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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

 Esta dissertação foi elaborada como requisito de conclusão do Curso de Mestrado 

em Geociências do Programa de Geociências do Centro de Tecnologia e Geociências da 

UFPE. Sua execução foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ), através de bolsa de estudos (modalidade mestrado) concedida a autora. 

 A bacia hidrográfica do Rio Jaboatão, Pernambuco, atravessa áreas urbanas 

densamente povoadas e dois distritos industriais e que despejam em suas águas resíduos 

sólidos e diversos efluentes. Diversos estudos nas águas dessa bacia hidrográfica constataram  

diversas questões críticas relativas à poluição e anomalias significativas para alguns 

elementos químicos. Entretanto, nenhum trabalho havia sido realizado em sedimentos da 

referida bacia hidrográfica; motivo pelo qual se justificou a presente investigação. Os 

resultados obtido evidenciam que alguns elementos estão presentes em quantidades maiores 

que as estabelecidas por órgãos de controle ambiental, e que a área carece de estudos mais 

detalhados, tais como estudo de biodisponibilidade e de especiação dos elementos químicos, 

uma vez que a planície de inundação é uma área utilizada para agricultura de subsistência. 

 No capítulo I estão definidos os objetivos propostos e a justificativa da pesquisa. No 

capítulo II é mostrada a localização da área de estudo, bem como sua caracterização climática, 

pedológica, fitogeográfica, pedológica, geomorfológica e geológica. O capítulo III apresenta 

uma sucinta revisão de literatura sobre metais pesados e elementos traços, fornecendo 

informações mais detalhadas sobre o comportamento geoquímico da prata, arsênio, cádmio, 

chumbo, cobalto, cromo, cobre, molibidênio, níquel, vanádio e zinco, assim como seus efeitos 

nocivos à saúde humana. O capítulo IV mostra os materiais e métodos utilizados para 

obtenção dos objetivos propostos. No capítulo V em forma de gráficos, procura-se apresentar 

os resultados analíticos obtidos. Baseado no capítulo anterior, o capítulo VI, propõe a 

existência de um agrupamento dos elementos em quatro formas distintas, bem como 

correlaciona a ocorrência desses elementos à presença de matéria orgânica e profundidade do 

solo. Por fim, o capítulo VII, trata das conclusões interpretadas e discutidas relativas aos 

resultados obtidos na pesquisa. 
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RESUMO 

 

O rio Jaboatão possui uma área de drenagem de 413,1km² e uma extensão do curso de 

água de 75km. Objetivando verificar a concentração de metais pesados e de elementos-traço 

depositados nos últimos anos, foram efetuadas duas seções em dois locais de sua planície de 

inundação, distantes a 100 e a 800m (locais 1 e 2 respectivamente) da margem do rio, e 

coletadas 8 amostras de solo a aproximadamente 25, 55, 80 e 100cm de profundidade, para 

determinação de sua granulometria e de seu teor de matéria orgânica, de metais pesados e de 

elementos-traço. As análises evidenciaram que no local 1, os teores de metais pesados e de 

elementos-traço seguem o mesmo padrão de distribuição da matéria orgânica e da fração 

silte/argila, assim como a existência de  menor concentração de 6 elementos, sugerindo que a 

matéria orgânica é um dos fatores que provavelmente controla a distribuição dos elementos na 

planície de inundação. Foram observados 4 padrões distintos de distribuição dos elementos: 

grupo 1 (Ba) com aumento da concentração de acordo com o aumento da profundidade; grupo 

2 (Ag, As, Cd e Mo) com insignificantes variações em seus teores nos dois locais, 

independentes de granulometria ou teor de matéria orgânica; grupo 3 (Co, Cu e Ni) com 

distribuição de concentrações similar em toda a seção, mas diferindo entre os dois locais; e 

grupo 4 (Cr, Pb, V e Zn) com concentrações que tendem a diminuir com o aumento de 

profundidade a 100m, ocorrendo o oposto a 800m. Em relação aos valores orientadores 

estabelecidos pela CETESB, verificou-se que a concentração de alguns elementos (também 

listados na Priority Polluants List por agências internacionais de controle ambiental) estão 

maiores que as estabelecida, tornando necessárias providências para a melhoria da qualidade 

ambiental e estudos de biodisponibilidade e especiação dos elementos, uma vez que a planície 

de inundação do rio Jaboatão é um local utilizado para agricultura de subsistência. 
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ABSTRACT 

 

The Jaboatão river possesses an area of drainage of 413,1km² and an extension of 

75km. With the objective of verifying the concentration of heavy metals and of trace elements 

deposited the last years two sections were made at two places of his flood plain, distant to 100 

and 800m (places 1 and 2, respectively) of the margin of the river, and collected eight samples 

soil approximately the 25, 55, 80 and 100cm of depth, for determination of granulometry and 

of concentration of organic matter, heavy metals and of trace elements. The analyses 

evidenced that the place 1 the concentration of heavy metals and of trace elements following 

the same pattern of distribution of the organic matter and of the fraction silt/clay, suggesting 

that the organic matter is one of the factors that you/they probably control the distribution of 

the elements in the flood plain.  Four different  patterns from distribution of the elements were 

observed: group 1 (Ba) with increase of the concentration in agreement with the increase of 

the depth; group 2 (Ag, As, Cd and Mo) with insignificant variations in their concentration in 

the two places, independent of granulometry or concentration of organic matter; 3 (Co, Cu 

and Ni) with similar distribution of concentrations in all the section, but differing among the 

two places; and group 4 (Cr, Pb, V and Zn) with concentrations that tend to decrease with the 

depth increase to 100m, occuring the opposite for 800m. In relation to the guiding values 

established by CETESB, was verified that concentration of some elements (also listed in 

Priority Polluants List for international agencies of environmental control) is greaters that the 

established ones, turning necessary providences for the improvement of the environmental 

quality and a biodisponibility study and speciation of the elements, once the plain of flood of 

the Jaboatão river is a place used for subsistence agriculture. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
 

A ação do homem sobre a natureza, através de atividades produtivas, tem produzido 

efeitos geológicos (entendidos em sentido amplo, geomorfológico inclusive) que se acumulam 

em quantidade e se diversificam em qualidade, a ponto de ter sido proposta a designação de 

um novo período geológico para caracterizar tal época: o Quinário ou o Tecnógeno (Peloggia, 

1997). A Geologia do Quinário concentra-se, então, no estudo dos produtos gerados direta ou 

indiretamente pela atividade humana, assim como de seus processos específicos, atuantes 

sobre os próprios depósitos tecnogênicos, e sobre maciços e relevos preexistentes. Nesse 

contexto, Charalampides & Manoliadis (2002) salientaram que a Terra pode ser vista como 

um enorme laboratório e arquivo, nos quais inúmeros processos químicos, físicos e biológicos 

ocorrem continuamente e onde os resultados do passado podem ser observados a qualquer 

momento, tanto em áreas emersas como em ambiente aquático.  

As bacias hidrográficas contíguas, de qualquer hierarquia, estão interligadas por 

divisores topográficos, formando uma rede onde cada uma delas drena água, material sólido e 

dissolvido para uma saída comum ou ponto terminal, que pode ser outro rio de hierarquia 

igual ou superior, lago, reservatório ou oceano (Guerra & Cunha, 2000). Este sistema de 

drenagem é considerado um sistema aberto, onde ocorrem entrada e saída de energia. Assim, 

as bacias hidrográficas integram as condições naturais e as atividades humanas nelas 

desenvolvidas, uma vez que mudanças significativas em sua rede de drenagem podem gerar 

alterações e/ou impactos a jusante e no fluxo energético de saída (descarga, cargas sólidas e 

dissolvidas). Dessa forma, a complexidade dos sistemas fluviais e suas respostas às mudanças 

ambientais naturais e/ou antrópicas pode ser observada e identificada nas respostas espacial e 

temporal diferenciadas, no balanço de sua descarga, transporte e erosão, na deposição de 

sedimentos, etc. 

No contexto da dinâmica funcional de ecossistemas aquáticos, os sedimentos 

constituem um registro de importância fundamental dos eventos que ocorrem no meio 

ambiente, participando de processos internos, como sedimentação, ciclagem de nutrientes e 

decomposição da matéria orgânica, e registrando os impactos a que está submetida uma bacia 

de drenagem (Barrica, 1987). As investigações sobre os níveis de poluição por metais pesados 

em sedimentos fluviais depositados em diferentes períodos de história recente da humanidade 

têm demonstrado a importância do controle ambiental na emissão de efluentes industriais que 
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os contém. No entanto, o monitoramento realizado pelos órgãos de controle ambiental 

geralmente se baseia na análise de amostras da água do rio, que mostra tão somente a 

qualidade da água no instante da coleta. Já os sedimentos depositados numa planície de 

inundação (área relativamente plana e adjacente a um rio, na qual em épocas de enchente é 

coberta por suas águas; Riccomini et al., 2001) refletem a qualidade da água de forma 

cumulativa e contínua (Rodrigues Filho, 2002).  

Os solos, por sua vez, constituem um dos principais componentes do ciclo  

geoquímico e pode ser descrito como um sistema complexo, aberto, composto de constituintes 

orgânicos, e inorgânicos distribuídos em horizontes, cujas características dependem do clima, 

material de origem (litológico), organismos vivos, relevo e tempo.Em seu estado natural, 

contém quantidades significativas de elementos traços associados aos processos de 

pedogênese. No entanto, as atividades antrópicas têm elevado a formação de novas 

concentrações, mais localizadas, originadas principalmente por poluição pelas indústrias, 

mineradoras, agrotóxicos e fertilizantes (Barbosa & Otero, 1999).  

O Estado de Pernambuco possui 13 grandes bacias hidrográficas, cujas áreas são 

superiores a 2000km², e 15 pequenas bacias, cujas áreas são inferiores a 1000 km², afora a 

rede de drenagem da ilha de Fernando de Noronha. O Relatório de Monitoramento das Bacias 

Hidrográficas de Pernambuco, publicado em 2003 pela CPRH (Agência Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos), menciona que a qualidade das águas das bacias hidrográficas 

monitoradas neste Estado está comprometida, principalmente nos trechos dos rios à jusante 

das áreas onde são desenvolvidas atividades da agroindústria canavieira, e onde há descarga 

de esgotos sem tratamento de aglomerados urbanos. Todas as bacias monitoradas em 2002 

mostraram que a qualidade da água está comprometida devido a despejos domésticos. E este 

problema é ainda mais significativo nas grandes cidades, onde há maior população e/ou a 

atividade industrial.  

A bacia hidrográfica do rio Jaboatão possui uma área de drenagem de 413,1 km2 e 

extensão do curso d’água principal de 75 km (Gomes, 2005). Atravessa áreas urbanas e rurais 

densamente povoadas, e dois distritos industriais, que despejam em suas águas resíduos 

sólidos e diversos efluentes. Desde 1973, quando foi realizada a primeira amostragem de água 

no rio Jaboatão, pelo governo estadual, verificou-se a degradação da qualidade de suas águas 

e a existência de trechos críticos de poluição. Antigos engenhos em Jaboatão e Moreno, e 

algumas indústrias nesta última cidade, foram apontados como principais fontes poluidoras. 

Estudos realizados pela UFPE (2000) demonstraram que a bacia do rio Jaboatão encontra-se 

extremamente poluída em grande parte de sua extensão e que o trecho mais comprometido 
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encontra-se na entrada da cidade de Jaboatão. Além da água poluída pelo uso excessivo de 

agrotóxicos no cultivo de cana-de-açúcar e pela atividade industrial, o solo também está 

contaminado por resíduos sólidos, especialmente em locais próximos aos lixões e às 

indústrias. 

 

I.1. JUSTIFICATIVA 
 

Considerando que diversos estudos (CPRH, 1978 e 2003; Alheiros & Duarte, 1995; 

LAGESE, 1996; Lima Filho et al., 1999; UFPE, 2000) sobre a qualidade da água e as fontes 

poluidoras da bacia hidrográfica do rio Jaboatão constataram diversas questões críticas 

relacionadas à poluição, identificado como principais fontes poluidoras os efluentes 

industriais, domésticos e agroindustriais. Os dados provenientes de análises químicas de 

metais na água e no sedimento de corrente mostraram anomalias significativas para alguns 

elementos químicos, como o Si, Na, Ca, K, Al, P e Zn, notadamente após a entrada do rio 

Jaboatão nas zonas urbanas dos municípios de Moreno e Jaboatão dos Guararapes (UFPE, 

2000). Apesar de todos estes trabalhos realizados desde 1973, nenhuma pesquisa foi efetuada 

nos sedimentos da planície de inundação do rio Jaboatão, motivo pelo qual se justifica a 

presente investigação. 

 

I.2. OBJETIVOS 
 

Através do estudo dos sedimentos de determinadas profundidades da planície de 

inundação do baixo curso do rio Jaboatão, este trabalho tem como principal objetivo verificar 

a concentração de metais pesados e de elementos-traço depositados nos últimos anos, assim 

como a evolução do aporte destes elementos ao longo do tempo. 

