgânica. 

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The estuarine area of the Manguaba River, located in the Northern coast of the State of 

Alagoas, Northeastern of Brazil, is dominated by sugarcane plantations, and presents low 

indexes of industrialization and demographic density. In such circumstances like these culture 

offer great diversity for colonization, refuge and nursery of species economically important, 

but they are suffering progressive anthropogenic threatening or struggles. 

The evolution of sub-recent geochemical results on sediments of the estuary was study 

through a 60cm depth core, wich was sectioned into 3cm intervals. The samples were 

submitted to chemical analyses (fundamental oxides and 40 trace-elements), C-N-H-S 

determinations in preserved organic matter (MOP), and statistical treatment, standing out 

metallic chemical species and their relationships with component fractions of the sediments. 

 In general, metallic species presented concentrations lower or close to those moderated 

in the literature for cases considered of non impacted environments. However, progressive 

increases of their contents were verified towards the more recent sediments of this estuarine 

environment. 

 The metallic chemical species are better correlated with the clay minerals than with 

POM. This behavior is marked by a conspicuous dichotomy in the C/N ratio, specifying 

signatures depending upon geochemistry of the sedimentological granulometry and of 

hydrodynamic differences, in a essentially organo-siliciclastic depositional context. It stays 

indefinite if those different signatures would be stratigraphical (regional), or just conditioned 

to sedimentological facies of the estuarine environment. 

 An environmental monitoring in the Manguaba River should consider the increase of 

Cr-As-Pb concentrations, once they reached preliminary warning levels according to the more 

rigid controls of quality. In spite of this, its current anthropogenic contamination can be 

considered as of “low level”. So, the geochemical patterns of this estuary would be used as a 

model for further studies. 

 

Keywords:  C/N ration, estuary, geochemistry, anthropogenic contamination, organic matter. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1  INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente, ao longo dos últimos séculos, e particularmente nas últimas 

décadas, vem sendo submetido a pressões antrópicas crescentes. Em passado distante os 

assédios eram mais pontuais, com conseqüências limitadas, gerando a falsa idéia de 

inesgotabilidade dos recursos naturais e de uma infinita capacidade regeneradora da Natureza. 

Mesmo outrora, a exploração irracional da Natureza produzia conseqüências adversas ao meio 

ambiente, passíveis de constatação pelo menos através da percepção de escassez dos seus 

recursos. Tais fatos, desafortunadamente, ainda perduram nos dias de hoje e estão 

praticamente atingindo todas as regiões do planeta. Os efeitos gerados por essa política 

exploratória vêm merecendo uma atenção especial, de tal maneira que muitas nações já se 

deram conta da gravidade dos danos causados diretamente aos seus patrimônios ambientais, 

assim como das conseqüências indiretas que nos afetam globalmente, em razão da exploração 

desmedida e inconseqüente dos recursos naturais. 

Novos paradigmas para o desenvolvimento da moderna sociedade tecnológica, 

possibilitando um desenvolvimento sustentável, devem ser vistos como um prolongamento 

dos direitos humanos. Nesse sentido, os mais diversos aspectos do desenvolvimento 

econômico devem ser compreendidos como um instrumento capaz de assegurar a 

continuidade de uma melhor qualidade de vida às populações. Assim, Licht (2001) recomenda 

uma composição de equilíbrio envolvendo a conservação e a sanidade ambiental, para a 

utilização racional dos recursos naturais. Sob esta ótica, a Conferência de Estocolmo, em 

1972, destacou o conceito de desenvolvimento sustentável sob diretrizes devidamente 

formatadas em documentos oficiais, inserindo o meio ambiente ao mundo moderno. 

Em junho de 1992, o Rio de Janeiro foi palco da "Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento", com o objetivo de constituir medidas que 

obliterassem ou mitigassem os efeitos do assédio antrópico ambiental em todo o mundo, e 

promovessem efetivamente um desenvolvimento auto-sustentado (CNUMAD, 2001). 

Dentre as técnicas de avaliação de ecossistemas para efetivação dessas modernas 

concepções de desenvolvimento sustentável, destacam-se os estudos de parâmetros 

geoquímicos. Essas técnicas tiveram uma evolução precursora na década de 30, a partir da 

intensificação da prospecção geoquímica voltada para a localização de jazidas minerais, na 
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ex-URSS (Licht, 2001). No atual estágio, a Geoquímica é uma ferramenta inestimável para 

ajudar a esclarecer conseqüências atinentes ao modus vivendi do Homem contemporâneo, 

embora seja passível de limitações se interpretada por linhas independentes como apenas 

aquelas da Química ou da Geologia. A intervenção de outras áreas do conhecimento científico 

também é de grande serventia, gerando novos paradigmas e caminhos na gestão dos recursos 

naturais. 

 

1.2    OBJETIVOS 

 

A pesquisa tem como objetivo geral levantar informações fundamentais sobre a 

evolução paleoambiental do sistema estuarino do rio Manguaba, através de suas 

características geoquímicas. Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

•  Explicitar a evolução de impactos ambientais e o desenvolvimento do nível de toxicidade ao 

longo das últimas décadas. 

•  Abordar de forma integrada os dados geoquímicos, inclusive os relativos à matéria orgânica 

(MO) sedimentada, permitindo-se obter uma visão mais sistêmica da área, no que tange a 

presença de alguns elementos químicos tóxicos, e do previsível significado evolutivo de suas 

concentrações no contexto dos sedimentos de fundo estuarino. 

 

1.3  OS ECOSSISTEMAS ESTUARINOS 

 

Um ecossistema pode ser analisado sob o ponto de vista de sua estrutura, agrupando-

se os organismos em níveis tróficos (de trophe = alimento), ou seja, onde existe transferência 

de alimentos à custa de organismos do mesmo ecossistema. Cada grupo de organismos se 

alimenta de outro, constituindo o que se chama de cadeia alimentar (Wetzel, 1993). Os 

organismos vivos e o seu ambiente de fixação (abiótico) estão inseparavelmente ligados, e 

interagem entre si. Assim, qualquer unidade que inclua a totalidade dos organismos de uma 

área determinada, interagindo com o ambiente físico, forma uma corrente de energia que 

conduz uma estrutura trófica a uma diversidade biótica e a ciclos de materiais claramente 

definidos dentro do sistema, configurando um sistema ecológico ou ecossistema. 

 Do ponto de vista trófico, um ecossistema tem dois componentes (Wetzel, 1993): 
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- autotrófico: que se alimenta por si mesmo, e no qual predomina a fixação de energia 

luminosa, a utilização de substâncias inorgânicas simples e a elaboração de substâncias 

complexas; 

- heterotrófico: que se alimenta de outros componentes, e no qual predominam o uso, a nova 

preparação, e a decomposição de materiais complexos. 

Uma das características globais de todos os ecossistemas terrestres, de água doce ou 

marinha, natural ou produzida pelo Homem, é a interação entre os componentes autotróficos e 

heterotróficos. Essas interações exercem influência na assinatura geoquímica dos registros 

sedimentares, que se diferenciam conforme as características particulares de cada ecossistema 

ou de sua evolução, inclusive os estuarinos, sendo possível sua reconstituição através da 

investigação geoquímica. 

Estuários são ambientes costeiros nos quais ocorre a diluição da água do mar pela 

água doce proveniente da drenagem continental (Chester, 2000). Neles, predominam 

condições levemente alcalinas, com pH geralmente superior a 7, o que é inerente a ambientes 

sujeitos à influência marinha, enquanto o potencial redox apresenta grande variabilidade 

(Santos et al., 2004). Atividades antrópicas alteram a pulsação, magnitude e natureza dos 

aportes aquosos, assim como de material transportado, capazes de afetar suas condições 

naturais (Hopkinson Jr. & Vallino, 1995). Esses ecossistemas oferecem grande diversidade de 

condições, potencialmente favoráveis para colonização, refúgio e criadouro de espécies 

economicamente importantes. Sua complexa trama trófica costuma oferecer amplas 

disponibilidades para manter o equilíbrio biótico aí abrigado. Entretanto, tais áreas, de notória 

importância ecológica e econômica, têm sido afetadas progressivamente nas últimas décadas 

por atividades impactantes antropogênicas (Hu et al., 2006), tais como: urbanismo, turismo, 

descarte de efluentes e alteração dos perfis costeiros. 

 O desmatamento, a agricultura e a agropecuária aumentam o escoamento superficial 

das águas e o transporte de nutrientes e, quando vinculado ao uso de fertilizantes, o efeito 

danoso transmitido aos sistemas de drenagem como um todo, é muito intenso. A eutrofização 

de águas costeiras e ambientes confinados é fato consumado em grande parte do mundo, 

resultado da fertilização através do aporte de nutrientes, e da descarga de efluentes domésticos 

e agrícolas (Souza et al., 2003). Esse processo decorre de um desequilíbrio na concentração 

de nutrientes, que se estabelece quando seu aporte é maior que a exportação. Como resultado, 

há um acréscimo do fitoplâncton, principalmente algas microscópicas, que se alimentam 

desses nutrientes, e de outros organismos (zooplâncton) que, por sua vez, se alimentam dessas 

algas. 
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Sob uma perspectiva histórica, as regiões costeiras e estuarinas sempre exerceram um 

papel preponderante para as civilizações, como porta de acesso para a colonização e 

desenvolvimento de uma área territorial, sobressaindo-se principalmente por agregar um 

grande número de atividades em espaços geográficos relativamente restritos. Assim, esses 

ambientes têm uma importância histórica e fundamental para o desenvolvimento da 

Humanidade, constatada pelo fato de que cerca de 60% das grandes cidades distribuídas ao 

redor da Terra estão localizadas nas proximidades dos estuários (Passos, 2005).  

A avaliação da natureza dos ambientes estuarinos, assim como de manguezais a eles 

associados, visa o estabelecimento de parâmetros que permitam o planejamento e gestão 

sustentada de seus recursos biológicos renováveis. A evolução geoquímica ambiental ao 

longo das últimas décadas, registrada na sedimentação de fundo do ambiente estuarino, 

constitui um dos padrões de avaliação válidos para a definição do status trófico ambiental, 

bem como de uma projeção sobre a tendência de sua evolução futura. 

Ecossistemas costeiros de manguezais altamente produtivos são estrategicamente 

localizados na interface entre o continente e o mar, e desempenham um papel importante nos 

ciclos biogeoquímicos dos ambientes costeiros (Jennerjahn & Ittekkot, 2002). Em particular, 

estes sistemas podem regular e suprir nutrientes para as costas oceânicas tropicais (Lee, 1995; 

Alongi, 1996). Por outro lado, manguezais podem servir de meio filtrante para nutrientes 

terrestres, poluentes e sedimentos, antes que alcancem a costa, minimizando determinados 

problemas pelo fato de absorver também uma alta carga de componentes antropogênicos 

(Valiela e Cole, 2002). Embora os estuários representem apenas porções menores de áreas 

costeiras, a sua alta produtividade primária e sua posição como receptores de matéria orgânica 

(MO) terrestre colocam em evidência seu papel importante no ciclismo global de carbono 

orgânico nessas áreas (Zimmerman & Canuel, 2001). Smith & Hollibaugh (1993) enfatizam a 

importância de se entender o funcionamento desses ecossistemas, em particular no que se 

refere ao destino da MO autóctone e terrestre, considerando-se sua vulnerabilidade em anos 

futuros, em razão da elevação do nível do mar ou influências antropogênicas. 

 

1.4  CICLO BIOGEOQUÍMICO 

 

Considerando a Terra sob uma ótica sistêmica, a existência, disponibilidade, 

mobilidade e circulação dos constituintes geoquímicos dos materiais naturais de um ambiente 

para outro, podem ser expressas sob a forma de um ciclo (Licht, 2001). O fluxo de energia em 

um ecossistema é unidirecional e necessita de uma constante renovação, o que é garantido por 
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fontes externas, como o Sol, pois a energia é re-irradiada e retorna ao espaço para manter a 

temperatura controlada. A matéria orgânica, no entanto, precisa fluir em ciclos, porquanto 

ocorre uma permuta envolvendo elementos químicos que ocorrem entre os seres vivos e o 

ambiente. Estes ciclos envolvem etapas biológicas, físicas e químicas, alternadamente, e por 

envolverem os seres vivos, os componentes geológicos e as substâncias químicas dos 

ecossistemas, são chamados de ciclos biogeoquímicos (Figura 1). Os elementos essenciais à 

vida participam dessa trajetória desde o meio inanimado, passando pelos organismos vivos e 

retornando ao meio original (Braga et al., 2002). 

A produção orgânica, seu transporte e transformação, estão intimamente relacionados 

com a interação entre a Terra, oceano e atmosfera. Modificações nessa dinâmica normalmente 

ocorrem associadas a três principais fatores: 1) Atividades humanas (barragens, descarga de 

esgotos, etc.); 2) Mudanças a longo e curto prazo da dinâmica climática e oceânica e 3) 

Processos ecológicos tais como a sucessão nas comunidades de plantas na zona de captação 

(Braga et al., 2002). Transformações relacionadas com o uso da terra e cobertura vegetal 

resultam em uma forte influência na descarga de água doce em áreas costeiras, no transporte 

de sedimentos e no fluxo de carbono, nutrientes e poluentes. A alteração desses fluxos afeta a 

transferência de MO do continente para o oceano através dos rios, produzindo sérias 

conseqüências, por exemplo, no ciclo do carbono (Braga et al., 2002). 

Estudos de observação e modelagem da dinâmica e descarga de uma bacia de captação 

têm como objetivo identificar e quantificar as relações existentes entre fluxos de energia e 

matéria dentro do sistema. Através desses estudos é possível explicitar a descrição do 

comportamento do sistema de captação e seus ciclos biogeoquímicos. De uma maneira geral, 

esses ciclos estão sujeitos a dois tipos de impactos: o de natureza global, e o antropogênico. O 

primeiro está relacionado com as mudanças naturais ocorridas pela erosão da superfície 

terrestre, mudanças associadas com a composição dos sedimentos e mudanças no regime de 

precipitação, como resultado de mudanças do padrão climático. O impacto antropogênico, por 

outro lado, é resultado de modificações ocasionadas pelo homem no sistema hidrológico, tais 

como barragens, irrigação e agricultura. (Braga et al., 2002). 

Uma característica importante dos ciclos biogeoquímicos é a capacidade de 

ajustamento às mudanças que eles apresentam. Por exemplo, o aumento do CO2 atmosférico, 

causado por processos de oxidação e combustão, é dissipado pela própria circulação 

atmosférica, pela absorção das plantas e pela formação de carbonatos no mar. Portanto, a 

atmosfera pode ser vista como um reservatório formado por um conjunto de camadas gasosas 
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que envolvem a Terra e que desempenha o papel de interface do planeta com o espaço (Licht, 

2001). Entretanto, todo reservatório tem uma finitude. 

A presença do Homem e suas atividades acabam por interferir nos ciclos 

biogeoquímicos impactando-os, tornando-os atípicos ou acíclicos. A engenhosidade e prática 

da conservação da Natureza devem, portanto, presumir uma reintrodução dos nutrientes 

essenciais no ciclo de produção de onde provêm (Figura 1). 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 1. Ciclo Biogeoquímico (Berner, 1969) 

 

1.5 CICLO DO CARBONO 

 

Um dos maiores reservatórios de carbono é a atmosfera, onde se encontra na forma de 

dióxido de carbono (CO2), sendo o principal constituinte da MO com participação de 49% em 

seu peso seco. O ciclo do carbono é perficiente e constitui uma representação teórica da 

utilização do CO2 pelas algas e plantas, sendo devolvido ao meio na mesma proporção em que 

é sintetizado pelos produtores. Em presença da luz solar, as plantas utilizam CO2 e vapor de 

água da atmosfera para sintetizar compostos orgânicos com C-H-O, como por exemplo, a 

glicose (C6H12O6). Sua reciclagem se dá de duas formas: através da respiração e através da 

"quebra" da MO (Schlesinger, 1991). 

Esse ciclo também pode ser explicitado como o aproveitamento do CO2 dissolvido na 

água pelas algas, parte do qual retorna ao meio aquoso através da respiração da própria alga, e 
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parte quando ela morre. O tecido morto, por sua vez, é decomposto por bactérias, e o carbono 

é liberado para o meio ambiente através da oxidação da MO. Portanto, o ciclo do carbono é 

sistêmico, incluindo os trajetos inorgânicos e orgânicos desse elemento, e é relativamente 

complexo, pois inclui mais de um grupo de bactérias na decomposição da MO (Schlesinger, 

1991). Da mesma forma, outra grande contribuição desses microrganismos é o suprimento de 

CO2 ao solo, onde este gás funciona como um eficiente solvente na preparação de alimentos 

inorgânicos para as plantas, a partir de substâncias minerais do solo. De importância também 

relevante é a degradação de grandes quantidades de celulose, amido e outros inúmeros 

carboidratos complexos presentes no solo, provenientes de modo especial de tecidos vegetais, 

feita por esses microrganismos. Sem esses mecanismos a crosta terrestre se transformaria 

pouco a pouco numa impenetrável camada de plantas mortas, inteiramente inadequada aos 

processos vitais que aí prosperam (Schlesinger, 1991). A importância desse ciclo na Natureza 

tem sua melhor evidência considerando-se que todo o CO2 presente no ar, caso não houvesse 

reposição, seria completamente exaurido em menos de 20 anos, ao ritmo da fotossíntese atual. 

O carbono introduzido nos sedimentos vem do carbono mineral, do CO2 atmosférico, 

carbonatos telúricos, e do Carbono orgânico (Corg) dos organismos vegetais e animais sob 

suas múltiplas formas. Nessas, se incluem desde glucídios simples até substâncias altamente 

polimerizadas como a celulose, ou de estrutura complexa, como a lignina. O metabolismo 

desses compostos varia extraordinariamente nos sedimentos, devido às particularidades de 

suas estruturas orgânicas e multiplicidade das espécies zimógenas ativas sobre elas. Estas 

variações se traduzem por diferentes velocidades de ataque e produção de diversas 

substâncias metabólicas intermediárias. De fato, os produtos finais, constantemente CO2 e 

H2O (e mais CH4, em anaerobiose), e os produtos intermediários, são extremamente variáveis: 

ácidos orgânicos, aldeídos, álcoois, açúcares, mais ou menos complexos. A mineralização do 

Corg é excepcionalmente realizada em uma única etapa e, via de regra, numerosos grupos 

bacterianos e fúngicos intervêm sucessivamente até o processo atingir a sua fase final. Este 

ciclo é ainda complexo pelo fato das substâncias glucídicas estarem constantemente 

associadas, em proporções variáveis, com substâncias nitrogenadas (proteínas) ou lipídicas, 

com lignina, com resinas, com taninos, etc. Por fim, como último fator de complicação 

considere-se o fato de que, ao mesmo tempo em que tem lugar a degradação de carboidratos 

complexos, os microrganismos sintetizam compostos do mesmo tipo (hemiceluloses 

microbianas, por exemplo) e seus demais constituintes celulares, tornando-se difícil a 

separação entre os compostos intermediários de degradação e os de síntese (Schlesinger, 

1991). 
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Muitos dos compostos orgânicos ternários (açúcares, amido, ácidos orgânicos, 

aldeídos, etc.) são decompostos por um número relativamente grande de fungos e bactérias 

presentes nos sedimentos, através de vários tipos de reações que se desenvolvem em sucessão, 

no exterior e no interior das células microbianas, resultando na liberação final de CO2. Outros 

compostos orgânicos ternários, entretanto, tais como celulose, hemicelulose, lignina, pectinas, 

são utilizados por menor número de microrganismos específicos e sua decomposição é, no 

geral, mais demorada que a dos demais. 

           Reconhece-se a eutrofização como um processo histórico que vem alterando o ciclo do 

Corg e a distribuição das comunidades de fitoplâncton em muitos estuários e regiões litorâneas, 

desde o século XX (Cooper & Brush, 1991; Eadie et al., 1994; Zimmerman & Canuel, 2000). 

 

1.6 CICLO DO NITROGÊNIO 

 

Nossa atmosfera é aproximadamente constituída por 78% de nitrogênio gasoso (N2) e, 

como possui um caráter covalente muito forte, essa ligação só pode ser quebrada pela ação de 

bactérias específicas. Uma vez liberado o nitrogênio para integrar os ciclos alimentares, 

através de compostos nitrogenados, seres microscópios chamados bactérias nitrificantes 

exercem a função de decompositores dos compostos nitrogenados (Wetzel, 1993). 

No seu ciclo (Figura 2), o nitrogênio desempenha papel preponderante na constituição 

de duas importantíssimas classes de moléculas orgânicas: proteínas e ácidos nucléicos, 

elementos vitais aos seres vivos. Embora presente em grande quantidade no ar, poucos seres 

vivos o assimilam sob sua forma habitual: gás nitrogênio (N2). Apenas alguns tipos de 

bactéria, principalmente cianobactérias, denominadas fixadoras de nitrogênio, conseguem 

capta-lo para síntese de moléculas orgânicas nitrogenadas. Dentro da fixação por via 

biológica, os organismos simbióticos produzem uma quantidade que é, no mínimo, cem vezes 

maior do que aquela produzida pelos organismos de vida livre (Braga et al., 2002). 

Quando ocorre a morte de um organismo, ou parte dele, ou ainda quando são 

produzidas as suas excreções, os compostos nitrogenados são liberados e processados por 

bactérias decompositoras. Um dos principais produtos dessa decomposição é o gás Amônia 

(NH3) que, em contato com a água, forma o Hidróxido de Amônio (NH4OH), uma substância 

altamente tóxica que, em grandes concentrações, tem o efeito de uma base altamente 

corrosiva. 
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 Figura 2. Ciclo do Nitrogênio (Butcher, 1992). 

 

Afortunadamente, essa substância é consumida por bactérias do gênero Nitrosomonas 

que, na presença de oxigênio, transformam-na em Nitrito (NO2
-), resultando desse processo a 

geração de energia: 

 

 

 

Em meio aquoso, o HNO2 se dissolve liberando o íon nitrito (NO2
-), uma substância 

intensamente tóxica para plantas e animais. O nitrito tende a não se acumular notavelmente, 

pois logo as bactérias do gênero nitrobacter o transformam em Nitratos (NO3
-), através de 

uma reação também geradora de energia: 

 

 

Nesse ciclo, o nitrogênio que partiu de moléculas orgânicas decompostas assume 

finalmente uma forma bem menos tóxica. Em meio aquoso, o nitrato vai lentamente sendo 

acumulado como resultado desses processos reativos seqüenciais. Contudo, sua acumulação 

progressiva acaba levando ao crescimento excessivo de algas que o aproveitam como 

nutriente. Como conseqüência, se um ambiente natural não é beneficiado regularmente por 

trocas parciais de suas águas, podem ocorrer mortandades drásticas para muitas espécies que 

nele vivem. Quando existe proliferação de plantas naturais, a situação amaina em decorrência 

destas serem habitualmente consumidoras tanto de nitrato quanto de amônia, auxiliando a 

manter essas toxicidades dentro de um certo controle (Knowles, 1982). 
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Bactérias nitrificantes fixam-se em qualquer local onde haja uma boa oxigenação, visto 

que o processo principal do ciclo do nitrogênio é aeróbico. Porém, as colônias serão mais 

prósperas em locais onde não haja muita luz, e onde as correntes não as molestem em 

demasia. Ocorrendo falta de oxigênio na água o nitrato pode ser transformado novamente em 

nitrito ou então, por um processo chamado desnitrificação, volta a ser transformado por 

bactérias anaeróbicas em nitrogênio gasoso (N2), alternativa que completa o ciclo do 

nitrogênio na superfície da Terra (Knowles, 1982). 

 

1.7 MATÉRIA ORGÂNICA  

 

Os aportes de matéria orgânica (MO) são essenciais e determinantes para a ontogenia 

de um sistema aquático permitindo, dessa forma, o esclarecimento dos mecanismos que 

governam sua produtividade. A maior parte dos elementos vitais (C, N, H, O, P, etc.) e dos 

compostos orgânicos (hidratos de carbono, proteínas, lipídios, etc.) não só se encontram 

dentro, como também fora dos organismos vivos, de tal forma que mantêm uma condição de 

fluxo constante entre os estados vivo e sem vida. Em um ecossistema, cada espécie possui seu 

habitat com todas as suas características abióticas e seu nicho ecológico (Braga et al., 2002). 

 A MO é parte integrante de solos, sedimentos de fundo de drenagem, águas naturais 

superficiais, efluentes domésticos e depósitos de resíduos sólidos urbanos. Por possuir 

propriedades distintas em comparação com outros materiais naturais, mesmo quando em 

quantidades reduzidas pode produzir efeitos importantes na química dos elementos traço. Tais 

efeitos incluem a complexação de íons por MO dissolvida, o que resulta em aumento de 

mobilidade dos elementos, adsorção ou formação de compostos orgânicos, resultando em 

imobilização e redução a estados de valência mais baixa, com mudanças nas propriedades 

químicas (Licht, 2001). 

 A MO preservada em um sedimento é constituída basicamente por substâncias 

húmicas (Figura 3), formadas pela degradação química e enzimática de restos de plantas e 

animais, e pela ação sintética dos microorganismos (Schnitzer & Khuan, 1972). A partir do 

estudo de suas características é possível comparar condições e vias de preservação sob 

situações de distintas condições climáticas. Ela também exerce um papel essencial na 

adsorção de certos elementos, embora muitas vezes as opiniões sejam contraditórias entre 

diversos autores, no que tange ao processo de ligação com os elementos-traço (Licht, 1998). 

O detalhamento de suas características, tais como: quantidade e tipos de grupos funcionais, 

além da composição elementar e estruturas dos ácidos húmicos, é de grande importância para 
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o estudo das interações metal � ácido húmico (Van den Berg, 1984). São essas interações que 

conduzem à formação de complexos organometálicos, de grande importância em processos 

como o de meteorização, como ferramenta da prospecção geoquímica, e como averiguação da 

migração tanto de metais quanto de MO de origem natural ou antrópica. 

A MO sofre um processo de decomposição até chegar ao estado de húmus estável, 

passando pelo estado de húmus jovem (Figura 4). O húmus jovem é a MO recente em vias de 

humificação ou de mineralização, porque ainda não está fixada ou ligada às partículas de 

sedimento. O húmus estável é a MO ligada ao sedimento, ou solidamente fixada aos 

agregados de cor escura, submetida a uma ação microbiana que provocará sua mineralização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Exemplos de substâncias húmicas (López, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de humificação dos resíduos vegetais (Doménech, 1995). 
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A MO preservada em sedimentos representa a assinatura geoquímica necessária para 

desenvolver modelos da evolução ambiental de ecossistemas, no que concerne aos 

paleoambientes de sedimentação e a deposição de Corg nos sedimentos costeiros, com 

conseqüências geoquímicas importantes (Jönsson et al., 2005). A composição elementar, 

isotópica e molecular da MO em sedimentos, subsidia evidências sobre a biota que viveu em 

um determinado sistema aquoso, fornecendo elementos sobre suas demandas vitais e fatores 

de acumulação. Suas quantidades e tipologias refletem, conseqüentemente, as condições 

ambientais em que os ecossistemas foram impactados em distintos tempos pretéritos. 