  Como objetivos específicos e secundários buscados através do desenvolvimento desta 

pesquisa, podem ser citados a: 

• determinação da concentração de diversos metais e elementos-traço nos sedimentos, por 

intervalo de profundidade; 

• correlacionar as concentrações obtidas de metais e elementos-traço presentes, 

correlacionando-os esta ocorrência com os valores orientadores estabelecidos pela CETESB 

para solos; 

• identificação do percentual das frações granulométricas e percentual de matéria orgânica, de 

cada intervalo amostrado para verificar a possível relação com a presença de metais pesados 

e elementos-traço. 
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II. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

De acordo com o Plano de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, o rio 

Jaboatão, juntamente com os rios Tejipió e Pirapama e seus respectivos afluentes, estão 

inseridos no grupo 2 (GL2) das pequenas bacias litorâneas e na Unidade de Planejamento 15. 

Sua nascente encontra-se em terras a montante do Engenho Pedreira no município de Vitória 

de Santo Antão, estendendo-se e drenando áreas dos municípios de Moreno, São Lourenço da 

Mata, Jaboatão dos Guararapes, Recife e Cabo de Santo Agostinho. 

O rio Jaboatão possui como principais afluentes na margem direita os rios 

Laranjeiras, Carnijó, Suassuna e Zumbi, e na margem esquerda, os rios Limeira, Duas Unas e 

Mussaíba. Todos formam a bacia de nome topônimo, cuja área de drenagem é de 413,1 km² e 

a extensão do curso de água é de 75 km (Fig.II.1; UFPE, 2000).  Situada entre as latitudes 

8°00’ e 8°25’S e longitudes 34°50’ e 35°25’W, esta bacia hidrográfica é estreita na sua 

porção inicial, até as proximidades do município de Moreno, alargando-se à medida que se 

aproxima do litoral. Desenvolve-se inicialmente no sentido leste-oeste, sofrendo uma 

mudança brusca de direção a montante da cidade de Jaboatão dos Guararapes, passando a 

escoar no sentido norte-sul, onde, nas proximidades de Pontes de Carvalho, retoma o sentido 

leste-oeste, posteriormente infletindo para nordeste até encontrar o mar (SECTMA, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura II.1: Localização da bacia hidrográfica do rio Jaboatão 
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O curso do rio Jaboatão pode ser dividido em dois trechos: o primeiro, reunindo as 

porções alta e média da bacia hidrográfica, e compreendendo as sedes dos municípios de 

Vitória de Santo Antão, Moreno, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata, e, o 

segundo, correspondente ao seu baixo curso ou área litorânea, inserido nos bairros de 

Muribeca, Prazeres, Piedade, Candeias, Pontes dos Carvalhos e Barra de Jangada (todos 

pertencentes a Região metropolitana do Recife), onde deságua no mar (SECTMA, 1999). Este 

último trecho é objeto de estudo deste trabalho (Fig.II.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2: Localização do baixo curso do rio Jaboatão (modificado de Pfaltzgraff et al., 2002). 
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II.1. CLIMA 
 

Na área de estudo, o clima predominante é, segundo a classificação de Köppen, do 

tipo As’, correspondente a um clima quente e úmido, com chuvas mais concentradas no 

outono-inverno: maio, junho e julho são os meses mais chuvosos e frios, concentrando cerca 

de 47% da precipitação total anual. A temperatura média anual gira em torno de 25,5°C 

(Pfaltzgraff et al., 2002). Os totais anuais médios de precipitação variam entre 2.200mm, nas 

áreas mais próximas ao litoral, e valores próximos a 1.200 mm, nas áreas mais próximas ao 

município de São Lourenço da Mata (Fig.II.3). A série histórica (1962-1990) mostra que as 

variações inter-anuais são também significativas, oscilando entre 1.200 mm e 3.500 mm nas 

áreas mais próximas ao litoral, e entre 500mm e 2000mm em áreas mais afastadas do oceano 

(Pfaltzgraff et al., 2002). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2. COBERTURA VEGETAL 
 

A área pesquisada está inserida na zona fisiográfica do litoral-mata, onde a cobertura 

vegetal original era constituída pela Mata Atlântica do tipo umbrófila densa e por seus 

ecossistemas associados (manguezais e restingas). Atualmente esse tipo de vegetação 

encontra-se em áreas bastante reduzidas, conseqüência do desmatamento, da ocupação 

antrópica e da cultura da cana-de-açúcar. Culturas de subsistência são encontradas ao longo 

Figura II.3: Isoietas médias anuais em parte da região metropolitana do Recife (Pfaltzgraff et al., 2002). 
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das várzeas úmidas e nos baixios inundáveis. O mangue domina nas áreas estuarinas, e a 

vegetação hidrófila das restingas ocupa os solos úmidos não aproveitados pela cultura de 

subsistência, sendo encontrada principalmente às margens da lagoa Olho D’água e de alguns 

córregos e riachos (Gomes, 2005). Segundo esta autora, entre os tipos vegetais característicos 

da Mata Atlântica e ecossistemas associados podem ser citados a mangabeira (Hancornia 

speciosa), visgueiro (Parkia pendula), urucuíba (Virola gardneri), mamanuba (Slonga 

obtusifolia), mangue vermelho (Rizhophora mangle) e mangue branco (Laguncularia 

racemosa), além de mirtáceas, palmáceas, gramíneas, orquidáceas em geral (Fig.II.4).  

 

II.3. SOLOS 
 

Os tipos de solo predominantes na área de estudo (Fig.II.5) e suas características de 

acordo com o novo sistema brasileiro de classificação de solos adotados pela Embrapa (1999) 

são: 

• argissolo amarelo distrófico (PAd2): ocorre predominantemente nas proximidades da lagoa 

Olho D’água, com profundidade variada, sendo constituído por material mineral com 

argila de baixa atividade, e horizonte B textural imediatamente abaixo de horizonte A ou 

E; mostra cores que variam de avermelhada a amarelada ou, mais raramente, brunada ou 

acinzentada;  

• argissolo vermelho-amarelado distrófico (PVAd3): possui as mesmas características que o 

solo anteriormente descrito, sendo dominantemente encontrado nos tabuleiros costeiros; 

• gleissolo háplico com baixa atividade de argila e distrófico (GXbd2 e 1): ocorre 

predominantemente em sedimentos recentes na porção sudeste da bacia, mais 

especificamente em várzeas aluviais e próximo à lagoa Olho D’água e ao estuário do rio, 

se constituindo em solos mal drenados, formados em matérias originários, estratificados 

ou não, sujeitos a constantes ou periódicos excessos de água; 

• latossolo amarelo distrófico (LAd7):  encontrado  predominante  em  áreas  planas ou topos 

de morros com baixa declividade, este tipo de solo é normalmente muito profundo, sendo 

muito bem ou bem drenado, com  baixa capacidade de troca catiônica; 

• neossolo quartzarênico órtico (RQo1 e RQo3): predominantemente presente ao longo do 

litoral, no estuário do rio e nos terraços holo- e pleistocênicos, é um solo essencialmente 

quartzoso, contendo, nas frações areia grossa e areia fina, 95% ou mais de quartzo, 

calcedônia e opala, com virtual ausência de minerais primários alteráveis; 

• espodossolo (E): ocorrendo principalmente no distrito de Pontes dos Carvalhos, este tipo de 
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solo é moderado a fortemente ácido e, em geral possui baixa saturação de bases e altos 

teores de alumínio extraível. 

 Figura II.4: Cobertura vegetal da área do baixo curso do rio Jaboatão (modificado de Assunção et al.,
1997). 
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Figura II.5: Mapa pedológico da Região Metropolitana do Recife. (Adaptado de 
Pfaltzgraff  et al., 2002). 
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II.4. GEOMORFOLOGIA 
 

De acordo com Assis (1999) e Pfaltzgraff et al. (2002), as feições geomorfológicas 

predominantes encontradas na área de estudo são os terraços marinhos e as planícies (Fig. 

II.6), apresentando assim um relevo bastante plano, com dois grandes domínios: o dos 

terraços marinhos e o das planícies. 

Os terraços marinhos reúnem áreas de altitudes que variam de 2 m a 10 m, 

compostas por areias quartzosas esbranquiçadas com granulação em geral média, de seleção 

moderada, formados por dois níveis distintos: um superior e um inferior. O terraço marinho 

inferior, ou pleistocênico compreende uma estreita e contínua faixa ao longo do litoral, sendo 

constituído por areias cujas cotas atingem no máximo 5m e por pequenas falésias com até 2 m 

de altura, cuja formação é atribuída à ação da última transgressão holocênica. O terraço 

marinho superior, ou holocênico, localiza-se numa faixa alongada de largura variável, paralela 

à linha de costa e ao terraço marinho pleistocênico, sendo formado durante a regressão da 

penúltima transgressão marinha, e constituído por areias com porções variáveis de fragmentos 

de conchas e de outros organismos marinhos. 

O domínio das planícies engloba formações marinhas (praias, restingas e 

beachrocks), fluviais (terraços e planícies) e de transição (mangues, planícies flúvio-

lagunares, bancos de areia e depósitos de assoreamento). As formações marinhas estão 

dispostas na porção leste da bacia, de modo que os beachrocks, geralmente alongados e 

constituídos por grãos de quartzo, de feldspato e fragmentos de conchas, ocorrem paralelos à 

linha de costa; as praias formam uma estreita e extensa faixa de areias moderadamente a bem 

selecionadas, e as restingas ocorrem principalmente próximas à desembocadura do rio 

Jaboatão. Dentre as formações fluviais, as planícies ocupam maior área e os terraços 

encontram-se descaracterizados por ação antrópica através da exploração de areia. Entre as 

formações de transição, resultantes de processos marinhos e continentais, a planície flúvio-

lagunar é a forma mais representativa, ocupando a área entre os terraços marinho inferior e 

superior. Os depósitos de mangue estão em grande parte concentrados no baixo curso e no 

estuário do rio, assim como nas proximidades do bairro de Pontes dos Carvalhos. Os bancos 

de areia, formados pelo aporte de sedimentos fluviais e marinhos, restringem-se à 

desembocadura do rio e os depósitos de assoreamento ocorrem na lagoa Olho D’água. 

 

 

 



Bruno, 2005  Concentração de metais pesados e elementos-traço em dois trechos da  planície de inundação... 

Capítulo II – Descrição da área de estudo 

11

 

 

 Figura II.6: Geomorfologia da área do baixo curso do rio Jaboatão (modificado de Assunção et al.,
1997). 
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II.5. GEOLOGIA 
 

A área de estudo pertence à bacia sedimentar Pernambuco (Lima Filho, 1998). Esta 

bacia possui uma forma alongada na direção N40oE, com a extensão de aproximadamente 80 

km e largura de 12 km em sua porção emersa. Tem como limites: ao norte, o lineamento de 

Pernambuco; ao sul, o alto de Maragogi na divisa dos Estados de Pernambuco e Alagoas; e a 

oeste, as falhas normais adjacentes ao maciço Pernambuco/ Alagoas (Fig.II.7). 

Estratigraficamente a Bacia de Pernambuco é constituída por rochas sedimentares do 

Grupo Pernambuco, pela Suíte de Ipojuca (composta pelas seguintes litologias: riolitos, 

traquitos, basaltos e o granito de Santo Agostinho) e pelas formações abaixo, 

estratigraficamente da base para o topo (Lima Filho, 1998): 

• Cabo: primeira seqüência sedimentar depositada na bacia, composta por conglomerados, 

arenitos, arcósios, siltitos e argilitos; 

• Estiva: contendo folhelhos, calcilutitos e calcários depositados em planície de maré; 

• Algodoais: composta por clastos de basalto e riolito, cujo ambiente de deposição 

provavelmente é representado por leques aluviais continentais; 

• Barreiras: constituída por arenitos de granulometria grossa a conglomerática, gradando para 

argilitos, de provável origem fluvial. 