A composição isotópica do carbono e do nitrogênio da MO, tem sido amplamente 

utilizada para traçar processos biogeoquímicos em ambientes marinhos e lacustres (Hu et al., 

2006). Para reconstrução das condições paleoambientais, a partir da MO preservada nos 

sedimentos, é decisivo considerar o potencial de alteração do sinal isotópico primário, através 

da degradação bacteriana na coluna de água, e durante diagênese primária desses sedimentos. 

O destino da MO durante a diagênese primária é de grande importância para muitos estudos 

oceanográficos e limnológicos (Meyers & Eadie, 1993; Dean et al.1994; Bernasconi et al., 

1997; Ostrom et al., 1998; Sachs & Repeta, 1999; Hedges et al., 2001). Estimativas de Corg e 

fluxos de nitrogênio para sedimentos marinhos e de lagos são essenciais para equilibrar o 

fluxo de carbono global, como também para quantificar a importância do soterramento da MO 

como um dos mecanismos de remoção de nitrogênio em sistemas eutróficos. 

 O conteúdo de MO preservada em sedimentos evidencia respostas às ações sofridas 

pelo ecossistema, correspondentes às suas variações paleoambientais, dentre elas o influxo de 

águas marinhas e transições de fácies salobras para dulcícolas. Essa MO é composta de uma 

mistura complexa de lipídios, carboidratos, proteínas e outros elementos bioquímicos contidos 

nos tecidos de microorganismos bentônicos (Meyers, 1993). Como uma acumulação de 

�fósseis geoquímicos�, seus componentes acrescentam informações úteis na reconstrução de 

mudanças naturais ou provocadas pelo Homem nos sistemas locais e/ou regionais (Meyers, 

1993). Analogamente, sedimentos marinhos contêm histórico importante sobre mudanças 

globais que têm se desenvolvido há milhões de anos (Meyers, 1997). Exemplos de 

reconstruções paleoambientais, baseadas nas composições de MO de registros sedimentares 

de diferentes partes do mundo, são resumidas por Meyers & Ishiwatari (1993), Meyers (1993, 

1997), Dean (1999), Meyers & Teranes (2001), Menor et al. (2001). 

 Análises químicas dos constituintes orgânicos dos sedimentos devem ser dirigidas para 

os problemas de origem: determinar se certo composto orgânico foi formado no interior de 

um meio aquoso natural (lagoa, por exemplo), ou se foi introduzido nesse ambiente. Essa 
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análise é complicada pelo fato de muitos compostos orgânicos sofrerem degradação, tanto 

durante quanto depois da sedimentação. O grau de preservação não é sempre o mesmo porque 

as condições geológicas mudam conjuntamente, além de outras mudanças que são operadas 

no interior do sedimento, formando toda uma série de transformações possíveis, através de um 

processo genericamente designado de �diagênese sedimentar� (Engel & Macko, 1993). 

Afortunadamente, há certos constituintes orgânicos dos sedimentos, especialmente os 

produtos da degradação dos pigmentos, que são de grande utilidade na interpretação de 

episódios passados de produtividade, principalmente se forem relacionados com outros 

índices. 

 As informações sobre os compostos orgânicos preservados nos sedimentos vão desde a 

determinação da quantidade e distribuição da MO total, do carbono, ou do nitrogênio, até uma 

caracterização molecular de compostos individualizados. Muitos desses compostos não são 

estáveis e tendem a sofrer hidrólise enzimática ou química, de modo que o registro final 

somente em parte corresponde à composição global da MO original. 

 

1.8 RAZÃO C/N 

 

A razão carbono orgânico (C org)/nitrogênio total (Ntot ) é utilizada para avaliar o status 

físico-químico da MO (Gupta, 2001), seja a partir de organismos específicos, seja a partir de 

material preservado ou fóssil. Suas variações também são reportadas por Usui et al. (2006) 

para determinar mudanças históricas em aportes de MO em ambientes sedimentares. A análise 

dos componentes Corg e Ntot da MO é uma das formas mais eficazes para a investigação da 

assinatura geoquímica paleoambiental ao longo de uma seqüência sedimentar (Menor et al., 

2001). Em estudos geoquímicos, representa o que foi preservado no sedimento, em relação à 

composição orgânica global da biota que vivia sob determinadas condições físico-químicas, 

em um definido ambiente natural. Valores elevados costumam corresponder a períodos de 

fortes influxos de MO continental, ou como resultado de preservação preferencial de MO 

carbonosa, durante a diagênese precoce do sedimento. Em contraposição, valores baixos 

podem ser associados a uma maior contribuição de MO de origem marinha, ou a processos 

favoráveis à fixação do nitrogênio nessa fração dos sedimentos.  

A variação do Corg/Ntot em sedimentos totais (ST) de ambientes estuarinos depende da 

sua distância em relação à foz, do tipo de morfologia do fundo do estuário e da costa em 

geral, ou ainda da amplitude das marés e extensão da sua penetração na área estuarina. De 

uma forma geral, Meyers (1997) e Andrews et al. (1998) indicam que o padrão médio desses 
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ambientes se situa em torno de C/N = 15 e, quando um pouco mais elevados, resultam de 

aportes mais significativos de MO de origem continental. Lerman (1979) já havia 

generalizado que valores de Corg/Ntot > 30 correspondem a ambientes sedimentares de água 

doce, podendo atingir Corg/Ntot  = 100, em casos de forte influxo de MO de vegetais superiores 

ou baixa concentração em sais dissolvidos. Em princípio, ambientes lacustres seguem esse 

comportamento, mas dependem do influxo de MO terrestre assim como do status trófico 

dominante no ecossistema. Com efeito, Meyers & Ishiwatari (1993) destacam que plantas 

lacustres podem apresentar C/N = 4�10, enquanto que MO vegetal terrestre pode alcançar 

C/N > 100. 

Pelitos tipicamente marinhos costumam apresentar Corg/Ntot  ≤ 10 (Hedges & Parker, 

1976; Lerman, 1979; Peters et al.,1978; Premuzic et al. 1982; Meyers & Ishiwatary, 1993; 

Thornton & McManus, 1994; Meyers, 1997; Gordon & Goñi, 2003; Usui et al., 2006; Hu et 

al., 2006; dentre muitos outros). Nesses mesmos ambientes, ocorrendo um determinante 

domínio de material planctônico autígeno, podem ser registrados valores de C/N < 8 (Kendall 

et al. 2001). Em contraposição, fortes influxos de MO continental, em mares restritos, podem 

influenciar essa relação para padrões C/N > 20 (Tolun et al. 2002). 

Em face de múltiplos fatores que podem influenciar nos padrões Corg/Ntot dos 

sedimentos de ambientes aquosos, alguns deles aparentemente discordantes com as indicações 

generalizantes, Menor et al. (2001) sugerem que na interpretação ambiental não devem ser 

considerados os valores absolutos e sim as variações relativas. Nesse sentido se integram 

registros de padrões Corg/Ntot = 8 a 14 para ambientes indiscutivelmente dissociados de 

influência marinha como, por exemplo, o caso dos sedimentos de fundo dos Grandes Lagos � 

USA (Kemp, 1971). Analogamente, na Lagoa de Cima � RJ, onde foram reconhecidos fortes 

indícios de poluição, Silva et al. (1999) registraram um �background� de Corg/Ntot  = 15, 

embora o ambiente seja tipicamente de águas doces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15

CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

 

 A área estudada situa-se no município alagoano de Porto de Pedras, cuja população era 

de 10.558 habitantes em 2004. A sede municipal dista aproximadamente a 42 km da cidade de 

Porto Calvo (AL), a jusante do rio Manguaba. Seu acesso pode ser feito pela rodovia BR-101 

Sul que une a cidade do Recife a Maragogi (AL), e desta para Japaratinga (AL), até atingir 

Porto de Pedras. 

 O estuário do rio Manguaba está situado na região costeira norte do Estado de Alagoas, 

Nordeste do Brasil (Figura 5). Predomina nesta região os cultivos de cana-de-açúcar e de 

coqueiros, O índice de industrialização é baixo (uma indústria sucro-alcooleira em Porto 

Calvo), assim como a densidade demográfica. Em sua foz situa-se a localidade de Porto de 

Pedras, tendo como atividades econômicas coadjuvantes o turismo e a produção de pescados, 

onde se destacam espécies típicas de estuário (tainha, ostra, caranguejo, siri, massunim, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Localização da área estuarina do rio Manguaba  

 

O ecossistema em estudo constitui um exemplo de condição ambiental relativamente 

bem preservada abrigando, inclusive, um �santuário� de peixe-boi marinho. Seu status trófico 

atual pode ser comparado à situação vigente décadas atrás na região Suape-Pernambuco, que 

veio a ser substancialmente modificada pela implantação do Complexo Industrial e Portuário 

de Suape, conforme descrições de Neumann (1991) e Chagas (2003). 
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2.2 GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

 

De acordo com a classificação dos �Domínios Morfoclimáticos Brasileiros� 

(Ab´Saber, 1970), a geomorfologia da região Norte de Alagoas, onde se inscreve área de 

estudo, pertence ao �domínio de mares de morros�, descrito como uma região de muitos 

morros de formas residuais mamelonares, curtas em sua convexidade. De acordo com 

Mabesoone & Castro (1975) estas morfologias mamelonares são descritas como �superfícies 

das chãs�, enquanto as áreas formadas por depósitos sedimentares foram denominadas como 

�superfície dos tabuleiros�. Segundo Ross (1990), em sua proposta de classificação do relevo 

brasileiro, essa mesma região é classificada como de planícies e tabuleiros litorâneos. 

           Ferreira (1999), abordando a geomorfologia da região de Japaratinga, enfatizou que os 

processos morfogenéticos atuantes na região resultaram da conjunção de vários fatores como 

o clima quente e úmido vigente, a cobertura vegetal e a ação antrópica, que levaram à 

elaboração do relevo atual. Esses processos atuaram sobre condicionantes geológicos, ou seja, 

a deposição da Formação Barreiras (Plio-Pleistoceno), chegando ao Neógeno, quando 

ocorreram flutuações climáticas, variações do nível do mar, e finalmente a ação dos processos 

morfogenéticos atuais. 

 A planície aluvial do rio Manguaba encontra-se entalhada em coberturas arenosas 

coluviais provenientes das encostas dissecadas dos tabuleiros, onde a erosão ainda não se 

encontra estabilizada e exibe indícios de voçoroca, caracterizando-se como um relevo 

relativamente jovem. O estuário do rio Manguaba é protegido das ondas por recifes de 

arenito, que conferem notável platitude ao mar nessa área litorânea e realçam sobremaneira 

sua balneabilidade. A presença de manguezais é marcante onde a influência das marés é 

registrada de forma nítida, observando-se com freqüência uma drenagem meandrante, que se 

desenvolve ao longo da calha de direção NW-SE. 

          Ainda segundo Ferreira (1999), a planície costeira no trecho norte do litoral alagoano é 

estreita, chegando a desaparecer em alguns locais, a exemplo das áreas onde se encontram as 

falésias. Na foz do rio Manguaba observa-se uma intensa virgação (esporão) na direção da sua 

calha, direcionando-a para sul, provocando, dessa forma, um maior aporte de sedimentos para 

o litoral nesse trecho. A extremidade recurvada para o interior da foz do rio Manguaba indica 

que o esporão foi formado pela ação das correntes marinhas superficiais, de direção NE, com 

energia suficiente para criar uma barreira à correnteza do canal principal e aos refluxos das 

marés, promovendo uma maior deposição de sedimentos. 
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          Apesar de uma moderada capacidade de descarga e de sua senilidade no baixo curso 

(Figura 6), o rio Manguaba, em maré vazante, lança uma pluma de aproximadamente um 

quilômetro na plataforma, caracterizada por uma tonalidade mais escura de suas águas (MO 

em suspensão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Figura 6. Turbidez devido à suspensão de matéria orgânica na foz do Manguaba 

 

Geologicamente, a área em estudo localiza-se na bacia sedimentar cretácea de Alagoas 

(Feijó, 1994), amplamente recoberta por sedimentos recentes na área litorânea, e sedimentos 

areno-argilosos pertencentes à Formação Barreiras (Figura 7) na porção terrestre mais 

interiorizada. Essa formação aflora em faixa mais ou menos paralela à linha litorânea, 

exibindo uma largura média de 35 km e extensão de 350 km (Van Der Ven et al.1989). 

As bacias de Sergipe e Alagoas foram individualizadas a partir de importantes 

diferenças estruturais e estratigráficas (Feijó, 1994). A evolução litoestrutural dessas bacias 

está relacionada com a abertura do Oceano Atlântico Sul, em compatibilidade com os 

diversos estágios da evolução tectônica da Plataforma Brasileira (Almeida, 1967). O 

preenchimento sedimentar apresenta vários ciclos de deposição continental e marinha, sendo a 

estratigrafia conseqüência direta de sua evolução estrutural (Lana, 1990). Este preenchimento 

iniciou-se com a deposição dos clásticos neopaleozóicos do Grupo Igreja Nova (Feijó, 1994), 

culminando com a deposição dos sedimentos da Formação Barreiras, no Terciário e início do 

Neógeno. 
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 Os sedimentos da Formação Barreiras são compostos por materiais clásticos 

continentais finos e grossos, de coloração variada e grau de compactação insignificante (Feijó, 

1994). Estes sedimentos formam um planalto pouco elevado, com altitude que varia de 30 a 

150 m acima do nível do mar, correspondendo a um lençol tabular ligeiramente acunhado em 

direção Oeste, com declividade de aproximadamente 3m/km (Ponte, 1969). 

 Tais sedimentos são representados por terraços pleistocênicos e holocênicos, 

relacionados com períodos recentes de variação do nível do mar. Os sedimentos aluviais 

ocorrem associados aos leitos dos rios, e são compostos predominantemente por argilas e 

areias. 