A evolução tectono-sedimentar da Bacia Pernambuco ocorreu em várias fases de 

rifteamento, magmatismo e sedimentação, estando relacionada à ruptura dos continentes sul-

americano e africano, iniciada no Neojurássico e desenvolvida plenamente durante o 

Cretáceo. Trata-se de uma bacia do tipo rifte, cuja seqüência sedimentar  atinge mais de 

3.000m de espessura (Pfaltzgraff et al., 2002). Lima Filho (1998) reconheceu estágios de 

evolução sedimentar da bacia neste tempo, sintetizados através de cinco eventos e 

correspondentes seqüências deposicionais: 

• evento tectônico eo-aptiano: iniciou-se o desenvolvimento da bacia através do rifteamento e 

posterior preenchimento de grabens por sedimentos siliciclásticos e psamíticos de origem 

predominantemente continental, correspondentes aos conglomerados depositados em 

leques terrígenos e aos arenitos arcosianos intercalados com folhelhos da Formação Cabo, 

estes depositados nas áreas mais distais da bacia; 

• evento sedimentar eo-albiano: correspondente às primeiras ingressões marinhas e à 

deposição da Formação Estivas nas áreas mais baixas da bacia, e da seqüência superior da 

Formação Cabo, com sedimentos fluviais e continentais;  

• evento marinho cenomaniano/mesoturoniano: a transgressão marinha avançou sobre as 
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áreas emersas, formando um mar raso de sedimentação predominantemente carbonática 

(Formação Estiva) em dois domínios paleogeográficos bem definidos,  situados ao norte e 

ao sul do alto estrutural do Cabo de Santo Agostinho; ao final do evento, foi formada uma 

ampla planície de maré causada pela regressão do mar; 

• evento de rifteamento neoturoniano/coniaciano: um novo evento magmático, acompanhado 

por um intenso rifteamento, provavelmente relacionado à re-ativação de falhas 

transtensionais, durante o Meso-Neoturoniano, cobriu os sedimentos depositados, dando 

início a deposição clástica da Formação Algodoais;  

•  evento magmático eocênico: um novo e intenso magmatismo ácido, afetando mais a sub-

bacia ao norte que a sub-bacia sul, formou rochas riolíticas, cujo intemperismo resultou 

nas camadas cauliníticas encontradas principalmente no alto do Cabo de Santo Agostinho, 

posteriormente retrabalhadas sob um regime fluvial intenso que as depositou nas partes 

mais baixas da bacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II.7: Localização e limites da Bacia Pernambuco (modificado de Lima Filho, 1998). 
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A porção sedimentar do baixo curso do rio Jaboatão (Fig.II.8) é composta por 

litologias depositadas no Cretáceo (arenitos, siltitos e argilitos da Formação Cabo, em 

pequenas áreas próximas ao distrito de Muribeca), no Paleogeno-Pleistoceno (rochas 

sedimentares areno-síltico-argilosas da Formação Barreiras) e no Quaternário. Estes depósitos 

quaternários são formados por areias aluvionares com intercalações síltico-argilosas 

distribuídas nas margens do rio e de riachos, e por beachrocks ao longo da costa; por areias, 

siltes e argilas flúvio-lagunares principalmente ao redor da lagoa Olho D’água; pelas areias 

quartzosas dos terraços marinhos pleistocênicos e holocênicos paralelos à linha de costa, e por 

sedimentos síltico-argilosos de mangues nas porções oeste e sudeste de Pontes dos Carvalhos 

e próximo à foz do rio Jaboatão (Assunção et al., 1997). Em menor proporção, ocupando o 

lado oeste do rio, encontram-se as rochas do domínio cristalino eoproterozóico pertencentes 

ao maciço de Pernambuco/Alagoas, representadas por um complexo gnáissico-migmatítico. 

As rochas são orto-derivadas de composição granítica e diorítica, migmatizadas e amplamente 

associadas a intrusões de granitos porfiríticos (Assunção et al., 1997). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bruno, 2005  Concentração de metais pesados e elementos-traço em dois trechos da  planície de inundação... 

Capítulo II – Descrição da área de estudo 

15

 

 
 Figura II.8: Geologia da área do baixo curso do rio Jaboatão (modificado de Assunção et al., 1997). 



Bruno, 2005  Concentração de metais pesados e elementos-traço em dois trechos da planície de inundação... 

Capítulo III – Metais pesados e elementos-traço 

16

Elemento Material 
Particulado

Spray 
marinho Vulcões Incêndios 

Florestais
Fontes 

Biogênicas
Total 

Arredondado

As 2,6 1,7 3,8 0,19 3,9 12
Cd 0,21 0,06 0,82 0,11 0,24 1,4
Cr 27 0,07 15 0,09 1,1 43
Co 4,1 0,07 0,96 0,31 0,66 6,1
Cu 8 3,6 9,4 3,8 3,3 28
Pb 3,9 1,4 3,3 1,9 1,7 12
Mn 221 0,86 42 23 30 317
Mo 1,3 0,22 0,4 0,57 0,54 3
Ni 11 1,3 14 2,3 0,73 29
V 16 3,1 5,6 1,8 1,2 28

Zn 19 0,44 9,6 7,6 8,1 45

Elemento Produção de 
Energia Mineração Fundição e 

Refinaria

Processos 
de 

Manufatura

Usos 
comercial e 
Agricultura

Resíduos de 
Incineração Transporte Total 

Arredondado

As 2,22 0,06 12,3 1,95 2,02 0,31 19
Cd 0,79 5,43 0,6 0,75 7,6
Cr 12,7 17 0,84 31
Cu 8,04 0,42 23,3 2,01 1,58 35
Pb 12,7 2,55 46,5 15,7 4,5 2,37 248 332
Mn 12,1 0,62 2,55 14,7 8,26 38
Ni 42 0,8 3,99 4,47 0,35 52
V 84 0,06 0,74 1,15 86
Zn 16,8 0,46 72 33,4 3,25 5,9 132

 
 

III. METAIS PESADOS E ELEMENTOS-TRAÇO 
 
 
 

Os metais representam alguns dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, 

encontrados comumente em diversos minerais, de onde são transferidos para o solo e para os 

sistemas aquáticos. Sua distribuição para os diversos ambientes é em geral potencializada pela 

atividade antrópica, como bem salientou Stumm (1995), mencionando ainda que a dispersão 

de metais na atmosfera através das atividades exercidas pelo ser humano muitas vezes tem 

excedido a contribuição natural (Tabelas III.1 e III.2). Duas formas comuns da liberação de 

metais pela atividade antrópica é através de partículas ou de vapores, resultantes não somente 

da combustão de carvão, petróleo e gás natural, mas também da produção de cimento e de 

atividades metalúrgicas.  

 

 

 

 

 

O termo metal pesado tem sido amplamente empregado tanto para elementos como 

para seus compostos. Quimicamente, metais pesados são definidos como bons elementos 

Tabela III.1: Emissão mundial (103 ton/ano) de metais e elementos-traço a partir de fontes 
naturais para a atmosfera (adaptado de Stumm, 1995). 

Tabela III.2: Emissão atmosférica mundial (103 ton/ano) de metais e elementos-traço a partir de 
fontes antropogênicas (adaptado de Stumm, 1995). 
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condutores de eletricidade, que possuem lustre metálico, alta densidade, maleabilidade e 

ductilidade. Normalmente são associados à contaminação e potencial de toxicidade. 

Entretanto, Duffus (2002) salienta que o termo metal pesado ainda não foi definido por 

qualquer órgão científico (como a IUPAC - International Union of Pure and Applied 

Chemistry), e que isso tem ocasionado certa confusão, pois há uma gama de significados e 

conceitos emitidos por autores de diferentes áreas (Tabela III.3).     

 

A toxicidade dos metais depende não somente de sua concentração total, mas 

também da espécie química e de sua reatividade com outros componentes do ecossistema. 

Alguns dos metais pesados são macronutrientes necessários aos seres humanos. Porém, se 

Tabela III.3: Definições do termo ‘metais pesados’ (adaptado de Duffus, 2002). 

Definições 
1. em termos de densidade

5. sem uma base clara
* elemento comumente utilizado na indústria e genericamente tóxico para animais.
* termo genérico antiquado que se refere ao chumbo, cádmio, mercúrio e alguns outros elementos 
que geralmente são relativamente tóxicos na natureza. Refere-se também a compostos que contém 
esses elementos

4. baseadas em outras propriedades químicas
*  são elementos metálicos com peso molecular relativamente alto

* qualquer elemento que possue número atômico maior que 20
* qualquer metal cujo número atômico é acima que o do cálcio
* elementos da tabela periódica situados entre Ti, Hf, As  Bi,  incluindo também Se e Te; cuja faixa de 
densidade varia de 4,5 a 22,5 g/cm-3

* elementos que possuem número atômico entre 21 (Sc) e 92 (U)

* elementos que possuem alto peso atômico (por exemplo, mercúrio, cromo, cádmio, arsênio e 
chumbo); podem ser maléficos aos organismos em baixas concentrações e tendem a se acumular na 
cadeia alimentar

3. em termos de número atômico
*  termo agora utilizado para definir qualquer metal com número atômico maior que 20, mas isso não é 
consenso geral

* elementos que possuem alto peso atômico
* elementos que possuem peso atômico maior que o sódio
* elementos que possuem alta massa atômica

* metal pesado é um termo utilizado para metais que possuem alta massa atômica, particularmente os 
metais de transição que são tóxicos, assim como o chumbo, o mercúrio e o cádmio

*  elementos cuja densidade excedem 6 g/cm3

*  elementos cuja densidade é maior que 4,5 g/cm3

2. em termos de peso atômico

* os metais são elementos que possuem dois grupos: os leves com densidade abaixo de 4 e os 
pesados com densidade acima de 7g/cm3

*  elementos que possuem uma densidade maior que 4 g/cm3

*  elementos que possuem densidade maior que 5 g/cm3

*  elementos que possuem densidade maior ou igual a  5 g/cm3
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ultrapassarem determinadas concentrações, tornam-se bastante perigosos e colocam em risco 

a saúde humana. Outros metais pesados não possuem funções nutricionais ou bioquímicas 

conhecidas e sua presença nos seres humanos ou em ecossistemas onde vivem, em qualquer 

concentração, são muito danosos. Segundo Malavolta (1994), os elementos que constam mais 

freqüentemente na lista de metais pesados são os  seguintes: Cu, Fe, Mn, Mo, Zn (essenciais); 

Co, Ni, V (benéficos); Al, Ag, Cd, Cr, Hg e Pb (não essenciais, sem função ou tóxicos).                              

Os elementos-traço, assim denominados por estarem presentes no meio ambiente em 

concentrações menores do que 1000 mg/kg-1 (Oliveira, 2002), ocorrem como constituintes 

naturais da crosta terrestre e estão presentes nos solos, águas e organismos vivos. Assim como 

os metais pesados, alguns são essenciais aos organismos, e outros não possuem funções 

nutricionais e/ou bioquímicas conhecidas (Lepp, 1981). 

A possibilidade de efeitos negativos à saúde e de sua bioacumulação no organismo 

humano despertou a atenção para estudos mais acurados sobre elementos-traço. O primeiro 

caso relatado na literatura sobre toxicidade aguda causada pela presença destes elementos no 

meio ambiente data dos anos 60, com um evento ocorrido nas proximidades da baía de 

Minamata, Japão (Brock & Madigan, 1991). A quantidade de artigos científicos publicados no 

Brasil acerca de elementos traço, segundo Oliveira (2002), é bastante expressiva, mas só a 

partir da década de ‘90 este estudo começou a ser relacionado a problemas ambientais e de 

saúde. 

Licht, O.B., 1998 apud Teódulo, 2003, sintetiza as características e condições de 

mobilidade de metais e elementos-traço salientando os seguintes aspectos: 

• a mobilidade dos elementos-traço é dada pelo potencial iônico, que é o resultado do 

quociente da carga iônica pelo raio iônico, de modo que elementos com baixo potencial 

iônico (por exemplo, Ca e Na) são solúveis como simples cátions, e elementos com 

potencial iônico mais alto (como o Al, Ti e Sn) são pouco solúveis, com  forte tendência à 

adsorção em superfícies; 

• os elementos de transição com orbitais eletrônicos internos incompletos, como Fe, Cu, Cr e 

Al, tendem a ser menos solúveis e mais fortemente adsorvidos do que os íons de não-

transição mas de carga e raio iônico similares, sem considerar que diferenças no estado de 

oxidação também contribuem para variações na mobilidade dos elementos; 

• muitos elementos metálicos são solúveis apenas sob condições ácidas e, com o aumento do 

pH, tendem a precipitar-se como hidróxidos ou sais básicos; 
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• a variação do pH de hidrólise influencia a mobilidade dos elementos, pois há valores de pH 

acima dos quais um elemento precipita-se como hidróxido ou carbonato, de modo que 

alguns elementos são menos móveis em ambientes alcalinos do que em ambientes ácidos, 

como por exemplo Cu, Pb e Zn; 

• valores de pH menos ácidos ou alcalinos facilitam a adsorção de íons de argila e a formação 

de óxidos e hidróxidos, podendo incorporar (por co-precipitação) outros íons normalmente 

não afetados por modificações do pH e Eh durante sua precipitação;  

• elementos pouco móveis tendem a permanecer junto a produtos clásticos do intemperismo, 

enquanto que elementos móveis tendem a afastar-se como carga em suspensão de águas 

superficiais ou subterrâneas. 

 

 

III.1. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
 

De acordo com Casarini et al. (2001), não existe uma norma internacional 

padronizada em relação à poluição dos solos, de modo que a tendência mundial é estabelecer 

listas norteadoras com base em análises de amostras de solo e de águas subterrâneas: uma lista 

de valores de referência de qualidade, outra lista de caráter preventivo sobre valores de alerta, 

e ainda outra lista com valores de intervenção, derivados de estimativas matemáticas de 

avaliação de risco. Da mesma forma, não existe uma padronização em relação à nomenclatura 

utilizada para os valores orientadores, ainda que seja comum adotar os termos ingleses 

intervention, precaution, backgroung, trigger, threshold, guiding values, reference values, 

etc. Os níveis máximos permitidos de metal nas águas por órgãos de controle ambiental 

(CONAMA, EPA, WHO, ONU) variam conforme a qualidade ambiental de cada país e o 

potencial toxicológico do metal (Lemes, 2001). 