 

2.4   VEGETAÇÃO E SOLOS 

 

A cobertura vegetal está intrinsecamente vinculada às condições climáticas e edáficas 

que, em diferentes graus, condicionam de certa forma os processos de formação do relevo, 

principalmente os atuais (Ferreira, 1999). Áreas onde a vegetação nativa foi degradada pelo 

Homem, mostram-se indubitavelmente afetadas em seus processos morfodinâmicos e, como 

sói acontecer em regiões tropicais úmidas, sua remoção provocou, por vezes, intensos 

processos erosivos. 

Figura 7. Afloramento da Formação Barreiras visto em 
desmonte para a retirada de material de empréstimo. 
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Na área em estudo, a descrição do tipo de vegetação nativa, bem como sua associação 

aos solos, é baseada na avaliação de Jacomine et al. (1975), Góes (1979), e Veloso et al. 

(1991). No estuário do rio Manguaba, a vegetação com influência flúviomarinha (manguezal), 

assim como as várzeas marginais, é bem registrada (Figura 8). O manguezal é constituído por 

típica vegetação de ambiente salobro, que se encontra na desembocadura dos rios sob 

influência de marés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Baixo curso do rio Manguaba. No plano de fundo (margem oposta), a vegetação 
típica de manguezal ainda se encontra preservada. 

 

Para o interior do continente, a vegetação nativa, caracterizada principalmente pela sua 

alta diversidade específica, se restringe apenas a alguns resquícios da Mata Atlântica original.. 

Sua ocorrência geográfica, na faixa litorânea, trouxe como conseqüência o fato de ter se 

tornado o primeiro alvo dos impactos causados pela colonização portuguesa e, mais 

recentemente, pelo avanço da urbanização costeira, resultando no seu quase total 

desaparecimento. Pelo menos no domínio da área estudada, a Mata Atlântica está limitada a 

alguns topos de colinas e tabuleiros da Formação Barreiras, tendo sido principalmente 

substituída pela cultura de cana-de-açúcar e plantação de coqueirais. As espécies mais 

encontradas são o visgueiro, sapucaia, sucupira, camaçari, murici-da-mata e imbaúba. 

Nas áreas de manguezais os solos são do tipo �indiscriminados de mangue�, cujas 

características são o alto conteúdo de sais de origem marinha e compostos de enxofre, e baixo 

índice de drenagem, enquanto que nos domínios dos tabuleiros e resquícios da Mata Atlântica, 

predominam os latossolos vermelho-amarelos e os podzólicos vermelho-amarelos (Ferreira, 

1999). 
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2.4   CLIMA 

 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região litorânea norte do Estado 

de Alagoas, onde se inscreve a área em estudo, é caracterizado como Ams, e relatado como 

tropical chuvoso de monção, com chuvas concentradas no inverno. As precipitações anuais 

variam entre 1800 e 2000 mm. Esta faixa de maior umidade está limitada ao sul com o clima 

do tipo As� quente e úmido, apresentando verão seco e inverno chuvoso, e taxas 

pluviométricas anuais até 1800 mm, características que se estendem pelo restante da costa 

alagoana (Góes, 1979). 

A temperatura média oscila em torno de 25oC, com pequena amplitude térmica anual 

da ordem de 3oC. A umidade relativa do ar nos meses de chuva é de cerca de 80%, em 

conseqüência da baixa latitude regional, da proximidade do oceano Atlântico, e das massas de 

ar atuantes na área. O alto índice pluviométrico, a insolação intensa, típica de faixa tropical, e 

a brisa marinha, contribuem para um alto índice de evaporação, mas apesar disso a área não 

apresenta déficit hídrico (Ferreira, 1999). 

 

2.5   REDE DE DRENAGEM 

 

O padrão geral da drenagem regional é subparalelo nos canais principais, com direção 

NW-SE, acompanhando a direção de mergulho das camadas da Bacia Alagoas (Ferreira, 

1999). A bacia hidrográfica do rio Manguaba é a de maior extensão. A forma do canal 

principal no seu percurso pela planície é meandrante, incluindo bancos de areia centrais, e 

formando ilhas nas proximidades da foz. Os afluentes da margem direita correm no sentido 

perpendicular ao canal principal do Manguaba, enquanto que os da margem esquerda correm 

paralelamente ao mesmo, agrupando-se em dois rios: o Grupiúna, que desemboca no 

Manguaba já próximo à foz; e o Comandatuba que intercepta o canal principal na parte NW 

da bacia. O clima úmido da região assegura o comportamento perene dos rios principais.  

Pela disposição geral do vale do rio Manguaba, pode-se inferir que o seu curso esteja 

condicionado a uma possível falha tectônica (Ferreira, 1999) e, em sua desembocadura 

observa-se a formação de um esporão recurvado formado por influência das marés, que é 

localmente chamado de Pontal do Boqueirão (Figura 9). 
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Figura 9 � Esporão recurvado na foz do rio Manguaba,  

localmente denominado de Pontal do Boqueirão. 
 

 

2.6   AÇÃO ANTRÓPICA 

 

O crescente assédio antrópico à faixa litorânea ao longo do tempo, tem provocado 

significantes mudanças de ordem ambiental. Desde o início da colonização (Século XVI), 

com a extração do pau-brasil, até os dias atuais, a vegetação nativa vem sendo substituída 

principalmente pelas plantações de cana-de-açúcar, bem como de coqueirais, ou ainda 

cedendo espaço para a ocupação urbana. Atualmente, apenas alguns resquícios da vegetação 

de mata atlântica ainda podem ser localizados nos topos das colinas. O avanço da ocupação 

urbana tem incrementado não somente o desmatamento, mas também o acúmulo de resíduos e 

despejos de efluentes domésticos, ordinariamente não tratados. 

Nos domínios da cultura de cana-de-açúcar, as crescentes exigências de produtividade 

têm suscitado o emprego intensivo de fertilizantes e defensivos agrícolas, cujas conseqüências 

sobre os ecossistemas ainda não estão perfeitamente avaliadas. 
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CAPÌTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 AMOSTRAGEM 

 

Uma amostragem de perfil de fundo de leito sedimentar foi realizada próximo à 

margem esquerda do canal principal do rio Manguaba, a 4,2 km da sua embocadura, sob uma 

lâmina d´água com dois metros de profundidade. Para esse procedimento foi utilizado um 

amostrador CAIS  (Coletor de Amostras Indeformadas de Sedimento), obtendo-se um perfil 

de 87cm. O ponto da amostragem é definido pelas coordenadas UTM 0244539 e 8988208, 

inscrevendo-se em domínios do município de Porto de Pedras (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Localização do ponto de coleta no estuário rio Manguaba 

 

O método de amostragem CAIS consiste na penetração, sob percussão leve, de uma 

broca fixa de aço inoxidável, conectada a um sistema de duplo tubo em PVC. A amostragem 

fica contida no tubo interno, em invólucro de plástico previamente ajustado à sua seção 

interna (Figura 11). Dentre as vantagens desse método se inclui a fácil remoção do tubo 

interno de amostragem e, dele, a retirada do perfil contido no interior do invólucro plástico, 

sem deformação do testemunho, e sem necessidade de serragem do tubo coletor de PVC. 
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Além disso, o seccionamento do perfil pode ser feito em laboratório com precisão 

milimétrica, e com baixo risco de contaminação entre os segmentos de amostragem. 

 

             Amostragem do perfil  ↓  

          ← Invólucro plástico (interior do tubo de PVC interno)                     
 

 

 

                                                       3cm (segmento de amostragem) 

 

 

Figura 11. Croquis do compartimento interno (invólucro plástico) onde fica armazenado o 

perfil sedimentar. 

 

 O perfil, seccionado em intervalos de 3cm (figura 12), foi amostrado até 60cm (Tabela 

1), considerando-se uma taxa de sedimentação linear de aproximadamente 4,9 mm/ano. Essa 

pressuposição se inscreve em valores de taxas de sedimentação de vários estuários da costa 

brasileira, apresentados por Marins et al. (2004). Nesse sentido, a expectativa de 

representatividade de cada intervalo de 3cm seria correspondente a um tempo médio da ordem 

de 6 anos. 

Na seção inferior (57�87cm) domina uma sedimentação essencialmente siliciclástica, 

quartzosa (Figura 12), com fração pelítico-orgânica negligenciável. Considerando-se que essa 

seção não teria capacidade de fixar quantidades significativas de espécies químicas metálicas, 

o intervalo não foi amostrado para análises químicas. Já o segmento entre 36�60 cm, mesmo 

com predominância arenosa, porém contendo algum material pelítico, foi analisado com o fito 

de se observar seu comportamento geoquímico, considerando-se que sua condição 

hidrodinâmica de formação difere completamente daquela do intervalo superior (0-36 cm). 

 

3.2 ANÁLISE QUÍMICA ELEMENTAR: C-N-H-S 

 

As amostras dos primeiros 60cm do perfil foram divididas em duas alíquotas, uma 

delas preservada intacta a aproximadamente 4OC, e a outra seca em estufa a 40OC durante 48 

horas, após um tratamento com HCl 5% para eliminação preventiva de fração carbonática 

eventualmente presente. Não foi observada efervescência em nenhuma amostra testada. Em 
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seguida, a amostragem dessa alíquota foi macerada até 100% passante na peneira de 100 

mesh, homogeneizada, desidratada a 100OC (4 horas), e enviada para análises C-N-H-S no 

Departamento de Química Fundamental � DQF da UFPE. Os teores em Carbono Orgânico 

Total (COT), Nitrogênio Total, Hidrogênio e Enxofre, foram determinados por um Analisador 

Elementar Carlo Erba EA 1110. 

  

 Figura 12. Testemunho do perfil de fundo, realizado no estuário do rio Manguaba. 
 

      Tabela 1. Descrição do perfil sedimentar de fundo, testemunhado na área estuarina do 
                      rio Manguaba.  

Profundidade (cm) Descrição 

0 � 36 Sedimento argiloso, cinza escuro, associado com MO. 

 
 

36 � 57 

Areia fina a média, clara, homogênea, com aumento da fração 

argilosa no sentido do topo. Presença de faixa centimétrica contendo 

interdigitações argilo-carbonosas cinza-escuras com areias de cor 

cinza clara. 

 

 

57 -87 

Areia fina a média, com grãos brilhosos de quartzo, subarredondados 

a subangulosos, incluindo seixos com até 0,4cm. Intercalação arenosa 

cinza escura, algo argilosa com discreta presença de MO.  
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3.3 ANÁLISE QUÍMICA TOTAL 

As análises químicas foram realizadas nos laboratórios Actlab�s (Ontario, Canadá), 

através das metodologias: Análise instrumental por Ativação de Nêutrons (INAA) e 

Inductively Coupled Plasma (ICP), utilizando-se ácidos (HF, HClO4, HNO3 e HCl) e água 

régia como técnicas de digestão. Os resultados incluem os óxidos fundamentais (SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, MgO, CaO, K2O, Na2O, TiO2, P2O5 e MnO), e a Perda ao Fogo (LOI), expressos em 

valores percentuais, e 40 elementos-traços, expressos em ppm ou ppb (Anexo 1). Os 

intervalos investigados foram os mesmos submetidos a análises elementares de C-N-H-S, 

cobrindo os primeiros 60cm do perfil. 

 

3.4 TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA  

 

Para a determinação do teor da matéria orgânica (MO) foi utilizado o procedimento de 

calcinação a 600oC preconizado por Conceição et al. (1999). Para tanto, pesou-se 1g de 

sedimento seco a 100OC em estufa (durante 2 horas) de cada amostra que, em seguida, foram 

acondicionadas em cadinhos de porcelana. Cada conjunto de amostragem/cadinho foi 

repesado e colocado em mufla para calcinação a uma temperatura de 600OC, durante 6 horas. 

Posteriormente as amostras foram retiradas da mufla, resfriadas em ambiente livre de umidade 

(dissecador), e repesadas. O percentual de MO foi calculado por diferença de peso entre cada 

conjunto de amostragem/cadinho, conforme mensuração antes e após a calcinação, e nesse 

cálculo sabe-se que estão incluídos os voláteis. A amostragem, por precaução, foi previamente 

atacada com HCl 5% (24 horas), de modo que não há perdas de carbonato no processo de 

calcinação. 

 

3.5  TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

O tratamento estatístico foi realizado por análise regressiva, que estabelece os 

coeficientes de correlação (Spearman´s correlation coefficients), representados em matriz de 

correlação múltipla (Anexo 2). Foram estudadas 14 variáveis e suas relações estatísticas, em 

nível de 95% de confiança, conforme metodologia proposta por Siegel (1981). Para 

elaboração da matriz de correlação foi utilizado o programa Statistica (Copyright Stat Soft, 

1984-1985). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1  ANÁLISES QUÍMICAS E PADRÕES COMPARATIVOS 

 

As espécies metálicas dos primeiros 60cm de sedimentos do assoalho estuarino do 

Manguaba são comparados com padrões litogênicos da literatura (Turekian & Wedepohl, 

1961), objetivando a definição do status da geoquímica ambiental (Tabela 2). Essa 

comparação permite destacar valores anômalos em Pb-As na parte superior do perfil. A 

observação dos resultados também permite destacar que os 33cm superiores do perfil, 

integrados predominantemente por sedimentos pelítico-orgânicos, constituem uma seção com 

teores mais elevados da maior parte das espécies químicas. Este segmento sedimentar se 

diferencia da seção inferior, onde esses teores são notoriamente mais baixos. Dessa forma, 

coloca-se em evidência um marco geoquímico no intervalo de 30-33 cm, aqui denominado de 

Horizonte Geoquímico Crítico � HGC. 

Desde muito tempo, os padrões de Turekian e Wedepohl (1961) têm sido utilizados em 

trabalhos geoquímicos e de monitoramento ambiental (Hakanson, 1980; Tonissi, 1999; Soares 

et al. 1999; Silva, 2002; Zhou et al. 2004; Passos, 2005, etc.), muito embora estejam 

embasados em critérios essencialmente litogênicos e condições ambientais pré-antrópicas. De 

toda forma, quando está em causa a definição de �valores anômalos� em sedimentos recentes, 

intervêm variáveis antrópicas de diversas naturezas. Essas numerosas variáveis podem impor 

contrastes relevantes em função da utilização dos solos, e da composição e intensidade do 

fluxo de efluentes domésticos ou industriais, fatores esses que constituem influxos nos 

sistemas deposicionais contemporâneos. Em face desse óbice, vários critérios de avaliação já 

foram disponibilizados na literatura, considerando-se sedimentos recentes. 

Um dos padrões mais utilizados para determinar a toxicidade das espécies químicas 

em sedimentos recentes é o Guia de Qualidade de Sedimentos-SQG (Tabela 3), de origem 

norte-americana (USEPA), estabelecido por Long et al.(1995), referenciado em estudos de 

sedimentos de várias regiões do mundo (Birch & Taylor, 2002; Muniz et al. 2004; Mora et al. 

2004). 
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Tabela 2. Concentrações de espécies metálicas (em sedimento total � ST) no estuário do rio 

Manguaba (Espectrometria de Absorção Atômica, Actlab´s � Canadá). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

(*) “HGC” = Horizonte Geoquímico Crítico 

(**) = padrões de concentração média em folhelhos (Turekian & Wedepohl, 1961). 

 

 No SQG são consideradas nove espécies metálicas que possuem fortes implicações 

ecológicas e biológicas, e que são correlacionadas com respectivas expectativas de 

comprometimento para os ambientes naturais e organismos vivos. Assim, para concentrações 

iguais ou inferiores ao valor ERL (Effects Range Low), é muita baixa a expectativa de efeitos 

adversos (menos de 10% dos casos estudados e revisados) e, analogamente, o ERM (Effects 

Range Médium) designa o nível a partir do qual 50% dos estudos confirmaram danos 

biológicos e ambientais. Concentrações compreendidas entre o ERL e o ERM correspondem 

ao intervalo onde efeitos biológicos adversos podem ocorrer com freqüência. 

Prof. As Cu Cr Ni Pb Zn Cd Hg 

cm ppm Ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppb 

0-3 21 14 51 13 30 65 <0,5 94 

3-6 15 11 47 11 30 58 <0,5 81 

6-9 14 13 47 12 30 61 <0,5 94 

9-12 9 11 52 11 30 55 <0,5 79 

12-15 11 9 31 9 20 50 <0,5 59 

15-18 16 12 39 10 30 52 <0,5 71 

18-21 14 11 44 10 30 53 <0,5 68 

21-24 8 10 35 9 30 48 <0,5 81 

24-27 5 8 23 6 20 35 <0,5 43 

27-30 12 9 37 9 30 53 <0,5 81 

    30-33 (*) 4 7 21 6 20 31 <0,5 44 

33-36 3 4 10 2 10 16 <0,5 19 

36-39 1 2 5 0,5 6 10 <0,5 8 

39-42 1 2 3 0,5 5 4 <0,5 5 

45-48 1 2 2 0,5 6 7 <0,5 7 

57-60 1 1 3 0,5 2,5 5 <0,5 2,5 

T&W (**) 13 45 90 68 20 95 0,30 400 
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Tabela 3. Guia de Qualidade de Sedimentos � SQG (Long et al., 1995); concentrações (ppm) 

comparadas com as dos sedimentos da parte superior do perfil do rio Manguaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* valor em ppb. 

 

Das espécies consideradas, apenas o arsênio (5�21 ppm) apresenta valores que 

ultrapassam os limites de ERL (8,2 ppm), mas que se situam abaixo do nível de ERM (70 

ppm). 

Outro padrão muito utilizado para avaliação de status geoquímico ambiental é o 

chamado �Protocolo de Thomas� (Tabela 4), onde são consideradas seis espécies químicas 

metálicas. Comparando-se com as espécies metálicas estudadas por Thomas (1987), apenas o 

cromo, no estuário do Manguaba, destaca-se com teores (21�51 ppm) que se enquadram na 

qualificação de �altamente poluído� (>50 ppm). As concentrações dos demais elementos 

analisados no perfil estudado ficam no patamar de ambiente �não poluído�. 

Dentre outros critérios de avaliação de poluição ambiental a partir de sedimentos 

salienta-se, também, a classificação IADC/CEDA (1997), de origem norueguesa (Tabela 5).    

 

 

 

 

 

 

Espécies 

Químicas 

 
ERL (ppm) 

 
ERM (ppm) 

Estuário 

Manguaba (0-33 

cm) 

As     8,2  70 5-21 

Cd     1,2       9,6 < 5 

Cr 81 370 21-51 

Cu 34 270   8-14 

Pb    46,7 218 20-30 

Hg  150*    710*     43-94* 

Ni     20,9       51,6    6-13 

Ag       1,0         3,7 <5 

Zn 150 410 31-65 
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Tabela 4. �Protocolo de Thomas�: parâmetros para o grau de poluição dos sedimentos de 

acordo com a concentração de espécies metálicas (ppm); comparação com os 

sedimentos da parte superior do perfil do estuário do rio Manguaba. 

 
METAL 

 

NÃO 

POLUÍDO 

 

MODERADAMENTE 

POLUÍDO 

 

ALTAMENTE 

POLUÍDO 

Estuário 

Manguaba 

0–33 cm 

Cd - - 6 <0,5 

Cr < 25 25-50 > 50 21-51 

Cu < 25 25-70 > 70   8-14 

Ni < 20 20-50 > 50   6-13 

Pb < 90 90-200 > 200 20-30 

Zn < 90 90-200 > 200 31-65 

Fonte: Thomas (1987) 

 

Tabela 5. Classificação norueguesa de qualidade ambiental e grau de poluição para 

sedimentos, incluindo comparação com sedimentos da parte superior do perfil do 

estuário do rio Manguaba. 

 

Fonte: IADC/CEDA, 1997. 

 

De acordo com os padrões limiares estabelecidos pelo IADC/CEDA (1997), apenas os 

valores de As, Cd e Pb, do perfil podem ser considerados como correspondentes a uma 

qualidade ambiental �razoável�, enquanto os demais elementos situam-se em um nível 

considerado �bom� ou não poluído. 

Metal 

(ppm) 

 

Bom 
 

Razoável 
 

Pobre 
 

Ruim 
 

Muito ruim
Estuário Manguaba

(0-33 cm) 

As  <20 20 � 80 80 � 400 400 - 1000 >1000 4 � 21 

Cd <0,25 0,25 � 1 1 -5 5 � 10   >10 <0,5 

Cr <70 70 � 300 300-1500 1500-5000 >5000 21 � 51 

Cu <35 35 � 150 150 -700 700� 1500 >1500 7 � 14 

Pb <30 30 � 120 120� 600 600� 1500 >1500 20 -30 

Ni <30 30 � 130 130� 600 600� 1500 >1500 6 � 13 

Zn <150 150 - 650 650-3000 300-10,000 >10,000 31 � 65 
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De uma forma geral, espécies químicas metálicas em sedimentos estuarinos mantêm 

tendências que podem ser acompanhadas em diferentes continentes. Como exemplo, 

concentrações observadas em sedimentos estuarinos do rio Pearl (China) apresentaram 

valores superiores aos padrões litogênicos regionais (Li et al., 2000). Também em geral, como 

no caso do Pearl, as concentrações decrescem com a profundidade, o que sugere um processo 

contínuo de contaminações contemporâneas, face ao aumento histórico na implantação de 

indústrias e de emissões atmosféricas. Li et al (2000) fizeram comparações entre os padrões 

observados no Pearl com aqueles de background da área costeira chinesa (Tabela 6). Os 

resultados indicaram concentrações de Pb, Zn e Cu acima desse background, no estuário, 

porém em geral inferiores àquelas observadas em estuários próximos a grandes centros 

industriais urbanos (porto de Halifax e Baía de Narragansett). A esse comportamento, se 

atribuiu o fato da curta história industrial no estuário do Pearl e ao baixo conteúdo de argila 

dos seus sedimentos. Comparativamente, no caso do Manguaba (Tabela. 6), verifica-se que 

apenas os valores de Pb situam-se levemente acima do background constatado em áreas 

costeiras chinesas, e bem abaixo de áreas fortemente contaminadas desse país. Deve-se 

ponderar, no entanto, que as concentrações observadas no estuário do Pearl poderiam ser 

maiores, pois a predominância de frações psamíticas ou quartzosas, nesse caso, constitui um 

fator inibitório à fixação de espécies metálicas. 

 

Tabela 6. Concentrações de Pb-Zn-Cu (ppm) em sedimentos de fundo do estuário do Pearl, 

comparadas com valores de alguns sedimentos estuarinos e costeiros de várias localidades. 

LOCALIZAÇÃO Pb Zn Cu 

Estuário rio Pearl, China (Zhou et al., 2004) 59,5 115 40,9

Valores de background em áreas costeiras chinesas Zheng et al. (1992) 25 80 30 

Baía de Narraganset, USA (Goldberg et al., 1977) 121 227 163 

Porto Halifax, Canadá.  (Buckley et al., 1995) 206 249 88 

* Estuário do rio Manguaba, BR (0 � 33 cm) 30 65 14 
 

  Fonte: Li et al. (2000). 
* Presente estudo 
 
 Para melhor visualização do status da qualidade dos sedimentos do rio Manguaba, é 

feita uma comparação abrangente de concentrações em Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, e Zn, constatadas 

no perfil analisado com aquelas de diversos estuários do Brasil e de outras regiões o globo, 

poluídos e não poluídos (Tabela 7). 
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Tabela 7. Concentrações (ppm) de algumas espécies metálicas em sedimentos de diferentes 
                 regiões estuarinas do Brasil e do Mundo. 

 

Nd =  Não determinado                 

 

LOCALIZAÇÃO / REFERÊNCIA 
 

Cd 

 

Cr 

 

Cu 

 

Ni 

 

Pb 

 

Zn 

Estuário Rio Sergipe, Brasil. 

Passos (2005) 

0,07-

0,46 

3,52-

74,68 

4,92-

32,7 

0,3-

28,21 

8,14-

31,12 

7,42-

89,71 

Lagoa dos Patos, Brasil. 

Braisch et al. (1998) 

 

0,1�20 
 

8-3370 
 

0,8-20 
 

Nd 
 

8-267 
 

20-241 

Sistema Estuarino, Ilha 

Vitória, Brasil. Jesus et al. 

(2004) 

 

Nd 

 

35-280 

 

5-660 

 

6-245 

 

5-292 

 

27-812 

Rio Cachoeira, Brasil. 

Baptista Neto et al. (2000) 

 

Nd 
12,5-

145 

 

25-85 
 

31-312 
 

64-174 
 

163-699 

Baía de Sepetiba,Brasil. 

Lacerda et al.(1987)  

Marins et al. (1998) 

 

0,017-

0,16 

 

23,9-

121 

 

2,1-166 

 

Nd 

 

6,5-85,7 

 

18,1-

795 

Estuário Tees, GB. 

Jones & Turki (1997) 

 

Nd 
 

36-577 
 

25-262 
 

21-49 
 

37-680 
 

65-777 

Estuário Weser, Alemanha. 

Shoer et al. (1982) 

 

Nd 
 

Nd 
 

23-28 
 

22-24 
 

25-142 
 

59-377 

Estuário rio Pearl, China.  

Zhou et al. (2004) 

 

Nd 
58,1-

117,8 

11,2-

75,7 

18,1-

72,7 

49,3-

78,9 

28,4-

237,16 

Rio Odiel, Espanha. 

Bermejo et al. (2003) 

0,2 - 

8,6 

7,9-

234,6 

58,0-

2843,4 

15,2-

62,5 

511,8-

5776,9 

1264 -

4276 

Estuário Ganges, Índia. 

Subramanian et al. (1988) 

 

Nd 
 

21-100 
 

4-53 
 

8-54 
 

12-115 
 

12-611 

Estuário Thames, GB 

Attril & Thomas (1995) 

 

Nd 
 

36-87 
 

24-123 
 

21-55 
 

63-465 
 

115-405 

Estuário Manguaba, Brasil. 

(0-33 cm) 

 

<0,5 
 

21�51 
 

8-14 
 

6-13 
 

20-30 
 

31-65 

Estuários não impactados 

Förster & Wittmann (1983) 

 

0,2 
 

0,3 
 

0,2 
 

0,2-0,5 
 

7,4-53,8 
 

47-50 
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Comparando-se sedimentos de ecossistemas brasileiros, os do rio Manguaba estão 

menos afetados em Cu-Ni que aqueles do Rio Cachoeira-RJ e da Baía de Sepetiba-RJ, ainda 

que os processos analíticos dos casos estudados não sejam os mesmos. Entretanto, seus teores 

em Cr-Pb-Zn se inscrevem nas respectivas faixas de concentração daqueles dois ambientes, 

ainda que não ultrapassando os respectivos valores intermediários de contaminação dos 

mesmos. Por outro lado, Cr-Cu-Ni-Pb-Zn dos sedimentos do Manguaba são comparáveis com 

as concentrações registradas em Lagoa dos Patos-RS e na Ilha Vitória-ES, embora seus 

valores se situem apenas na parte inferior dos respectivos intervalos. Condições mais bem 

comparáveis são aquelas do estuário do rio Sergipe, cujos sedimentos também estão pouco 

afetados em Cu-Ni, embora incluindo teores nas faixas limiares de contaminação em Pb-Zn. 

Finalmente, em relação ao conjunto dos casos comparados, deve ser ressalvado que o rio da 

Cachoeira, Baía de Sepetiba, Lagoa dos Patos e Ilha de Vitória, são reconhecidos como 

ambientes geoquimicamente poluídos. 