No Brasil, a Resolução do CONAMA no 357, de 2005, fixa os parâmetros para a 

classificação das águas doces, salobras e salinas, segundo seu uso predominante, e define 

nove classes de águas naturais, de acordo com o nível de metais que possuem. Na classe 3, 

referente a águas destinadas ao abastecimento doméstico após o tratamento convencional, à 

irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, e à dessedentação de animais, a 

concentração máxima permitida de metais pesados e elementos-traço é bastante variável, 

conforme o elemento em questão (Tabela III.4). Em relação à água potável, as concentrações 

dos metais pesados e elementos-traço (Tabela III.5) são definidas pela Portaria do Ministério 

da Saúde de no 1469, de 29.12.2000, que estabelece os também os procedimentos e as 
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responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo 

humano e seu padrão de potabilidade (Macedo, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Estado de São Paulo adotou, como base para o estabelecimento de seus valores 

orientadores, as normas holandesas, reconhecendo assim três níveis de valores (Tabela III.6; 

Casarini et al., 2001): 

• valor de referência de qualidade R: indicador do nível de qualidade para um solo 

considerado limpo ou para águas subterrâneas naturais; 

• valor de alerta A: indicador de caráter preventivo sobre possível alteração da qualidade 

natural dos solos e das águas subterrâneas; quando excedido, requer monitoramento, 

identificação das fontes de poluição e seu controle; 

Tabela III.5: Padrão de aceitação de metais pesados e elementos-traço em águas para o consumo 
humano, segundo a portaria de no 1469/00 do Ministério da Saúde (Macedo, 2002). 

Parâmetro Valor médio padrão (mg/L)
Al 0,2
Fe 0,3
Mn 0,1
Sb 0,005
As 0,01
Ba 0,7
Cd 0,005
Pb 0,01
Cu 2
Cr 0,05
Hg 0,001
Se 0,01

Tabela III.4: Teores máximos permissíveis de metais pesados e elementos-traço para a classe 3 
de águas, segundo a resolução de no 357/2005 do CONAMA ( modificado de Macedo, 2002). 

Metal
Al
As
Ba
Be
B

Cd
Pb
Co
Cu

Fe dissolvido
Li

Mn
Hg
Ni
Ag
Se

U total

0,2 mg/L

0,1 mg/L
0,75 mg/L
0,01 mg/L
0,033 mg/L

Concentração
0,2 mg/L

0,033 mg/L
1,0 mg/L

0,02 mg/L
5,0 mg/L
2,5 mg/L
0,5 mg/L

0,0002 mg/L
0,025 mg/L
0,05 mg/L
0,05 mg/L
0,02 mg/L



Bruno, 2005  Concentração de metais pesados e elementos-traço em dois trechos da planície de inundação... 

Capítulo III – Metais pesados e elementos-traço 

21

• valor de intervenção I: indicador de contaminação acima do limite tolerável com risco 

potencial de efeito deletério sobre a saúde humana; há necessidade de ação imediata na 

área, que inclui investigação detalhada, adoção de medidas emergenciais visando a 

minimização das vias de exposição, a restrição do acesso de pessoas à área e suspensão do 

consumo de água.  

 

 

 

 

 

 

 VALORES ORIENTADORES 

 SOLOS (mg.kg-1) 
ÁGUAS SUBTERÂNEAS 

(µg.L-1) 

Intervenção 
Substância Referência Alerta agrícola Ap Máx 

 
residência indústria 

 

  
Intervenção 

 

Al - - - - - - 

As <0,5 2 5 10 25 5(1) 

Ba 75 150 300 400 700 700(1) 

Cd <0,5 3 10 15 40 5(1) 

Pb 17 100 200 350 1200 10(1) 

Co 13 25 40 80 100 30(5) 

Cb 35 60 100 500 700 2000(1) 

Cr 40 75 300 700 1000 50(1) 

Fe - - - - - 300(2) 

Mn - - - - - 100(2) 

Hg 0,05 0,5 2,5 5 25 1(1) 

Mo <25 30 50 100 120 250(5) 

Ni 13 30 50 200 300 50(4) 

Ag 0,25 2 25 50 100 50(3) 

Se 0,25 5 - - - 10(1) 

V 275 - - - - - 

Zn 60 300 500 1000 1500 5000(2) 

 

 

III.2. METAIS E ELEMENTOS-TRAÇO NA ÁGUA 
 

Segundo Leite (2002), em ambientes aquáticos, os metais pesados e/ou       

elementos-traço encontram-se dissolvidos ou particulados, e seu transporte pode ocorrer por 

advecção, sedimentação ou precipitação. Nestes ambientes, quatro fatores abióticos de forte 

interação podem ser distinguidos: 

Tabela III.6: Padrão de potabilidade para solos e águas subterrâneas no Estado de São 
Paulo, segundo a portaria de no 1469 do Ministério da Saúde: (1) padrão para 
substâncias que apresentam riscos à saúde; (2) padrão para aceitação de consumo 
segundo o critério organoléptico; (3) padrão de potabilidade da Portaria 36 do 
Ministério da Súde; (4) Comunidade Econômica Européia; (5) obtido com base no valor 
de intervenção para solo no cenário agrícola (adaptado de Casarini et al., 2001). 
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• material em suspensão, cujas características físicas e geoquímicas influenciam na 

capacidade de ligação com os metais pesados e elementos-traço e em sua autodepuração; 

• sedimentos, nos quais os metais e elementos-traço podem estar associados a diversas fases, 

podendo ser liberado novamente para a coluna d’água através de alterações físico-

químicas da água, mostrando uma interdependência entre os processos de remobilização e 

diversos parâmetros, como o pH, potencial redox, força iônica e concentrações de agentes 

complexantes; 

• águas intersticiais, que representam o meio de transporte dos metais e elementos-traço nos 

sedimentos; 

• águas superficiais, onde apenas uma pequena fração da totalidade dos metais pesados e 

elementos-traço dissolvidos existem em forma livre como cátions hidratados; a fração 

restante encontra-se sob a forma de complexos, colóides ou ligada a partículas em 

suspensão, a sedimentos ou microorganismos. 

A concentração dos metais e elementos-traço nas águas dos rios é conseqüência da 

litologia local, de lançamentos antropogênicos e da química das mesmas (adsorsão de íons 

metálicos nas partículas e em outras superfícies de deposição). Window et al. (1991) 

observaram que, nos rios da costa leste dos Estados Unidos da América, em média 62% do 

Cd, 40% do Cu, 90% do Pb e 80% de Zn são transportados sob forma particulada. Nas águas 

subterrâneas, as concentrações naturais de metais (excetuando-se o Fe) encontram-se 

geralmente abaixo de 1mg.L-1. Isto é resultado de fatores de atenuação que regulam a 

solubilidade de metais, tais como a adsorção em minerais de argila, em hidróxido de ferro e 

manganês, e na matéria orgânica (Casarini et al., 2001). 

Quando os elementos-traço são introduzidos em um lago por deposição atmosférica 

ou fluvial, eles interagem com solutos sendo adsorvidos ou assimilados por partículas 

orgânicas e inorgânicas. Entretanto, a afinidade de elementos reativos por partículas que se 

estabelecem na coluna d’água, determina o tempo relativo de residência desses elementos, sua 

concentração residual e seu destino final (Stumm, 1995). De acordo com este autor, a 

ciclagem de metais pesados e elementos-traço nas águas oceânicas, assim como nos lagos, 

opera na interface sedimento-água e os elementos que mostram interações mais fortes com a 

fase particulada têm um tempo de residência muito curto, ocorrendo o oposto com os 

elementos que interagem pouco.  

 

 



Bruno, 2005  Concentração de metais pesados e elementos-traço em dois trechos da planície de inundação... 

Capítulo III – Metais pesados e elementos-traço 

23

III.3. METAIS E ELEMENTOS-TRAÇO NOS SOLOS 
 

Os solos constituem um dos principais componentes do ciclo geoquímico e podem 

ser descritos como um sistema complexo, aberto, composto de constituintes orgânicos e 

inorgânicos distribuídos em horizontes, cujas características dependem do clima, material de 

origem, organismos vivos, relevo e tempo. Em seu estado natural, contém uma quantidade 

significativa de metais pesados e elementos-traço, que refletem, em maior ou menor grau, os 

teores do material de origem. Desta forma, solos originados de rochas básicas, em razão de 

sua maior riqueza em metais pesados (Tabela III.7), apresentam maiores teores destes 

elementos em relação aqueles provenientes de outros tipos de rochas (Sumner, 1999). 

 

 

Segundo McLean & Bledsoe (1992), os metais e elementos-traço no solo podem ser 

encontrados dissolvidos em solução (presentes em suas estruturas primárias e/ou secundárias), 

absorvidos em constituintes inorgânicos, precipitados como sólidos puros ou misturados e/ou 

associados à matéria orgânica. Fadigas et al. (2002) afirmam que Fe e Mn são os elementos 

que aparecem em maior quantidade nos solos, de modo que em geral suas concentrações 

(especialmente a do Fe) são maiores do que a dos demais elementos. Solos com horizontes 

relativamente pobres em Fe (teor de Fe2O3<50 g.kg-1) ocupam 36,2% do território brasileiro; 

os que possuem teores de Fe variando entre 50 e 250 g.kg-1 de Fe2O3 representam 58,8% da 

superfície; e os mais ferríferos (teores maiores que 250 g.kg-1 de Fe2O3) apenas 5%. 

O grau de mobilidade, atividade e biodisponibilidade dos metais pesados e 

elementos-traço no solo depende de vários fatores, como o pH, temperatura, potencial redox, 

capacidade de troca catiônica, competição com outros metais, ligação com ânions, e 

composição e força iônica da solução. Oliveira & Costa (2004) consideram que a mobilidade 

dos metais no solo é também influenciada pela superfície específica, textura, densidade 

Ultrabásica Básica Ácida Arenito Calcário
Cu 10-40 90-100 10-13 35 5,5-15
Mn 1150 1850 450 4-60 850
Zn 50-60 100 40-52 23 20-25
Cd 0,12 0,1-0,2 0,09-0,2 0,05 0,03-0,1
Cr 2500 200 4 35 10-11
Ni 2000 150 0,5 2-9 7-12
Pb 0,1-15 3-5 20-24 9 5-7
Hg 0,004 0,01-0,08 0,08 0,15 0,05-0,1
Co 100-150 35-50 1 0,3 0,1-4
Sn 0,59 1-1,5 3-3,5 0,5 0,5-4
Unidade em mg/kg-1

Elementos Rochas SedimentaresRochas Ígneas

Tabela III.7: Concentração de metais em alguns tipos de rochas (adaptado de Melo et al, 
2004). 
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aparente, teor de matéria orgânica, tipo e concentração de minerais de argila, e tipo e teor de 

metais. Diversos autores (Zabowski & Zasoski, 1987; Fontes et al., 1993; Matos et al. 1994) 

afirmam que, de modo geral, os estudos sobre a mobilidade de metais pesados e de elementos-

traço no solo têm demonstrado que o Pb, Cr e Cu apresentam baixa mobilidade, acumulando-

se em suas camadas superficiais, enquanto o Zn, Mn, Ni e Cd são relativamente mais móveis. 

Vários mecanismos, que envolvem as propriedades do solo de influência direta, 

poderão levar à manutenção de um equilíbrio de teores de metais e elementos-traço presentes. 

Um fator que deve ser levado em consideração na mobilização de metais e elementos-traço é 

o tipo do solo. Solos que contém filossilicatos e matéria orgânica possuem diferentes 

capacidades de troca. A capacidade de troca aumenta consideravelmente em função da 

redução do tamanho da partícula e conseqüente aumento da área de superfície, na ordem 

caulinita < clorita < ilita < montmorilonita < vermiculita (Lemes, 2001). 

 

 

III.4. METAIS E ELEMENTOS-TRAÇO EM SEDIMENTOS 
 

Nos sistemas naturais, os sedimentos normalmente formam um elo, ou o último 

depósito de poluentes, constituindo-se em fonte potencial de poluição. Assim, sua análise 

química e o estudo de sua dinâmica possuem um importante papel ambiental forense na 

detecção de contaminantes, bem como na determinação de seu destino (Eyre & McConchie, 

1993).   