 Em outro domínio comparativo, os estuários poluídos do primeiro mundo exibem 

contaminantes com concentrações bem mais importantes (Tabela 7) que os encontrados no 

Manguaba. Esses parâmetros, que superam a maioria daqueles dos ambientes homólogos 

brasileiros, podem ser atribuídos ao maior nível de exposição a contaminações antrópicas de 

várias origens, vigentes nesses ambientes estrangeiros. Em contraposição, se considerarmos 

os parâmetros de estuários catalogados como �não impactados�, os sedimentos do Manguaba 

exibem padrões aceitáveis apenas para Pb e Cd, mas estariam em níveis limiares de 

contaminação para Cr-Cu-Ni-Zn. 

O chumbo tem sido muito relacionado com a poluição atmosférica antrópica, cuja 

disseminação é considerada francamente global (Andrews et al. 1996). A ascensão de seu 

background vem acompanhando o crescimento geométrico da utilização de combustíveis 

derivados do petróleo, desde meados do século XX. Entretanto, considerando-se as 

referências do Protocolo de Thomas (1987), os teores de Pb e Cd nos sedimentos do 

Manguaba ainda não teriam atingido níveis críticos. Em contrapartida, as concentrações de 

arsênio já devem ser encaradas com alguma preocupação uma vez que, para os padrões SQG, 

já alcançaram patamares iniciais de contaminação, podendo-se prever conseqüências tóxicas 

futuras para o meio ambiente caso estes valores continuem progressivamente aumentando. 

O conjunto dessas observações coloca em evidência que os critérios para definição do 

status geoquímico ambiental possuem abordagens distintas, resultando em intervalos e níveis 

de concentração que podem ser razoavelmente diferentes, dependendo dos casos tomados 

como referência. Considerando-se as diversas propostas, sem discussão dos méritos de cada 
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uma delas, constata-se que seus intervalos de concentração não contemplam a influência 

relativa das diversas espécies de fontes de contaminação, e não fazem referência a 

especiações dos elementos considerados tóxicos. Dessa forma, aí se incluem contribuições 

litogênicas (em extensão, pedogênicas), associadas a aportes muito diversificados de origem 

antrópica, tais como: efluentes industriais, domésticos, chorumes, além das contaminações 

por insumos e defensivos agrícolas. Afigura-se também evidente que a concentração de 

espécies metálicas depende da natureza das frações granulométricas em ST, sendo 

ordinariamente mais elevadas em sedimentos finos, particularmente quando os argilominerais 

constituem a fração dominante. Nesse sentido, Salomons & Förstner (1984) enfatizaram que 

nas frações argila e areia fina, as concentrações de metais geralmente diminuem à medida que 

a composição ST é mais quartzosa. 

 

4.2 ARSÊNIO 

  

As concentrações de Arsênio revelam um progressivo aumento da base para o topo do 

perfil (Figura 13). Na seção mais inferior, onde os sedimentos são predominantemente 

arenosos e quartzosos, os teores são relativamente constantes, dentro de um intervalo de 1 a 2 

ppm. A partir do �Horizonte Geoquímico Crítico� (HGC) atingem 4 ppm e se tornam 

ascendentes, exibindo oscilações até atingir 21 ppm na seção superior do perfil. 

Os teores mais elevados, na seção superior do perfil, onde dominam pelitos orgânicos, 

corroboram que as espécies metálicas concentram-se em função da diminuição da 

granulometria dos sedimentos. Comparando-se com os valores do padrão médio litogênico 

para folhelhos (13 ppm; Turekian & Wedepohl, 1961), as concentrações exibidas pelos 

sedimentos do estuário do Manguaba (máximo de 21 ppm) são incomparavelmente menores 

que aquelas de estuários de grandes centros urbanos industrializados. Como exemplo, os 

sedimentos estuarinos pelíticos, próximos à cidade de Dublin - Irlanda, apresentavam teores 

em torno de 110 ppm (Buggy & Tobin, 2006). Em contraposição, em sedimentos estuarinos 

de Santos (Brasil), nas proximidades dos setores mais industrializados, mostraram 

concentrações em torno de 27 ppm (Siqueira et al., 2004) De toda forma, constata-se que os 

valores de As dos sedimentos mais recentes do Manguaba se situam acima do valor ERL do 

SQG (8,2 ppm; Tabela 3) e, embora abaixo do ERM (70 ppm), já indicam que efeitos tóxicos 

atinentes a esta espécie química podem eventualmente ocorrer. 

Compostos contendo As são utilizados na agricultura em herbicidas, inseticidas e 

desfolhantes (Barra et al. 2000). Mesmo que seus derivados metilados não sejam empregados 
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nesses insumos, as espécies inorgânicas neles contidas podem ser alquiladas no meio 

ambiente, ocasionando a biodisponibilidade e, consequentemente, o aumento de seus níveis 

na cadeia alimentar (Barra et al. 2000). Em primeira instância, pode-se supor que o aumento 

desta espécie química no topo do perfil advenha basicamente de contribuição antrópica 

relacionada com a utilização de insumos agrícolas e biocidas nos solos regionais. 

Segundo Harrison (1998) a exposição crônica ao As está associada a um elevado risco 

de câncer de pele como também de pulmão, fígado vesícula e rins, além de queratose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Teores de arsênio (ppm) em ST do perfil do estuário do rio Manguaba. 

 

4.3 COBRE 

As concentrações de cobre, como aquelas de Arsênio, são maiores na seção superior 

do perfil estuarino, passando de 1 ppm na base para 14 ppm no topo (Figura 14). Essa 
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tendência é acompanhada pelo predomínio de pelitos orgânicos no sentido do topo do perfil e 

pode estar relacionada com melhores condições de fixação do metal a argilominerais ou à 

MO, e não necessariamente a um aporte crescente e mais significativo de cobre ao meio 

ambiente. É sugestivo que as variações de teores ao longo do perfil estejam mais relacionadas 

às variações granulométricas dos sedimentos, e estas a oscilações da hidrodinâmica de 

correntes, do que a possíveis variações significativas nos aportes dessa espécie química. De 

toda forma, mesmo as concentrações nos sedimentos mais contemporâneos ainda sejam 

baixas (8 a 14 ppm) e, inclusive, bem inferiores ao padrão litogênico de Turekian & 

Wedepohl (1961) para folhelhos (45 ppm). No Manguaba, as concentrações de cobre não 

atingiram níveis de risco de contaminação em nenhum dos critérios utilizados para avaliação 

do seu status geoquímico ambiental (Tabelas 3 e 4). Apenas como caso comparativo, Tonissi 

(1999) destacou teores de 146,5 ppm em sedimentos de fundo do reservatório de Salto Grande 

(Americana, SP), valor dez vezes maior do que o encontrado nos sedimentos recentes do 

Manguaba. 

O comportamento morfológico das curvas de concentrações de Cu e de As, no perfil 

do Manguaba, é bem semelhante. Mais uma vez, destaca-se o HGC (30-33 cm), quando 

ocorre um salto nos teores de cobre, dantes estabilizados em torno de 2 ppm, para valores 

crescentes a partir de 7 ppm. Entretanto, o crescimento desses teores, ao longo do perfil, 

apresenta-se mais regular e menos sujeito às oscilações de maiores amplitudes tal como 

observadas no caso do arsênio. 

O cobre é essencial no desenvolvimento das plantas e sua falta pode causar a clorose. 

Porém, se a vegetação é exposta a concentrações elevadas e biodisponíveis, ocorrem possíveis 

efeitos tóxicos (Moore & Ramamoorothy,1984). No metabolismo animal, o cobre exerce 

papel essencial na síntese da hemoglobina, porém, igualmente, se em excesso pode causar 

distúrbios orgânicos (Moore & Ramamoorthy,1984). Em relação à toxicidade, a concentração 

desse metal nos sedimentos do Manguaba apresenta valores menores que o ERL do SQG 

(Tabela 3) não se prevendo, portanto, efeitos biológicos adversos nos tempos atuais. 
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Figura 14. Teores de cobre (ppm) em sedimentos estuarinos do rio Manguaba 

 

4.4  CROMO 

  

As concentrações de cromo, a exemplo daquelas As-Cu-Pb, são maiores na seção 

superior do perfil, passando de teores estabilizados entre 2 a 5 ppm na base para 51 ppm no 

topo (Figura 15). De forma similar, a partir do HGC o padrão de concentração, dantes 

estabilizado abaixo dos 10 ppm, salta para 21 ppm, seguindo em progressão ascendente até o 

topo, com oscilações de razoável amplitude. O comportamento morfológico da curva de 

concentração é bem assemelhado àquele do arsênio, e parece se ajustar à dominância de 

pelitos orgânicos no sentido do topo do perfil. 

 De uma forma geral, as concentrações nos sedimentos mais contemporâneos são 

relativamente baixas (23 a 51 ppm), bem inferiores ao padrão litogênico de Turekian & 

Wedepohl (1961) para folhelhos (90 ppm). Contudo, há divergências de acordo com os 
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critérios de avaliação do status geoquímico ambiental com relação a essa espécie química 

(tabela 4), considerando-se os padrões adotados nessa pesquisa. Com efeito, para o Protocolo 

de Thomas (1987) já se reconhece uma condição limiar de ambiente altamente poluído (Cr 

>50ppm) na seção mais superior do perfil. Em contraposição, para o padrão SGQ da USEPA, 

onde o patamar crítico inferior se situa em 81 ppm, se pode reconhecer um status de baixa 

toxicidade para o Manguaba, pois se enquadra nos valores abaixo de ERL. Apesar disso, do 

ponto de vista de um monitoramento ambiental, pode-se visualizar que as concentrações desse 

elemento, registradas nos sedimentos mais contemporâneos, apontam para uma situação de 

alerta, notadamente quando comparados aos valores dos estuários indicados na Tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Teores de cromo (ppm) em sedimentos do perfil do estuário do rio Manguaba 

 

 Considerando-se casos estrangeiros, é relevante assinalar que Caccia et al. (2003) 

encontraram valores elevados em cromo (150 a 340 ppm) na Baía da Flórida. Esses autores 
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explicaram tais concentrações como conseqüência da influência de aportes fluviais drenando 

regiões com fortes, porém diferentes, níveis de desenvolvimento agrícola e rural. Guardadas 

as devidas proporções, um cenário similar pode ser aventado para o caso do Manguaba, 

relacionando-se a progressão da concentração de cromo à intensificação da produção agrícola, 

desde meados do século XX, em torno de 1945. 

 O contato prolongado com o cromo pode causar dermatites, úlceras cutâneas, 

inflamação nasal, câncer de pulmão e perfuração do septo nasal, asma e bronquite (Harrison, 

1998). 

 

4.5  NÍQUEL 

 

As concentrações de níquel, a exemplo das espécies metálicas precedentemente, 

estudadas, são maiores na seção superior do perfil, e passam de teores estabilizados em 0,5 

ppm na base para 13 ppm no topo (Figura 16). A partir do HGC os teores saltam para 4 ppm e 

daí seguem em crescimento regular, com pequenas oscilações, até atingir 13 ppm na seção 

mais recente. O comportamento morfológico da curva de concentrações também é bem 

assemelhado àqueles do cromo e do arsênio, podendo-se ainda relacionar seus maiores teores 

com sedimentos granulometricamente mais finos e mais contemporâneos. 

As concentrações mais recentes de níquel ainda podem ser consideradas baixas (6 a 13 

ppm), bem inferiores ao padrão litogênico de Turekian & Wedepohl (1961) para folhelhos (68 

ppm). O status geoquímico ambiental com relação a essa espécie química ainda está 

distanciado dos indicativos preliminares de poluição (Tabelas 3 e 4). 

O níquel tem como fonte os sulfetos ferrosos de rochas ígneas e sedimentares 

(Wedepohl, 1971). Sua presença em minérios fosfáticos de origens sedimentares é 

relativamente baixa, ou seja, 33 ppm (Altschuler, 1980), e geralmente está vinculada à 

exoganga da matéria-prima, que habitualmente é retirada na fase de concentração do produto 

antes do tratamento industrial. Mesmo assim, seu crescimento nos sedimentos estuarinos mais 

contemporâneos do Manguaba deve ter relação com o emprego de fertilizantes na cultura 

canavieira, mas sua fixação deve estar relacionada com a fração argilo-carbonosa dos ST da 

parte superior do perfil, em conformidade com os altos índices de correlação revelados no 

estudo estatístico (Anexo 2). 
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Figura 16. Teores de níquel (ppm) em ST do perfil do estuário do rio Manguaba 

 

4.6  CHUMBO 

 

De uma forma geral, as concentrações de chumbo seguem o mesmo comportamento 

das outras espécies metálicas analisadas nesse trabalho, sendo maiores na seção superior do 

perfil (Figura 17). Na base, os teores principiam em torno de 5 ppm, crescendo regularmente 

até 10 ppm no intervalo do HGC, saltando em seguida para 20 ppm. A partir daí ocorrem 

algumas oscilações, porém os teores se estabilizam entre 20 a 30 ppm nos tempos mais 

recentes. 

O comportamento morfológico da curva de concentrações do Pb difere um pouco 

daquelas de Cr-As-Ni-Cu, pelo fato que a concentração desse metal nos sedimentos estuarinos 

mais recentes (20 a 30 ppm) é maior que a média para folhelhos (20 ppm) de Turekian & 

Wedepohl (1961), o que sugere contribuições antrópicas. Porém, se considerarmos os padrões 
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SQG (Tabela 3), Protocolo de Thomas (Tabela 4), e o padrão IADC/CEDA (Tabela 5), não se 

pode ainda reconhecer o estuário do Manguaba com algum status de poluição ambiental para 

esse elemento químico. 