As primeiras investigações utilizando sedimentos para quantificar o impacto 

antropogênico no meio ambiente data dos anos ‘70.  Förstner & Muller (1973) propuseram 

um parâmetro de avaliação ambiental, por eles denominado de “índice de relativa poluição 

potencial”, baseado na relação entre o consumo do metal pelas atividades antrópicas e a 

concentração natural em sedimento não poluído. Nikiforova & Smirnova (1975) 

desenvolveram o conceito de Technophility Index (TP) referente à média de concentração de 

elementos na crosta terrestre. No mesmo ano, Suess & Erlenkeuser (1975) computaram 

fatores de enriquecimento metálico em sedimentos lacustres e marinhos decorrentes da 

atividade antropogênica: SEF = (Cm - Co)/Co) ∴ Cm = concentração do metal na profundidade, 

em metros, e Co = concentração natural do metal. Muller (1979), em contrapartida, propôs um 

“índice de geoacumulação” para quantificar a poluição por metais em sedimentos depositado 

em ambientes sub-aquáticos. 
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A concentração de metais pesados e de elementos-traço nos sedimentos pode variar 

conforme a razão de sua deposição, a razão de sedimentação das partículas, a natureza e 

tamanho das partículas, e a presença ou não de matéria orgânica (Jesus et al., 2004). Assim, 

eles não são distribuídos homogeneamente ao longo das frações sedimentares e diferenças 

significativas em suas concentrações totais podem ser observadas em sedimentos de uma 

mesma localidade. Argollo (2001) afirma que, na avaliação do teor dos metais e elementos 

traço nos sedimentos, é preciso considerar as parcelas deste teor ligadas à fração detrítica e à 

fração não-detrítica, considerando que principalmente nesta última ocorre a mobilização dos 

metais e dos elementos-traço e sua posterior liberação para água e/ou biota. De acordo com 

Tessier et al. (1979), eles encontram-se associados às partículas sob os seguintes mecanismos: 

adsorvidos a sítios de trocas catiônicas; co-precipitados com óxi-hidróxidos de ferro e 

manganês, carbonatos e sulfetos; complexados com a matéria orgânica; e/ou incorporados à 

rede cristalina de minerais detríticos. Em função destes aspectos, alterações físico-químicas 

eventuais promovem liberações seletivas, determinando uma interdependência entre os 

processos de remobilização e diferentes parâmetros, como pH, potencial redox, força iônica e 

concentrações de agentes complexantes (Almeida et al., 1999). 

Dentre os fatores que influenciam a adsorção dos metais pesados e elementos-traço 

nos sedimentos, o mais importante parece ser o tamanho do mesmo. Observa-se que o 

tamanho do sedimento é inversamente proporcional à concentração dos metais pesados e           

elementos-traço, e isso se deve ao fato de que partículas pequenas possuem grandes áreas de 

superfície específica onde são adsorvidos os elementos. Assim, nos sedimentos cujos 

tamanhos são iguais e ou acima de 63µm, o conteúdo da concentração de metais decresce 

linearmente (Förstner & Wittman, 1981; Wetzel, 1983; Gatti, 1997; apud Lemes, 2001). A 

matéria orgânica por sua vez tem a capacidade de aumentar ou diminuir a mobilidade dos 

metais pesados e elementos-traço no perfil do solo, isto dependo do tipo de complexo ou 

quelado formado, de forma que alguns elementos, tais como o Cu e Co, tendem a seguir o 

modelo de distribuição da matéria orgânica (Melo et al.,2004). 

Lemes (2001) observou que a mobilidade de metais pesados e elementos-traço nos 

sedimentos depositados sob ambientes aquáticos pode ser ocasionada principalmente por três 

tipos de alterações químicas: 

• elevada concentração de sal, através da qual os cátions dos metais alcalinos e alcalino-

terrosos podem competir com os íons metálicos adsorvidos nas partículas; 

• elevada eutrofização, através da qual há mudanças na condição redox juntamente com a 

diminuição do potencial de oxigênio dissolvido; 
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• diminuição  do  pH,  propiciando a dissolução de carbonatos e hidróxidos, bem como o 

aumento da dessorção dos cátions metálicos, devido a competição com íons H+. 

 

 

III.5. ESPECIAÇÃO 
 

Ross & Vermette (1995) definiram especiação como a identificação da forma 

específica de ocorrência de qualquer metal em um meio amostrado. Seu estudo é de extrema 

importância na avaliação de danos ecológicos, pois a toxicidade, a biodisponibilidade, o 

transporte e as propriedades físico-químicas de um elemento podem diferir dependendo de 

sua forma química. Por isso, Campos & Grinberg (2001) afirmam que o conteúdo de um 

elemento não é suficiente na avaliação de seu potencial de ação.  

De acordo com a definição da IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry), a análise da especiação é o processo que conduz a identificação e determinação 

de diferentes formas químicas e físicas de um elemento existente em uma amostra. Embora 

esta definição tenda a restringir o termo especiação à condição de distribuição de um 

elemento entre diferentes espécies químicas numa amostra, na prática o uso deste termo é 

muito mais amplo, representando qualquer transformação e/ou distribuição de espécies 

químicas, ou simplesmente a análise que identifica e mensura a distribuição destas diferentes 

espécies. Sob esta ótica, a atividade analítica que envolve a identificação e a medição de 

espécies químicas é definida como análise de especiação (Kot & Namiesnik, 2000). 

Assim, por exemplo, Macedo (2002) afirmou que, enquanto o Cr(III) é um elemento 

essencial em níveis traços para animais, o Cr(VI) é tóxico até mesmo em baixas concentrações. 

Entretanto, o Cr(IV) pode eventualmente ser convertido em Cr(III), por espécies de bactérias 

redutoras: sulfeto de hidrogênio, enxofre, sulfeto ferroso, amônio, nitrito. Neste caso, a forma 

trivalente precipita-se rapidamente e é adsorvida pelos sedimentos do fundo e por partículas 

suspensas. Outro exemplo, mencionado por Kot & Namiesnik (2000) refere-se ao Se, que, em 

pequenas quantidades, é essencial ao ser humano. Entretanto, sua toxicidade depende em 

grande parte do estado no qual se encontra, sendo também modificada pela complexação com 

As, Ag, Cu e Hg. O Se pode existir naturalmente sob a forma inorgânica em diferentes 

estados de oxidação (+II, 0, +IV e +VI), assim como na forma de compostos orgânicos e de 

derivados metilados, cada forma diferindo em seu impacto nutricional e tóxico. 
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III.6. METAIS E ELEMENTOS-TRAÇO NO SER HUMANO  
 

Historicamente, o entendimento dos mecanismos de mobilização de metais pesados e 

elementos-traço no meio ambiente e de seus efeitos no sistema biológico esteve associado ao 

desenvolvimento da Química Analítica e, consequentemente, do estudo de especiação. Assim, 

o caráter tóxico de um metal ou de um elemento-traço em determinado organismo ocorre em 

três estágios: na entrada e absorção; no transporte, distribuição, acumulação e 

biotransformação; e saída do organismo (Tavares & Carvalho, 1992). 

Toxicidade é a propriedade que alguns elementos possuem de promover efeitos 

nocivos a estruturas biológicas dos organismos através de interações físico-químicas. Ela 

depende em grande parte da quantidade ingerida pelo organismo e do tempo de exposição, 

sendo a pele, os pulmões e o trato digestivo as principais barreiras e/ou fontes de entrada 

dessas substâncias nos organismos (Lemes, 2001). 

Em relação à dosagem do metal e ao efeito resultante nos organismos, Tavares & 

Carvalho (1992) afirmaram que é necessário se distinguir entre a relação dose/efeito e a 

relação dose/resposta. A primeira refere-se à resposta biológica de um organismo devido ao 

aumento de determinada substância, e a segunda trata dessa mesma resposta em um grupo de 

organismos ou indivíduos, sendo normalmente representada por uma curva (Fig.III.1) que 

enfatiza o ponto em que a substância, a partir de determinada concentração, torna-se tóxica. 

 

 

 

Além da quantidade ingerida, a toxicidade dos metais pesados e dos elementos-traço 

depende de outros fatores que influenciam na disponibilidade da substância, como as 

Figura III.1: Curva representativa da relação dose/resposta em um organismo (Fonte: Lemes, 2001). 
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características fisiológicas do organismo, a forma na qual os elementos encontram-se 

dissolvidos ou no meio sólido, e as características químicas e físicas da água (Leite, 2002). 

Föorstner & Wittmann (1981, apud Lemes, 2001) classificaram os metais pesados e 

elementos-traço como não-tóxicos, tóxicos ou muito tóxicos (Tabela III.8). Entretanto, 

segundo Leite (2002), somente o Sb, As, Be, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Se, Ag, Tl e Zn estão 

incluídos na Priority Polluants List (Black List) por agências de controle ambiental em todo o 

mundo, sendo reconhecidos como elementos potencialmente perigosos à saúde humana e à 

biota aquática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A biodisponibilidade, definida como a fração da concentração total do elemento em 

cada um dos reservatórios abióticos que pode ser retirada pelos organismos, é afetada pela 

especiação entre as formas hidratadas livres e entre vários complexos orgânicos e inorgânicos 

de diversos estados de valência (Salomons & F6orstner, 1984 apud Leite, 2002). Fatores 

biológicos, como a capacidade de assimilação, idade e estado de desenvolvimento corpóreo, 

também possuem um papel importante na biodisponibilidade de determinado elemento no 

organismo.  

Um dos aspectos mais graves da contaminação humana por metais pesados e 

elementos traço é a biomagnificação, isto é, o aumento progressivo da concentração de um 

elemento ao longo de uma cadeia alimentar. A extensão na qual uma substância se acumula 

numa pessoa ou em qualquer outro organismo depende da ingestão e do mecanismo pelo qual 

ela é eliminada. A velocidade de eliminação, por sua vez, é discutida com freqüência em 

termos do período de meia vida, o tempo requerido para que seja eliminada a metade da 

substância (Baird, 2002). 

 

III.7. COMPORTAMENTO GEOQUÍMICO DOS ELEMENTOS  

 

O   comportamento   geoquímico   dos   elementos  selecionados  para   análise  neste 

Tabela III.8: Classificação dos elementos de acordo com a toxicidade e ocorrência (adaptado de Lemes, 
2001). 
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trabalho (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V e Zn) são a seguir apresentados, 

acrescentando-se sua relação com a saúde humana.  

A prata é um mineral raro que pertence ao grupo dos metais de transição e à família 

do cobre e do ouro. Em condições naturais, pode ser encontrada em depósitos minerais ou 

associada a outros elementos. Em geral é um subproduto obtido durante a recuperação de 

minérios de cobre, chumbo, zinco e ouro. Ocorre naturalmente em vários estados de oxidação 

(0, +1, +2 e +3), sendo a prata elementar e o íon de prata monovalente  os mais comuns. Sua 

ciclagem global é caracterizada pela liberação na atmosfera, água, sedimento e solo através de 

fontes naturais ou antrópicas. Na atmosfera, é encontrada normalmente sob a forma de 

sulfetos, sulfatos e carbonatos e, na água, sob a forma iônica monovalente (ASTDR, 1990b). 

Segundo esta mesma fonte, há três formas de exposição humana à prata: por via oral (através 

da água ou alimentos provenientes de áreas contaminadas), por via dérmica (através da 

manipulação de materiais foto e radiográficos), ou por via respiratória (exposição a óxidos ou 

nitratos de prata ou prata no estado elementar). Uma vez no organismo, a prata pode afetar o 

sistema imunológico, neurológico, reprodutivo, ou mesmo ocasionar sua morte, dependendo 

da dosagem e tempo de exposição. Seu efeito mais conhecido é a argiria, um distúrbio no qual 

sais de prata se depositam na pele, olhos e órgãos internos, deixando a pele cinzenta. É 

eliminada pelas fezes e, secundariamente, pela urina (ATSDR, 1990b). 

O arsênio ocorre na crosta terrestre em uma concentração média de 2 a 5 mg/kg, 

pertence ao grupo do fósforo, possuindo meia-vida na ordem de 10 anos. É encontrado em 

águas naturais apenas em níveis traços. O aumento de sua concentração tem ocorrido em 

função da ação antropogênica relacionada ao uso de pesticidas na lavoura, combustão de 

carvão, mineração de ferro, produção de aço e fundição de ouro, chumbo ou cobre. Na água, 

ocorre sob a forma inorgânica, ainda que possa sofrer várias transformações, como a oxi-

redução, precipitação e biotransformação. Em geral, é liberado para a atmosfera sob a forma 

de trióxido de arsênio. E no solo, dependendo do pH e do potencial redox, pode ocorrer sob 

diversos estados de oxidação. Neste ambiente, o ciclo do arsênio é complexo e controlado por 

processos bióticos e abióticos. Tanto o elemento como seus compostos são normalmente 

tóxicos, ainda que esteja presente no ser humano em níveis traços (Baird, 2002). Sua inalação 

provoca câncer de pulmão e, sua ingestão oral causa possivelmente câncer de pele, pulmão, 

bexiga e rins. Seu efeito letal ocorre quando é consumido em altas doses, ocasionando diarréia 

e vômito.  Segundo Baird (2002), o As(III) inorgânico, provavelmente por sua retenção no 

organismo, é mais tóxico do que o As(V), que é reduzido no corpo humano para As(III). A 

forma orgânica do arsênio gera ácidos solúveis em água que podem ser facilmente excretados, 



Bruno, 2005  Concentração de metais pesados e elementos-traço em dois trechos da planície de inundação... 

Capítulo III – Metais pesados e elementos-traço 

30

sendo pouco tóxicos. Cerca de 90% dos compostos de arsênio ingeridos são absorvidos no 

trato digestivo e posteriormente eliminados pela urina, que é utilizada como indicadora de 

exposição ambiental e ocupacional. A exceção urinária é realizada em três fases, com meia-

vida estimada em 24h, 84h e 8 dias (Christensen, 1995). 

O bário é altamente reativo e possui diferentes formas e compostos, sendo o sulfato e 

o carbonato de Ba as formas mais comuns e menos solúveis, sendo assim raro em águas 

naturais, onde os teores variam de 0,0007 a 0,9 mg/L. Sob condições naturais, é encontrado 

principalmente sob a forma de complexos inorgânicos, sendo estável com valência +2. As 

principais atividades antrópicas que introduzem o bário no meio ambiente são a utilização de 

defensivos agrícolas e a liberação de pós ou efluentes industriais em corpos de água. Seu ciclo 

geoquímico é composto por deposição seca e úmida no solo e água, intemperismo, absorção 

no solo e biomagnificação na cadeia alimentar. Não existem estudos sobre bioacumulação de 

bário em animais terrestres (ATSDR, 1992a). Pode ser assimilado no ser humano através da 

ingestão, inalação ou, em menor proporção, por via dérmica, provocando problemas 

cardiovasculares, hematológicos. respiratórios, gastrintestinais, hepáticos, renais e 

neurológicos. Dependendo da dosagem, pode ocasionar a morte. É mal absorvido pelo sistema 

digestivo (estima-se em 5%), ficando retido principalmente nos ossos e dentes, e sendo 

excretado através da urina e fezes (ATSDR, 1992a). 

O cádmio é um elemento relativamente raro e não ocorre na natureza em forma pura, 

estando associado a sulfetos em minérios de Zn, Pb, Cu. Encontra-se no mesmo subgrupo do 

zinco e o mercúrio, sendo mais similar ao primeiro. Sua meia-vida é de cerca de 10 anos. Suas 

principais fontes naturais são o vulcanismo e o intemperismo de rochas sedimentares, e, as 

antropogênicas, os combustíveis fósseis, os defensivos químicos, mineradoras e 

galvanoplastia (Macedo, 2002). Em condições naturais é encontrado, em níveis traços, no ar, 

na água e no solo (0,1 a 0,4 mg/kg), sendo mais móvel no primeiro e menos no último. 

Enquanto as formas solúveis podem migrar na água, o cádmio em complexos insolúveis ou 

adsorvido em sedimentos é relativamente estável (Cardoso & Chasin, 2001). É 

bioacumulativo e persistente no ambiente, com elevado potencial tóxico. A exposição humana 

ao cádmio provém do consumo de alimentos e água contaminados, da respiração e do fumo, 

podendo causar distúrbios respiratórios, cardiovasculares, hematológicos, esqueléticos, 

hepáticos e renais. Sua excreção do organismo é efetuada através das fezes e urina (Cardoso 

& Chasin, 2001).   

O cobalto pertence ao mesmo grupo do ferro e do níquel, ocorrendo em geral nas 

valências 0, +2 e +3 (sendo o +2 mais estável do que o +3), e, em menor quantidade, nos estados  
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-1, +1, +4 e +5. As principais atividades antropogênicas que introduzem o cobalto no ambiente 

são a mineração, a queima de combustíveis fósseis e a utilização de fertilizantes no solo 

(ATSDR, 2004). Seus compostos não são voláteis, de modo que são emitidos para a atmosfera 

sob a forma de partículas e posteriormente depositados no solo ou na água por chuvas ou 

ventos, quando são liberados por modificações físico-químicas, atingindo a cadeia trófica 

(ASTDR, 2004). Em níveis traço, é um elemento essencial à saúde humana, por integrar o 

complexo vitamínico B. Entretanto, a exposição a níveis mais altos resulta em dermatites, 

miocardiopatias, alterações hormonais, chegando a causar morte (Christensen, 1995). O 

cobalto pode entrar no organismo através da respiração, alimentação ou via dérmica. Uma vez 

assimilado, é distribuído em todos os tecidos e órgãos, sendo absorvido principalmente no 

fígado, rins e ossos. Sua excreção é realizada lentamente através das fezes e da urina 

(ASTDR, 2004).  

O cromo pertence ao mesmo grupo da tabela periódica que o molibdênio e 

tungstênio. O ocorre em diferentes estados de valência (de -2 a +6), ainda que as formas 

elementares, tri e hexavalente sejam mais comuns e de maior importância biológica. Sua 

liberação no meio ambiente por atividade antrópica ocorre através da agricultura, mineração, 

fundição, galvanoplastia e curtição de couro e, de forma natural, através de atividades 

vulcânicas e intempéricas (Silva & Pedrozo, 2001). É encontrado na atmosfera sob a forma de 

partículas ou, mais raramente, sob a forma de gás, sendo depositado por via seca ou úmida na 

água (onde ocorre em forma solúvel) e solo, onde pode estar na forma estável (Cr+3) ou 

instável e móvel (Cr+6; ASTDR, 2000). Baixos teores de Cr(+3) são essenciais ao organismo 

humano, onde este elemento atua como regulador do metabolismo da glicose e dos lipídios, 

sendo o consumo mínimo diário exigido de cerca de 50 a 200 µg/dia. Entretanto, o Cr(+6), de 

maior absorção, é extremamente tóxico, mesmo em baixas concentrações (Macedo, 2002). 

Sua principal via de introdução no organismo é pelo sistema respiratório e os efeitos nocivos 

vão desde erupções cutâneas, problemas renais e respiratórios (comumente perfurações no 

septo nasal), câncer, e até morte. A urina e, em menor proporção, a bile e as fezes, são suas 

principais rotas de excreção (ASTDR, 2000).  

Pertencente ao mesmo grupo que a prata e o ouro, o cobre é um elemento 

amplamente distribuído na natureza no estado elementar e como sulfetos, arsenitos, cloretos e 

carbonatos. Estima-se que mais de 75 000 toneladas sejam liberadas anualmente para a 

atmosfera, sendo 25% decorrentes de fontes naturais (poeiras, vulcões, sprays ou incêndios 

florestais) e o restante de fontes antropogênicas (mineração, fundição, queima de carvão, 

fertilizantes, etc.; ASTDR, 1990a). Apresenta quatro estados de oxidação: o metálico (Cu°), a 
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forma mais volátil; o íon cuproso (Cu+1), rapidamente oxidado por qualquer agente oxidante 

se não se encontrar complexado; íon cúprico (Cu+2), solúvel em água, podendo adsorver-se 

rapidamente vários óxidos metálicos hidratados; e o íon trivalente (Cu+3), um forte oxidante 

que ocorre em poucos compostos. Segundo mesma fonte, somente um pequeno percentual 

ocorre livre na água, como íon cuproso, ficando o restante sob a forma dissolvida, particulada 

ou associada a colóides. No ar está presente sob a forma particulada assim como em 

sedimentos e solos, onde se encontra adsorvido à superfície de óxidos ou de matéria orgânica 

ou como constituinte de minerais. Por causa de sua forte afinidade com os minerais do grupo 

das argilas, óxidos de ferro e manganês, e materiais carbonatados, a concentração em 

sedimentos é geralmente elevada (Casarini et al., 2001). É considerado o mais imóvel dos 

metais pesados e fortemente fixado pela matéria orgânica, de modo que sua distribuição no 

perfil do solo acompanha a distribuição da matéria orgânica (Melo et al., 2004). No ser 

humano, o cobre é um metal essencial, sendo os vegetais a principal fonte nutritiva. Sua 

deficiência pode ocasionar disfunções cardíaca ou glicogênica e elevação da fração de 

colesterol de alta densidade.  

O molibdênio é um elemento que possui uma abundância na crosta terrestre de cerca 

de 1,5ppm, e embora pertença ao mesmo grupo que o cromo e tungstênio, aparece sempre 

ligado a outros elementos, como o chumbo, e o ferro. É encontrado principalmente sob a 

forma de molibdenita (MoS2), mas também como powellita (Ca(MoW)O4), molibdita 

(Fe2O3.3MoO3.8H2O) e wulfenita (PbMoO4; Almeida, 2003). No ser humano participa em 

importantes reações de oxi-redução, sendo sua dose diária recomendada para uma pessoa 

adulta de 75-250µg (O’neil, 1985). Nas plantas atua em diversas reações bioquímicas e na 

fixação de nitrogênio (Almeida, 2003). 

O níquel é um elemento do mesmo grupo do o ferro e do cobalto, podendo ser 

encontrado em valências entre -1 e +4, ainda que em seu estado natural seja +2. Através de 

erupções vulcânicas e tempestades são emitidos anualmente para a atmosfera cerca de 8.5 

tons de níquel, e cinco vezes mais por queima de combustíveis fósseis e outras atividades 

antrópicas (ASTDR, 2003a). Na crosta terrestre sua concentração média é de 75 mg/kg. Em 

ambientes reduzidos forma sulfitos insolúveis, em condições anaeróbias e pH inferiores a 9, 

se complexa com hidróxidos, carbonatos, sulfatos e ligantes orgânicos. Possui uma correlação 

positiva com partículas finas, argilas e alumínio (Casarini et al., 2001). O níquel é liberado 

para a atmosfera sob a forma de material particulado, sendo posteriormente depositado por 

chuva ou vento na água e solo, onde é fortemente adsorvido. O níquel solúvel pode ser 

absorvido no organismo através da inalação, ingestão ou contato dérmico, sendo naturalmente 
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excretado pela urina, suor e, em maior grau, pelas fezes (Christensen, 1995). No organismo, 

este elemento pode afetar os sistemas imunológico, cardiovascular, respiratório, reprodutivo 

e, dependo da dose e tempo de exposição, provocar câncer e morte (Duarte & Pascual, 2000). 

O chumbo possui duas formas mais estáveis:+2 e +4, sendo a primeira mais comum. É 

encontrado em todos os tipos de rochas, e suas maiores fontes naturais são vulcanismo e 

intemperismo. Grande parte do chumbo derivado de fontes antropogênicas tem origem 

veicular (proibido nos Estados Unidos da América desde 1995 e no Brasil em 1993), 

ocorrendo sob a forma inorgânica (Paoliello & Chasin, 2001). Os autores afirmaram ainda que 

na atmosfera o chumbo encontra-se sob forma particulada, sendo depositado, por precipitação 

úmida ou seca em cerca de 40 a 70% na água ou no solo. Após sua deposição na água, o metal 

é dividido entre o sedimento e a fase aquosa, dependendo do pH, de sais dissolvidos e de 

agentes quelantes. No solo, seu transporte e mobilidade dependem da composição 

mineralógica, tipo e quantidade de matéria orgânica, e outros fatores texturais como presença 

de colóides inorgânicos, óxidos de ferros, entre outros. Possui longo tempo de residência, 

acumulando-se em solos e sedimentos, onde pode permanecer acessível à cadeia alimentar e 

ao metabolismo humano por muito tempo (Paoliello & Chasin, 2001). Sua sorção ao 

sedimento se dá preferencialmente nas partículas correspondente ao tamanho silte/argila 

(<0,062mm) e onde há maiores concentrações de matéria orgânica (Casarini et al, 2001& 

Melo et al., 2004). Altamente tóxico, apresenta-se cumulativo no organismo, causando danos 

aos sistemas nervoso, renal, digestivo e reprodutor. Inicialmente percorre o organismo no 

sangue e, à medida que sua concentração aumenta, vai penetrando em tecidos macios e 

órgãos, para finalmente depositar-se nos ossos, onde substitui o cálcio. Sua excreção ocorre 

principalmente pela urina e fezes (Baird, 2002). 

O vanádio é um elemento de ocorrência natural na crosta terrestre, normalmente 

associado ao oxigênio, sódio e enxofre. Sua forma elementar não ocorre na natureza, mas seus 

compostos são encontrados em mais de 50 tipos de minerais e combustíveis fósseis (ASTDR, 

1992b). Existe em seis estados de oxidação (de l- a 5+), ainda que os estados  3+, 4+ e  5+ sejam 

os mais comuns. Toxicologicamente seus compostos mais importantes são (ASTDR, 1992b): 

pentóxido de vanádio (V2O5), metavanádio de sódio (NaVO3), orthovanádio de sódio 

(Na3VO4), sulfato de vanádio (VOSO4) e vanádio de amônia (NH4VO3). O vanádio pode 

também ser introduzido no meio ambiente através da queima de combustíveis fósseis, onde 

permanece por longo tempo, aderindo-se ao solo e a sedimentos. Na água seus níveis 

geralmente variam entre 0,5 e 50 µg/L, e no caso da água potável geralmente a concentração é 

menor que 10 µg/L. O ser humano, absorve o vanádio através do estômago, intestino e pele 
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(ASTDR, 1992b). Seus efeitos em animais são bem conhecidos, mas no ser humano não, 

ainda que quantidades acima de 35 mg/m3 por dia sejam consideradas danosa à saúde 

(Casarini et al., 2001). 