Atualmente, o Pb é uma das espécies químicas mais estudadas e preocupantes para o 

meio ambiente, devido às inúmeras atividades industriais que favorecem a sua grande 

disseminação. Considera-se que já existe um background de contaminação mundial atingindo, 

inclusive, os seres humanos nos diversos continentes. Seus efeitos tóxicos podem afetar 

praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo humano (Xie et al. 1998). Sua poluição é 

particularmente ativa nas proximidades de indústrias de baterias ou de reaproveitamento 

metalúrgico desse metal, e também nas proximidades de rodovias com forte tráfego (Andrews 

et al. 1996). Um dos efeitos mais preocupantes é a associação de sua contaminação com 

problemas neurológicos afetando crianças (Andrews et al. 1996). 
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Figura 17. Teores de chumbo (ppm) em ST do perfil do estuário do rio Manguaba. 

4.7  ZINCO 

 As concentrações de Zinco seguem o comportamento das concentrações metálicas em 

geral: são maiores na seção superior do perfil. Passam de teores estabilizados na base (< 10 

ppm) para 65 ppm no topo (Figura 18). A partir do intervalo 33-36 cm os teores crescem 

progressivamente para o topo, destacando-se a 27-30 cm (53 ppm), e seguem em progressão 

ascendente até o topo, com oscilações de pequena amplitude. O comportamento morfológico 

da curva de concentração, assemelhado àqueles de As-Cr-Ni-Cu, sugere estar relacionado 

com a dominância de pelitos orgânicos no sentido do topo do perfil. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De uma forma geral, as concentrações de Zn nos sedimentos mais contemporâneos são 

relativamente baixas, bem inferiores ao padrão litogênico de Turekian & Wedepohl (1961) 

para folhelhos (95 ppm), e também abaixo da quase totalidade dos padrões de referência para 

Figura 18. Teores de zinco (ppm) em ST do perfil do estuário do rio Manguaba 
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poluição, utilizados nessa pesquisa. Com relação aos valores de toxicidade, suas 

concentrações mais contemporâneas (0-30 cm) estão bem abaixo dos valores de ERL (150 

ppm; Tabela 3). 

Malavolta (1994) afirma que, dentre outros fatores, a disponibilidade de zinco nos 

solos é influenciada pela granulometria e pela MO, com quem esse metal tende a se fixar. 

Campos et al. (2005) indicam que dentre as adições globais de espécies metálicas ao solo, 

através de fertilizantes, a do zinco é a da ordem de 260.000�1.100.000 kg ano-1. Assim, é 

bastante provável que esse tipo de influxo seja pelo menos uma das causas antrópicas 

causadoras do crescimento de Zn nos sedimentos estuarinos do Manguaba. 

No ser humano, o zinco é encontrado em todos os órgãos, mas sua concentração é 

particularmente elevada no pâncreas, no fígado, na pele e nos capilares. No sangue, ele está 

ligado às proteínas e aos aminoácidos (Harrison, 1998). É um nutriente com papel biológico 

essencial nos mecanismos de proteção antioxidante, principalmente relacionados às 

membranas celulares, bastante requisitadas durante a atividade física intensa (Koury & 

Donangelo, 2003). 

 

4.8  MERCÚRIO  

 

As concentrações em mercúrio, de forma similar às das outras espécies metálicas, 

apresentam aumento progressivo no sentido do topo (Tabela 2; Figura 19). Na seção mais 

inferior, onde os sedimentos são mais arenosos e quartzosos, os teores são relativamente 

estáveis e substancialmente baixos, não alcançando 10 ppb. A partir do intervalo HGC 

observa-se um salto de concentração para os 44 ppb, e daí segue-se um aumento gradual, com 

pequenas oscilações, até o valor registrado na seção superior: 94 ppb. 

Na parte inferior do perfil as variações entre mercúrio e MO se acompanham 

estreitamente (Figura 20). Porém, aproximadamente a partir do HGC, justamente quando os 

sedimentos tornam-se mais orgânicos e pelíticos, as concentrações de MO grosso modo se 

estabilizam enquanto que as de Hg continuam em ascensão. Em contraposição, comparando-

se o comportamento das concentrações de Hg e Al2O3 (Figura 20) observa-se que essas duas 

variáveis mantêm estreita concordância ao longo de todo o perfil. Essa tendência pode estar 

relacionada com melhores condições de fixação do metal aos argilominerais nos ST que à 

MO, mas não necessariamente a um aporte crescente e mais significativo desse metal no 

ambiente estuarino. 
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 As concentrações de Hg total nos sedimentos mais recentes do Manguaba podem ser 

consideradas baixas (43-94 ppb), se comparadas ao elevado padrão litogênico de Turekian & 

Wedepohl (1961) para folhelhos (400 ppb). Situam-se também bem abaixo dos valores de 

ERL para toxicidade ambiental (150 ppb), apontando para um ambiente sem maiores 

expectativas de danos à saúde (Tabela 3). Assim, essa área estuarina pode ser considerada 

como não impactada (tabela 4) em relação ao Hg, estimando-se um valor médio de 75 ppb 

para a seção superior (0�33 cm). Entretanto, esse padrão médio está acima daquele 

estabelecido para a Costa Leste Brasileira por Marins et al (2004): 15 ppb. Por outro lado, na 

seção inferior do perfil, que é possivelmente correlacionável com o período pré-industrial do 

Nordeste brasileiro, predominam valores mais baixos (≤ 8 ppb), dentro do padrão estabelecido 

pelos mesmos autores. Comparativamente, sedimentos mais contemporâneos de outros 

Figura 19. Teores de mercúrio em ST do perfil estuarino do rio Manguaba 
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estuários no Nordeste apresentam padrões inferiores de concentração de Hg (Tabela 8), o que 

justifica certo nível de alerta para o gerenciamento do estuário do Manguaba. 

 

Tabela 8. Concentrações de Hg (ppb) em sedimentos de alguns ambientes 

da Costa Leste Brasileira 

 

                       (*) Marins et al. (2004); (**) Valor médio: intervalo 0-33 cm 

 

As principais emissões antropogênicas de mercúrio incluem efluentes de indústrias de 

produção de cloro-soda, descargas difusas relacionadas com a combustão de carvão, 

derivados de petróleo e lixo urbano (Marins et al. 2004). No caso de emissões por queima, 

naturais ou antrópicas, a atmosfera desempenha importante papel como corpo receptor e, 

devido às suas propriedades físico-químicas e meteorológicas, pode distribuir e redistribuir 

essas emissões, atuando como importante fonte para difusão desse elemento em solos e 

drenagens (Lacerda et al. 2002). 

O mercúrio tem elevada mobilidade em ambientes estuarinos, e alta capacidade de 

incorporação e acumulação nas respectivas biotas, servindo como excelente traçador de 

impacto antrópico, devido à sua participação ubíqua em diferentes efluentes urbano-

industriais (Marins et al. 2001). Sua retenção em ambientes naturais, de uma forma geral, 

pode sofrer alterações ligadas à própria dinâmica do ecossistema e à atividade biológica 

existente (Marins et al. 2001). Ferrer & Hypólito (2001) observaram maiores concentrações 

em sedimentos de mangue do que nos de canais de maré e planícies lamosas adjacentes, e 

sugerem que parece ocorrer uma retenção prévia de mercúrio nesses ambientes antes que 

alcancem os domínios marinhos. 

 A ampla difusão do uso de detergentes (que incluem Hg em sua produção), 

notadamente a partir dos anos 40 do século XX, quer seja em escala doméstica ou industrial, 

certamente deve ter contribuído para o aumento desse metal nos ambientes sedimentares 

acompanhando, inclusive, o crescimento de núcleos urbanos inclusos em uma bacia 

hidrográfica. Não está avaliada, contudo, a ordem de grandeza desse impacto nos registros 

fluviais e estuarinos contemporâneos, tendo em vista as contribuições concorrentes oriundas 

Local amostrado Hg máximo (ppb) background (ppb) 

Estuário Rio Ceará � CE (*) 45 1 a 10 

R. Jaguaribe � CE (*) 19 15 ± 3 

Estuário Rio Manguaba � AL 94 75 (**) 
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de atividades agrícolas. Com efeito, algumas práticas agrícolas diminuem o conteúdo 

orgânico dos solos em ambientes tropicais (Grigal et al. 1994), e também podem aumentar 

sua erosão, acelerando o transporte de Hg estocado nesses solos para os cursos d�água 

(Forstier et al. 2000). Adicionalmente, Santos et al. (2001) comentam que desmatamentos 

com prática de queima liberam Hg para a atmosfera. 

Aspectos relacionados com a toxicidade do mercúrio têm despertado a atenção da 

comunidade científica há muitas décadas. Este interesse está relacionado principalmente ao 

potencial tóxico do metal para a biota e seres humanos, e também ao seu ciclo 

biogeoquímico, envolvendo a distribuição, bioacumulação, transformação e transporte nos 

ambientes, além de sua reconhecida persistência nesses sistemas. A diversidade biológica 

na maioria dos ecossistemas tropicais é fortemente dependente da estrutura das cadeias 

alimentares que são, em geral, controladas por predadores de elevado nível trófico. É 

exatamente nesse nível trófico que o Hg mais se concentra, devido à sua alta 

lipossolubilidade e longo tempo de residência nesses organismos. 

O mercúrio e seus derivados são poluentes ambientais originados de várias fontes. A 

preocupação maior a respeito da poluição mercurial é decorrente dos danos à saúde 

relacionados às exposições sob formas metiladas (metil e dimetilmercúrio) encontradas na 

água e alimentos aquáticos. A ingestão, inalação, ou contato dermal com esse elemento 

tóxico, afeta principalmente o sistema nervoso central, pois se acumula no cérebro, medula, e 

nos sistemas cardiovascular e renal (Harrison, 1998). Além disso, pode constituir-se em 

interferentes hormonais e diminuir as resistências às enfermidades, por deprimir o sistema 

imunológico (Siqueira et al. 2004). 

 

4.9   MATÉRIA ORGÂNICA 

 

 A matéria orgânica tem seu teor naturalmente reduzido com a profundidade, 

contudo, se observa que o mesmo não se preserva de forma uniforme, nem tampouco linear, 

evidenciando que em alguns períodos de tempo ocorreram alterações no comportamento da 

preservação da matéria orgânica (MO). 

 Na faixa com maior predominância da fração arenosa, na seção basal do perfil 

(intervalo 36-60 cm), verifica-se uma baixa preservação de MO, com pequenas oscilações, 

variando entre 2,6-4,2% (Tabela 9). Tal fato deve ser imputado a uma dinâmica de maior 

energia de deposição, em condições mais oxidantes, com restrições à preservação da MO. 
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Tabela 9. Teores de MO do perfil sedimentar no estuário do rio Manguaba. 

 

Profundidade (cm) M.O. (%) 

0 - 3 22,81 

3 � 6 18,41 

6 � 9 19,14 

  9 � 12 20,21 

12 -15 18,97 

15 � 18 23,52 

18 � 21 20,85 

21 � 24 16,94 

24 � 27 16,20 

27 � 30 27,32 

30 � 33 16,47 

33 � 36 12,33 

36 - 39   4,23 

39 - 42   2,62 

45 - 48   3,59 

57 - 60   3,06 

 

 A partir do intervalo 36�39 cm verifica-se uma crescente ascensão nos valores 

MO, atingindo um máximo de 27,3% no intervalo 27�30 cm, decaindo em seguida para um 

patamar em torno de 18 %, até atingir 22,8% no topo do perfil (Fig. 20). O intervalo de maior 

expressão em MO (27-30cm), certamente resultou de uma convergência de maior 

contribuição de matéria vegetal com uma sedimentação de baixa energia, considerando-se 

uma maior participação de material argiloso depositado sob condições redutoras. As 

oscilações para o topo do perfil podem ser interpretadas como variações nas condições 

hidrodinâmicas, comuns em áreas estuarinas, devido à influência das marés. Esse 

comportamento é confirmado por variações alternadas da fração areia associada com os 

sedimentos organo-pelíticos, constatáveis no perfil estudado. A preservação da MO oscila em 

função da granulometria, e esta em função da hidrodinâmica, verificando-se o aumento de 

seus teores em ambientes calmos de sedimentação, e diminuição nas passagens mais arenosas 

do ciclo sedimentar. 
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Figura 20. Teores de MO, Al2O3 e Hg nos sedimentos totais (ST) do estuário do rio 

Manguaba 

 

4.10  CARBONO ORGÂNICO, NITROGÊNIO TOTAL E RAZÃO C/N 

 

Os valores da razão C/N dos sedimentos estuarinos do Manguaba (Tabela 10, Figura 

21) expressam características da natureza da MO neles preservados, correspondendo a 

�assinaturas geoquímicas� ambientais ao longo do tempo compreendido no intervalo do perfil 

estudado. Os resultados confirmam a existência de dois compartimentos bem diferenciados, 

separados pelo HGC (30-33 cm). No compartimento inferior o padrão C/N possui valores 

extremamente díspares variando desde 7 até 111, possivelmente afetados por concentrações 

sistematicamente muito baixas de Nitrogênio, próximas do limite de detecção (0,01%). Esse 

comportamento corresponde a sedimentos francamente arenosos, claros, quartzosos, com 

pouca a nenhuma MO preservada. No compartimento superior, o padrão é mais regular, 

pouco oscilante, decrescendo gradualmente desde valores de C/N =24 para 15 (tempo atual), 

compatíveis com situações de ambientes estuarinos normais ou estabilizados. Nesse 

compartimento os sedimentos são francamente pelítico-orgânicos, com fração quartzosa 

muito fina e subordinada, conforme é indicado pelos teores de SiO2, Al2O3, MO e LOI-Perda 

ao fogo (Anexo 1). 