O zinco ocorre naturalmente e pertence ao mesmo grupo do cádmio e mercúrio. Suas 

principais fontes antropogênicas são a queima de combustíveis fósseis, a utilização de 

fertilizantes e a mineração (Oliveira, 2002). No meio ambiente, ocorre principalmente no 

estado +2, permanecendo adsorvido em solos ou retido no material suspenso das águas, antes 

de se acumular no sedimento. Na fase aquosa, é normalmente mais biodisponível e sua re-

solubilização é possível sob certas condições físico-químicas, como baixo pH, aumento de 

salinidade e ausência de matéria orgânica, de minerais de argila e de hidróxido de ferro e 

manganês (ASTDR, 2003b). É um elemento essencial ao organismo humano, já tendo sido 

identificadas 18 metalo-enzimas contendo zinco. Estima-se que o consumo ideal deste 

elemento para homens adultos seja em torno de 15 a 20 mg/dia (Oliveira, 2002). Pode ser 

assimilado pelo organismo através da inalação e, em menor proporção, da pele. Apenas uma 

pequena quantidade do zinco ingerido é absorvido, sendo a maioria eliminada pelas fezes e, 

principalmente, pelo suco pancreático. Sua absorção excessiva pode provocar danos aos 

sistemas digestivo, respiratório e imunológico (Duarte & Pascual, 2000). 
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IV. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 

Para a consecução da presente investigação foi realizado inicialmente um extenso 

levantamento bibliográfico e cartográfico sobre o rio Jaboatão, visando focalizar a pesquisa 

especificamente para locais de maior interesse, conforme os objetivos previamente 

estabelecidos. Verificou-se que as áreas mais atingidas pela poluição estão localizadas nos 

municípios de Moreno e Jaboatão dos Guararapes, ficando assim estabelecida como área de 

estudo o baixo curso do rio Jaboatão. Em seguida foram realizadas duas visitas exploratórias 

preliminares para o reconhecimento da área e definição dos locais onde deveriam ser 

efetuadas as amostragens.  

Duas seções de 1,10cm, em diferentes locais da planície de inundação do rio 

Jaboatão, foram então escavadas, de onde foram retiradas amostras em diferentes 

profundidades de acordo com o perfil do solo encontrado (Fig.V.1): 

• estação de amostragem 1 (coordenadas UTM 283546 e 9097307): a 25, 55, 

80 e 100cm,  distante 10m da margem do rio; 

• estação de amostragem 2 (coordenadas UTM 283862 e 9094885): a 27, 57, 

77 e 95cm, distante 800m da margem do rio. 

Com o intuito de se evitar a contaminação dos testemunhos, todo material coletado 

foi acondicionado em sacos plásticos devidamente identificados. As amostras foram secas 

temperatura ambiente por um período de 24 horas e, posteriormente, em estufa à temperatura 

de 60°C, por mais 24 horas.  

 Na preparação física prévia das amostras foram efetuados consecutivamente a 

britagem para obter fragmentos menores que 2mm, o quarteamento deste material para obter 

exatas 250g, e, por fim, a pulverização abaixo de -150#. Na determinação dos elementos 

pesquisados utilizaram-se as digestões multi-ácida (ácidos fluorídrico, nítrico, clorídrico e 

perclórico) e por água régia. Para a determinação da concentração de metais e elementos-traço 

nos sedimentos coletados, utilizou-se a técnica da espectrometria de emissão atômica com 

fonte de plama, ICP/AES. As análises foram realizadas no Laboratório da Lakefield Geosol 

Ltda, Belo Horizonte.  

 Foram analisados 32 elementos: Ag, As, Al, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fé, K, 

LA, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sc, Sb, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Zn e Zr. Destes, foram 

selecionados 12 (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn e V) por sua importância 
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toxicológica e por possuírem já estabelecidos valores orientadores de alerta e de referência 

para solos  no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura IV.1: Localização dos testemunhos nas duas estações de  amostragem na planície de inundação 

do baixo curso do rio Jaboatão. 
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 Para a determinação do teor de matéria orgânica no sedimento, utilizou-se o 

procedimento adotado pelo Laboratório da Lakefield Geosol Ltda, de forma que: separou-se 

10g do sedimento seco a 60°C por 24h, colocando-os em um cadinho que foi levado à mufla 

por 2h a uma temperatura de 1000°C. Posteriormente as amostras foram acondicionadas em 

um dessecador por 30min, sendo depois novamente pesadas. A diferença de peso entre o 

material inicial e o obtido no final deste processo, indica o valor de matéria orgânica contida 

na amostra. 

 A análise granulométrica dos sedimentos foi realizada conforme metodologia descrita 

por Suguio (1973), através de peneiramentos úmido e seco. Como as amostras foram 

inicialmente secas, foi efetuado o quarteamento e separado 100g, sendo então levadas à 

corrente moderada de água em duas peneira de malhas 2mm e 0,062mm, para a realização do 

peneiramento úmido. Assim foi obtida a segregação das frações silte/argila, areia e cascalho. 

A fração silte/argila foi reservada e o restante do material (frações areia e cascalho) foi levado 

à estufa a 60ºC por 24h. Logo a seguir foi efetuado o peneiramento seco da fração areia, 

utilizando-se um jogo de cinco peneiras de aço, cujas malhas variaram de areia muito grossa a 

areia muito fina (1mm a 0,062mm, respectivamente). Este material foi colocado em um 

peneirador do tipo Rot Up por 15 min, separando-se as diferentes frações sedimentares, que 

foram pesadas. Para obter o percentual da fração silte/argila, foi então subtraída, de 100g, a 

soma dos pesos encontrados nas frações areia e cascalho de cada amostra. 

Os resultados obtidos nas diferentes análises para determinação da concentração de 

metais pesados e elementos-traço, do teor de matéria orgânica e da fração granulométrica dos 

sedimentos, foram transformados em gráficos e tabelas, utilizando-se de planilha eletrônica. 

Posteriormente estes dados foram interpretados, permitindo considerações e conclusões. 
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V. RESULTADOS 
 

V.1. FRAÇÕES SILTE + ARGILA E MATÉRIA ORGÂNICA 
 
 
 Os resultados das análises granulométricas efetuadas nas oito amostras coletadas nas 

duas estações de amostragem na planície de inundação do baixo curso do rio Jaboatão 

mostraram que na estação de amostragem 1, teve maior contribuição das frações areia e 

cascalho, se comparado com a estação de amostragem 2 (Tabela V.1).  

 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Através da análise granulométrica realizada, também se pode verificar que na estação 

de amostragem 1 há um decréscimo das frações silte + argila e dos percentuais de matéria 

orgânica à medida que aumenta a profundidade, enquanto que na estação de amostragem 2, a 

granulometria e os percentuais de matéria orgânica permanecem praticamente inalterados 

(Fig.V.1).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Figura V.1: Padrão de distribuição vertical de matéria orgânica e das frações silte + 
argila nas duas estações de amostragem. 

Tabela V.1: Distribuição granulométrica e de matéria orgânica (ambos em 
percentual) nas duas estações de amostragem. 

P ro fu n d id a d e  (c m ) C a sc a lh o A re ia S i l te  +  A rg i la M O
E sta ç ã o  d e  

a m o stra g e m  1
2 5 1 ,2 1 8 5 1 ,0 3 4 4 7 ,7 4 8 7 ,2 0
5 5 0 ,5 4 1 5 1 ,8 9 5 4 7 ,5 6 4 4 ,9 0
8 0 3 ,2 9 0 7 3 ,0 4 4 2 3 ,6 6 6 4 ,0 4

1 0 0 8 ,1 2 9 8 3 ,3 5 3 6 ,5 1 8 1 ,4 0
E sta ç ã o  d e  

a m o stra g e m  2
2 7 0 0 ,3 4 3 9 9 ,6 5 7 1 4 ,0 5
5 7 0 1 ,0 2 3 9 8 ,9 7 7 1 4 ,1 4
7 7 0 0 ,2 9 2 9 9 ,7 0 8 1 4 ,8 2
9 5 0 0 ,3 3 3 9 9 ,6 6 7 1 3 ,7 1

%

%
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Profundidade Ag As Ba Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb V Zn Fração < 0,062 mm MO
cm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % %

Estação de 
amostragem 1

25 2,99 9,99 590,00 2,99 47,00 36,00 1011,00 2,99 2352,00 39,00 51,00 58,00 47,748 7,20
55 2,99 9,99 467,00 2,99 99,00 28,00 1138,00 2,99 2642,00 45,00 35,00 37,00 47,564 4,90
80 2,99 9,99 544,00 2,99 8,80 23,00 57,00 2,99 111,00 28,00 25,00 19,00 23,666 4,04
100 2,99 9,99 769,00 2,99 7,99 8,20 58,00 2,99 114,00 12,00 8,40 9,50 6,518 1,40

Estação de 
amostragem 2

27 2,99 9,99 690,00 2,99 25,00 75,00 43,00 3,60 63,00 43,00 100,00 58,00 99,657 14,05
57 2,99 9,99 485,00 2,99 23,00 73,00 25,00 3,40 39,00 33,00 100,00 48,00 98,977 14,14
77 2,99 9,99 778,00 2,99 25,00 77,00 45,00 3,10 65,00 43,00 105,00 56,00 99,708 14,82
95 2,99 9,99 1472,00 2,99 9,40 117,00 26,00 2,99 39,00 13,00 31,00 20,00 99,667 13,71

Alerta 2 15 150 3 25 75 60 30 30 100 NP 300
Referência 0,25 3,5 75 <0,5 13 40 35 <25 13 17 275 60

Valor máximo Valor mínimo NP  Não possui

Valores Orientadores pela Cetesb (Casarini et al ., 2001)

Profundidade Co Cr Cu Ni Pb V Z n Fração < 0,062 mm M O
cm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % %

Estação de 
amostragem 1

25 45,00 27,00 1283,00 2699,00 44,00 37,00 59,00 47,748 7,20
55 117,00 19,00 1649,00 3125,00 29,00 23,00 39,00 47,564 4,90
80 4,10 9,70 67,00 120,00 11,00 14,00 13,00 23,666 4,04

100 4,70 5,00 71,00 128,00 7,20 4,70 7,30 6,518 1,40
Estação de 

amostragem 2
27 3,70 36,00 29,00 40,00 36,00 54,00 37,00 99,657 14,05
57 5,20 41,00 48,00 59,00 34,00 50,00 40,00 98,977 14,14
77 4,10 39,00 32,00 39,00 38,00 53,00 39,00 99,708 14,82
95 6,20 49,00 54,00 64,00 39,00 58,00 47,00 99,667 13,71

Alerta 25 75 60 30 100 NP 300
Referência 13 40 35 13 17 275 60

 Valor m áxim o Valor m ínim o NP Não possui

Valores Orientadores pela Cetesb (Casarini et al ., 2001)

V.2. CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS E ELEMENTOS-TRAÇO 
 
 
 As concentrações dos elementos selecionados (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, 

Pb, Zn e V) para uma análise mais acurada foram obtidas por digestões multi-ácida e com 

água régia, encontrando-se sumarizadas, nas Tabelas V.2 e V.3. Neste último tipo de digestão, 

não foi possível detectar valores de Ag, As, Ba, Cd e Mo por possuírem concentrações abaixo 

do limite de detecção do equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela V.3: Concentração de metais pesados e de elementos-traço, obtida através de digestão com 
água régia nas duas estações de amostragem percentual de Matéria Orgânica e percentual de silte 
+ argila versus valores orientadores da Cetesb

Tabela V.2: Concentração (ppm) de metais pesados e de elementos-traço, obtida através da 
digestão multi-ácida, nas duas estações de amostragem, percentual de Matéria Orgânica e 
percentual de silte + argila versus valores orientadores da Cetesb 



Bruno, 2005  Concentração de metais pesados e elementos-traço em dois trechos da planície de inundação ... 

Capítulo V – Resultados 

40

 Os elementos analisados mostraram distintos padrões de distribuição, conforme o 

local ou profundidade de onde provém. Alguns deles, como o Ba, pelos dados obtidos por 

digestão multi-ácida, aumentam suas concentrações de acordo com o aumento da 

profundidade nas duas estações de amostragem (Fig.V.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Verificou-se ainda que as concentrações detectadas de Ba nas duas estações de 

amostragem excederam os valores de alerta e de referência para solos estabelecidos pela 

CETESB (Fig.V.3). 