 



 

 48

Tabela 10. Concentrações de Corg e Ntotal no perfil do rio Manguaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Corg,, Ntot e relação C/N em sedimentos do estuário do rio Manguaba 

 

Prof (cm) 
 

COT 

(%) 

Ntotal 

(%) 

 
C/N 

0 – 3 5,5982 0,4600 12,2 

3 – 6 3,8008 0,2989 12,7 

6 – 9 4,4978 0,3384 13,3 

9 – 12 3,8825 0,2798 13,9 

12 – 15 4,9245 0,2578 19,1 

15 – 18 7,1911 0,3428 21,0 

18 – 21 4,5712 0,2492 18,3 

21 – 24 3,6239 0,2016 18,0 

24 – 27 2,8236 0,0949 29,8 

27 – 30 6,0642 0,2508 24,2 

30 – 33 3,9223 0,1294 30,3 

33 – 36 2,1442 0,0193 111,1 

36 – 39 0,9248 0,0100 92,5 

39 – 42 0,3158 0,0100 31,6 

45 – 48 0,9814 0,0100 98,1 

57 – 60 0,0698 0,0100   7,0 
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Ao longo do perfil, verifica-se uma estreita correlação nas variações de Corg e Ntotal , 

com tendência geral crescente da base para o topo. Na seção inferior predominam valores 

baixos de Corg e Ntotal, particularmente deste último, e variações muito fortes no padrão C/N. 

Na seção superior, o padrão C/N é pouco oscilante e, embora decrescente no sentido do 

topo, se mantém nas variações indicativas de ambientes estuarinos. 

 

4.11  ASSINATURAS GEOQUÍMICAS E EVOLUÇÃO SEDIMENTAR RECENTE  

 

Em áreas estuarinas brasileiras Marins et al. (2004) indicaram taxas de sedimentação 

entre 1,1 a 9,8 mm/ano, e padrões intermediários (até 4,9 mm/ano) em situações protegidas do 

litoral. Adotando-se uma taxa média linear de sedimentação de 4,9 mm/ano, o intervalo de 

tempo até o ponto médio do HGC (315 mm) corresponderia a um período de tempo de 64 

anos, ou seja, recuando historicamente ao ano de 1942. 

Lima (2003) relata que do final dos anos 20 à década de 30 do século XX ocorreu uma 

superprodução de açúcar no Brasil, sobretudo no Nordeste do país, em face dos bons preços 

desse produto no mercado internacional. Destaca também que, pelo menos até o início da 

década de 30, a produção alagoana ainda não utilizava adubação química. Tornando-se 

inevitável uma forte expansão dos cultivos, áreas significativas de matas virgens dos 

tabuleiros costeiros foram devastadas. Essa expansão de áreas agrícolas, em relevos 

proeminentes (os vales já estavam cultivados desde tempos coloniais), pode estar relacionada 

com as características sedimentares e granulométricas do compartimento inferior do perfil 

investigado. Uma das vias de interpretação sugere que o incremento de erosão, em nível 

regional e em espaço de tempo relativamente curto, tenha modificado substancialmente o 

regime sedimentar na área estuarina, carreando substantivas quantidades de materiais clásticos 

para o curso do Manguaba. Nesse caso, os valores mais elevados e muito oscilantes de C/N 

poderiam corresponder a esse período de fortes arrastes de MO continental de vegetais 

superiores, a partir de solos desprotegidos, até que a estabilidade geomorfológica pudesse ser 

restaurada. Considerando-se a taxa média linear de sedimentação adotada, teríamos aí uma 

perfeita concordância com os registros históricos da expansão agrícola à custa da devastação 

regional de florestas nativas. 

Nesse contexto, o compartimento superior do perfil expressa o retorno às condições de 

relativa estabilização geomorfológica, quando os novos cultivos se fizeram acompanhar por 

práticas protecionistas em relação à erosão. Paralelamente, as condições hidrodinâmicas 

habituais da bacia se restabeleceram, dando lugar a sedimentos organo-pelíticos em seus 
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domínios estuarinos, o que parece perdurar desde os anos 40 do século passado. Essas 

condições favoráveis à preservação da MO, em sinergia com participação significativa de 

argilominerais (correspondendo às concentrações em Al2O3), é responsável por uma boa 

performance na fixação de espécies químicas metálicas. Dessa forma, a compartimentação 

sedimentar e geoquímica do perfil coloca em evidência diferentes condições ambientais no 

âmbito do estuário. Essas diferenças podem estar relacionadas com regimes deposicionais 

consecutivos, ou seja, estratigráficos. Entretanto, não se pode negligenciar que o intervalo 

arenoso da base do perfil possa representar uma variação de fácies dentro do sistema 

sedimentar estuarino, associado e restrito a eixos de hidrodinâmica mais enérgica (canais 

principais de fluxo hidráulico). 

 

4.10  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Na matriz de correlação (Anexo 2) constata-se que a variável SiO2 não apresenta 

correlação linear positiva com nenhuma espécie química analisada, fazendo-se acompanhar 

por correlações negativas quase sempre muito fortes (r < -0,9). Dentre elas se incluem as 

correlações com Al2O3 (r = -0,93) e com Hg (r = -0,98). Em contraposição, a variável Al2O3 

apresenta covariâncias com todas as espécies químicas, destacando-se: 

TiO2, Sc e V      (r = 1,0) 

Terras-Raras:  La, Ce, Nd, Sm       (r = 0,99) 

Cr, Cs, Ni      (r = 0,99) 

Fe2O3, Ba, Cu, Sr, Zn, Eu e Hg     (r = 0,98) 

Pb     (r = 0,95) 

As      (r = 0,90). 

 O isolamento da variável SiO2 e seu antagonismo com todo o espectro analítico, em 

particular com relação a Al2O3, ressalta basicamente as seguintes evidências: 

 

•   Que o sistema geoquímico, de forte influência siliciclástica, é governado pelo antagonismo 

entre quartzo (SiO2) e os argilominerais (aluminosilicatos); 

•   Que esse antagonismo, por sua vez, é governado por condições opostas de hidrodinâmica 

das correntes, na área estuarina; 

•   Que essas condições hidrodinâmicas resultam em variações faciológicas francamente 

distintas: 
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 A) Com regimes hidrodinâmicos fortes associam-se fácies terrígenas mais grosseiras, 

quartzosas, com presumíveis altos níveis de oxigênio dissolvido (OD), resultando em pouca a 

nenhuma MO preservada, e onde a fração argilomineral é acessória a ausente; 

 B) Com regimes hidrodinâmicos fracos associam-se fácies caracterizadas por 

sedimentação terrígena muito fina, argilosa até coloidal, com presença subordinada de 

quartzo, presumíveis baixos níveis de OD e, nesse caso, expressiva preservação de MO. 

•  Que a fração argilomineral (indicada pela variável Al2O3), no estuário do Manguaba, 

apresentou melhor capacidade sortiva com espécies químicas, particularmente as metálicas, 

que com a fração MO. 

Na matriz de correlação ressalta-se a alta correlação negativa do SiO2 com o Al2O3 e o 

Fe2O3. Tal fato indica que a sílica analisada corresponde basicamente a areia quartzosa e não 

a quantidade do silício constituinte dos argilominerais. De acordo com a natureza 

sedimentológica do perfil analisado, constata-se que tais areias ocorrem de forma conspícua 

na base do perfil e que esta sílica, como seria de se esperar, não retém por adsorção nenhuma 

espécie química. Como tais areias quartzosas do compartimento inferior do perfil são 

relativamente puras, os teores das demais espécies químicas apresentam-se consequentemente 

reduzidos no ST. Esses resultados colocam em evidência a existência de correntes 

deposicionais de alta energia no sistema estuarino, que devem corresponder aos seus canais 

principais de fluxo hidráulico. Essas circunstâncias são bem interpretáveis a partir da análise 

multivariável, indicando que condições de maior oxigenação na base do perfil resultaram em 

baixa preservação de MO, maior incidência de quartzo, e menor sorção de espécies metálicas. 
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CAPÍTULO 5 

            CONCLUSÕES 

 

 No perfil de fundo do estuário do Manguaba as concentrações de espécies químicas 

metálicas, de uma forma geral, crescem da base para o topo, acompanhando os aumentos das 

frações argilomineral e MO nos ST. Convergentemente, essas concentrações também refletem 

o aumento histórico de influxos de poluentes de várias origens nesse sistema de drenagem. 

Contudo, na maior parte dos casos, essas concentrações ainda não atingiram os limiares 

críticos de contaminação, considerando-se as normas internacionais adotadas nesse estudo. 

Fazem exceção as concentrações de Cr-As-Pb, que já atingiram níveis de advertência em 

termos de gestão ambiental. 

Ni, Cu, Cd, Hg e Zn, apresentam fortes correlações com Al2O3, indicando ligações 

preferenciais dessas espécies metálicas com argilominerais dos ST. Suas baixas concentrações 

podem ser interpretadas como de influência predominantemente litogênica, tal como 

Acevedo-Figueroa et al. (2006) sugeriram para os sedimentos de Laguna de Joyuda, uma 

reserva natural situada em Porto Rico. Também Förstner e Salomons (1980) consideram que 

concentrações de espécies metálicas abaixo dos limiares inferiores de padrões geoquímicos de 

qualidade dos sedimentos (por exemplo: níveis de ERL de Long et al., 1995) são indicativos 

de fontes litogênicas e de ambientes �não impactados� Os resultados obtidos são compatíveis 

com aqueles registrados por Näf et al. (1996) em sedimentos marinhos, que podem também 

ser encontrados em ambientes estuarinos desde que com baixos índices de poluição. 

É necessário ressalvar que Kehring et al. (2003) chamam a atenção sobre a 

improbabilidade da existência de ambientes totalmente livres de contaminantes, na atualidade. 

Nesse sentido, as concentrações negligenciáveis de espécies metálicas encontradas na seção 

inferior do perfil estudado (fácies arenosas, quartzosas) não devem ser entendidas como 

inexistência de certa contaminação à época da sedimentação, uma vez que esse tipo de fácies 

não apresenta condições favoráveis para a fixação de espécies químicas metálicas. De fato, 

Mudroch et al. (1996) assinalam que concentrações mais elevadas em frações mais finas 

resultam da maior área de superfície específica das partículas menores o que, por extensão, 

significa que as concentrações de espécies metálicas dependem da natureza das frações 

granulométricas. Mesmo corroborando essas observações, tem sido constatado que ocorrem 

diminuições de concentração desses elementos em sedimentos com frações finas, na medida 

em que os ST se tornam mais quartzosos (Salomons & Förstner, 1984). Assim sendo, pode-se 
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indicar como não apropriada a avaliação de status geoquímicos de ambientes sedimentares a 

partir de sedimentos psamíticos, particularmente os quartzosos. 

 Os valores de C-N-S e da razão C/N dos sedimentos estuarinos do Manguaba destacam 

uma assinatura geoquímica histórica no intervalo de 30 a 33 cm (HGC) do perfil. Considerada 

uma provável taxa de sedimentação de 4,9 mm/ano, esse nível estaria cronologicamente 

situado a cerca de 64 anos em relação à atualidade, ou seja, início da década de 40 do século 

passado. Ele separa dois compartimentos do regime sedimentar no ambiente estuarino 

estudado. No segmento inferior (33-36 cm a 57-60 cm), predominam sedimentos arenosos 

com pouca a nenhuma MO preservada e padrão C/N bastante variável. No superior (30-33 cm 

ao topo), onde predominam sedimentos pelítico-orgânicos, o padrão C/N apresenta-se 

estabilizado, indicando uma tendência de preservação da MO sob condições ambientais de 

baixa hidrodinâmica. Em situação mais contemporânea, as significativas participações de 

sedimentos pelítico-orgânicos, com fração quartzosa muito fina subordinada, são ratificadas 

pelos crescentes teores de Al2O3, MO e LOI (perda ao fogo). 

 Mesmo existindo uma boa correlação entre frações argilo-orgânicas e o aumento do 

teor das espécies metálicas no sentido do topo do perfil, pode-se imputar como fonte principal 

dessa tendência o uso de fertilizantes, e biocidas na cultura canavieira, extensivamente 

desenvolvida na região, uma vez que Cr-Cu-Pb-Zn-Ni-Mn fazem parte da composição de 

fertilizantes, de acordo com Förstner & Wittmann (1981). A aplicação e o uso de herbicidas, 

pesticidas e fertilizantes, durante os diferentes estágios de cultivo da cana-de-açúcar, aliados à 

concomitante devastação das matas de tabuleiro e ciliares, costumam acarretar diferentes 

graus de impacto sobre os recursos hídricos de áreas adjacentes a essas plantações, 

provocando erosões e lixiviação dos solos das áreas cultivadas (Corbi et al. 2006). Esse tipo 

de registro pode ser percebido através das variações de C, N, MO e C/N, ao longo do perfil 

estudado (Tabelas 9 e 10), ressalvando-se que os aumentos progressivos nos teores de 

espécies metálicas, inclusive do Hg, são favorecidos pela melhor fixação na fração 

argilomineral que na MO dos ST. 

Dentro de uma visão global, os sedimentos estuarinos do rio Manguaba estariam 

enquadrados como de boa qualidade em termos de contaminação ambiental, entretanto, já 

com indícios de acumulação permanente de um passivo de espécies metálicas. Muito embora 

Burton Jr. (2002) tenha advogado que �não há garantia de que sedimentos com algumas 

poucas concentrações que excedam os valores de ERM (USEPA) venham a ter conseqüências 

tóxicas ambientais�, o posicionamento mais seguro recomenda que o ambiente estuarino do 

Manguaba seja periodicamente monitorado, visando-se preservar a qualidade do ecossistema. 
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Justifica essa recomendação a fato que com a progressão do tempo histórico é previsível o 

aumento da população na bacia hidrográfica, cujo impacto antrópico deverá se somar aos 

permanentes inputs de efluentes agrícolas da monocultura canavieira. 
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