 

Figura V.2: Padrão de distribuição vertical das concentrações de Ba nas duas estações de 
amostragem 
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  Outro padrão de distribuição encontrado pode ser verificado nos elementos Ag, As, 

Cd, cujos teores não variam em todas as profundidades nas duas estações de amostragem, 

quando tratados por digestão multi-ácida, como, por exemplo, pode ser verificado na tabela 

V.2. O Mo por sua vez, diminui sua concentração à medida que a profundidade aumenta na 

estação de amostragem 2  (Fig.V.4). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.3: Concentração do Ba nas duas estações de amostragem versus valores de 
referência e de alerta da CETESB 

Figura V.4: Padrão de distribuição vertical das concentrações de Mo nas duas estações de 
amostragem 
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  Considerando os valores de alerta e de referência estabelecidos pela CETESB, 

observa-se que as concentrações de Ag excederam a ambos os valores, nas duas estações de 

amostragem (Fig.V.5a).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Relacionando os resultados obtidos para As e Cd, com os valores estabelecidos pela 

CETESB, pode-se verificar que suas concentrações excederam apenas aos valores de 

referência (Figs V.5b e V.5c). Já em relação ao Mo, observa-se que os teores avaliados nas 

duas estações de amostragem estão abaixo dos valores de alerta e de referência da CETESB 

(Fig.V.5d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.5a: Concentração de Ag nas duas estações de amostragem versus valores 
de referência e de alerta da CETESB  

Figura V.5b: Concentração de As nas duas estações de amostragem versus
valores de referência e de alerta da CETESB  
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 Outro tipo de distribuição dos metais pesados e elementos-traço na planície de 

inundação do rio Jaboatão foi evidenciado pelo Co, Cu e Ni, que mostraram concentrações 

com padrão de distribuição similar em toda a seção, mas diferindo nas duas estações de 

amostragem. As maiores concentrações destes três elementos ocorrem nas profundidades mais 

superficiais na estação de amostragem 1 (a 25 e 55cm), e, um pouco mais profundo na estação 

de amostragem 2 (a 57e 95cm). Na estação 1, observa-se também que há um brusco 

decréscimo dos teores destes elementos entre as profundidades 55 e 80 cm  (Fig.V.6a - V.6c).  

 

Figura V.5c: Concentração de Cd nas duas estações de amostragem versus valores 
de referência e de alerta da CETESB  

Figura V.5d: Concentração de Mo nas duas estações de amostragem versus
valores de referência e de alerta da CETESB 
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Figura V.6a: Padrão de distribuição vertical das concentrações de Co nas duas estações de 
amostragem 
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Figura V.6b: Padrão de distribuição das concentrações de Cu nas duas estações de 
amostragem 
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Em relação aos valores orientadores da CETESB, e considerando somente os valores 

obtidos por digestão multi-ácida (visto na digestão por água régia, as concentrações não 

ultrapassaram referidos valores orientadores), observaram-se, entre o Co, Cu e Ni, 

comportamentos diferenciados. O Co, na estação de amostragem 1 mostrou concentrações que 

excederam aos valores de referência e de alerta a 25 e 55 cm de profundidade, e na estação de 

amostragem 2, apenas ultrapassaram os valores de referência em todas as profundidades 

(Fig.V.7a). As concentrações de Cu, na estação de amostragem 1, excederam aos valores de 

referência e de alerta da CETESB ao longo de toda a seção amostrada, e na estação de 

amostragem 2, só aos valores de referência nas profundidades de 57 e 95 cm (Fig.V.7b). Por 

Figura V.6c: Concentração e padrão de distribuição das concentrações de Ni nas duas 
estações de amostragem 
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fim, as concentrações de Ni excederam os dois valores orientadores em todas as 

profundidades de ambas as estações de amostragem (Fig.V.7c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.7a: Concentração de Co nas duas estações de amostragem 
versus valores de referência e de alerta da CETESB  

Figura V.7b: Concentração de Cu nas duas estações de amostragem 
versus valores de referência e de alerta da CETESB  

Figura V.7c: Concentração do Ni nas duas estações de amostragem 
versus valores de referência e de alerta da CETESB  
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 Os elementos Cr, V e Zn mostraram uma distribuição diferenciada nas duas estações 

de amostragem, onde suas concentrações diminuem gradualmente com o aumento da 

profundidade na estação de amostragem 1, e aumentam na estação de amostragem 2 (Figs 

V.8a -V.8c). Finalmente o Pb, mostra uma tendência de diminuição de suas concentrações na 

estação de amostragem 1, ao passo que na estação de amostragem 2 têm-se uma tendência 

decrescente de concentração na digestão multi-ácida, ocorrendo o oposto na digestão por água 

régia (Fig. 8d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.8a: Padrão de distribuição das concentrações de Cr nas duas estações de 
amostragem. 
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Figura V.8b: Padrão de distribuição das concentrações de V nas duas estações 
de amostragem. 
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Figura V.8c: Padrão de distribuição das concentrações de Zn nas duas 
estações de amostragem.
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 Relacionando os valores de Cr, Pb, V e Zn encontrados por digestão multi-ácida nas 

duas estações de amostragem com os valores norteadores estabelecidos pela CETESB para 

solos, é possível observar que o Cr excedeu o valor de alerta apenas na porção mais inferior 

da estação de amostragem 2 (Fig.V9a). O Pb excedeu aos valores de referência nos três 

primeiros intervalos amostrados em ambas a estações (Fig.V.9b), e V e Zn não ultrapassaram 

nenhum valor orientador estabelecido (Figs V.9c – V.9d). 

 

Figura V.8d: Padrão de distribuição das concentrações de Pb nas duas estações 
de amostragem. 
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Figura V.9b: Concentração de Pb nas duas estações de amostragem versus valores de 
referência e de alerta da CETESB  

Figura V.9a: Concentração de Cr nas duas estações de amostragem versus valores 
de referência e de alerta da CETESB  
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Figura V.9c: Concentração de V nas duas estações de amostragem versus valores 
de referência da CETESB. 

Figura V.9d: Concentração de Zn nas duas estações de amostragem versus valores 
de referência e de alerta da CETESB 
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VI. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 
 
 Os resultados das análises granulométricas, do conteúdo de matéria orgânica e 

concentração de metais pesados e elementos-traço (Tabs V.2 e V.3) obtidos nas oito amostras 

de diferentes profundidades nas duas estações de amostragem permitem diversas 

considerações. 

Considerando que a estação de amostragem 1 está a 100 m de distância do leito do rio, 

é natural que mostre frações sedimentares de maior granulometria do na estação de 

amostragem 2, que situa-se a 800 m de distância do leito fluvial, visto que as partículas de 

maiores tamanhos tende a serem depositadas nas áreas mais próximas das margens dos rios. 

Todas as frações granulométricas permanecem quase inalteradas em toda na estação de 

amostragem 2, mas há um evidente decréscimo das frações mais finas e de matéria orgânica 

com o aumento da profundidade na estação de amostragem 1. 

  Na estação de amostragem 1, observa-se que a distribuição da concentração dos metais 

pesados e elementos-traço no perfil do solo ocorre sem alteração de suas concentrações (no 

caso de Ag, As, Cd e Mo, este último apenas na digestão multi-ácida), com tendência de 

aumento de suas concentrações à medida em que há aumento de profundidade do solo (no 

caso do Ba);  ocorrendo o oposto ocorre no caso do Co, Cu, Ni, Cr, Pb,  V e Zn.  Na estação 

de amostragem 2, por sua vez, estes últimos elementos mostram tendências de aumento de 

suas concentrações à medida que aumenta a profundidade, permanecendo os demais 

elementos com as mesmas tendências descritas na estação de amostragem 1.  

De uma forma geral, as maiores concentrações de metais pesados e elementos-traço na 

área investigada da planície de inundação do rio Jaboatão se encontram nas profundidades 

mais superficiais na estação de amostragem 1 (25 e 55 cm) e nas camadas mais profundas da 

estação de amostragem 2 (77 e 95 cm). Isto sugere um incremento do aporte de destes 

elementos no baixo curso da planície de inundação do rio Jaboatão em dois períodos distintos, 

Entretanto, esta hipótese demanda estudos de datação destes sedimentos para ser comprovada 

ou não. 
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VI.1. METAIS PESADOS E ELEMENTOS-TRAÇO 
 
 
   Analisando as concentrações dos elementos investigados (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, 

Ni, Pb, Zn, Cu, Mo e V) em todas as profundidades nos dois locais amostrados, observa-se 

que existe um padrão de distribuição destes 12 elementos em quatro grupos distintos, como é 

a seguir explicitado: 

    O grupo 1 é formado somente pelo bário, que mostrou um comportamento bastante 

similar em ambas as estações de amostragem, evidenciado pela tendência de aumento da 

concentração de acordo com o aumento da profundidade (Fig. V.2). E uma correlação 

significativamente negativa na estação de amostragem 1 em relação à matéria orgânica e à 

fração granulométrica correspondente a <0,062 mm (-0,63 e -0,89, respectivamente; Tab. 

VI.1). Suas concentrações máximas e mínimas nas duas estações de amostragem ocorreram 

praticamente no mesmo intervalo de profundidade (100 cm e 95 cm para as máximas e 55 cm 

e 57 cm para as mínimas). De qualquer maneira, todos os valores encontrados estão acima dos 

valores de alerta e de referência para solos estabelecidos pela CETESB, o que merece a 

atenção da saúde pública, pois em doses altas, é letal (ATSDR, 1992a). 

    O grupo 2 é constituído pelos elementos Ag, As, Cd e Mo, que são de diferentes 

famílias químicas. Estes não apresentaram variações em suas concentrações, se comparadas as 

duas estações de amostragem, com exceção do Mo na estação de amostragem 2 (Fig.V.4, que 

embora varie pouco ao longo do perfil, tende a diminuir com o aumento da profundidade). 

Neste grupo, dois elementos (Cd e As) estão incluídos na Black List como potencialmente 

perigosos à saúde (Föorstner & Wittmann, 1981 apud Lemes, 2001) e os mesmos 

apresentaram concentrações que atingem os valores de referência da CETESB (Figs V.5c e 

V.5b), enquanto que a Ag excedeu aos valores de referência e alerta deste órgão 

governamental (Fig.V.5a). Ainda que apenas Ag e As sejam letais em pequenas dosagens ao 

organismo humano (ATSDR, 1990b; Christensen, 1995), o Cd pode causar sérios distúrbios 

respiratórios, cardiovasculares, esqueléticos, hepáticos e renais (Cardoso & Chasin, 2001), por 

isso, os teores destes elementos encontrados na planície de inundação do rio Jaboatão 

sugerem atenção por parte dos órgãos governamentais responsáveis. 

    O grupo 3 é composto pelos elementos Co, Cu e Ni, significativamente e 

positivamente correlacionados entre si (Tabs VI.1, VI.2, VI.3 e VI.4), cuja a distribuição dos 

teores nas diversas profundidades é similar, diferindo entretanto entre as duas estações 

amostradas. Na estação de amostragem 1, à 100 m de distância do leito do rio, as maiores 

concentrações de metais pesados e elementos traço ocorrem a 25 e 55 cm de profundidade, 
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enquanto que na estação de amostragem 2, situada à 800 m de distância, encontram-se a 77 e 

95 cm. Esse padrão de distribuição para o Cu e o Ni na estação de amostragem 1 pode ser 

explicado pelo fato de que ambos possuem forte afinidade com partículas do tamanho fração 

argila (que é maior neste intervalo) e no caso do primeiro elemento, existe ainda o fato de ser 

considerado o mais imóvel dos metais e fortemente fixado pela matéria orgânica (ASTDR, 

1990a; ASTRD,2003) e como neste intervalo o percentual de matéria orgânica foi maior, esta 

pode ser uma possível hipótese a ser considerada. Em relação ao comportamento dos 

elementos, observa-se ainda que na estação de amostragem 1  é existe um brusco e nítido 

decréscimo da concentração de Co, Cu e Ni entre as profundidades de 55 e 80cm (Figs.V.6a-

c), o que permite inferir acréscimo no aporte da deposição destes elementos nos últimos anos. 

    Em relação aos valores orientadores estabelecidos pela CETESB, no grupo 3 pode-se 

verificar (Fig.V.7c) que, em ambas as estações de amostragem, os teores de Ni excederam aos 

valores de referência e de alerta. Em relação ao Cu, sua concentração excedeu a ambos 

valores em todas as profundidades amostradas na estação de amostragem 1, e apenas os 

valores de referência e nas profundidades de 57 e 95 cm na estação de amostragem 2. Por fim, 

o teor de Co ficou acima dos valores de referência da CETESB em todas as profundidades do 

da estação de amostragem 2 e apenas nas profundidades de 25 e 55 cm na estação de 

amostragem 1. Como todos os elementos desse grupo estão incluídos na Black List sendo 

considerados potencialmente perigosos à saúde (Föorstner & Wittmann, 1981 apud Lemes, 

2001), assim como no grupo 1, merecem atenção em função da prevenção da saúde pública  

O grupo 4 é formado pelos elementos Cr, Pb, V e Zn, cujas concentrações na estação 

de amostragem 1,  tendem a diminuir gradualmente com o aumento da profundidade, e na 

estação de amostragem 2 tendem a aumentar (Figs V.8a-d). Neste grupo, assim como ocorre 

com os elementos do grupo anteriormente descrito, as maiores concentrações dos elementos 

estão situadas nas profundidades 25 e 55 cm na estação de amostragem 1 e 77 e 95 cm na 

estação de amostragem 2 (Tabs V.2 e V.3).  

 Em relação aos valores orientadores da CETESB, o Cr, letal em pequenas 

concentrações para a espécie humana (ASTDR, 2000), excedeu ao valor de referência apenas 

na estação de amostragem 2 e o de alerta apenas nas duas maiores profundidades  (80cm de 

profundidade) também da estação de amostragem 2 (77 e 95 cm; Fig. V.9a). O Pb, altamente 

tóxico aos sistemas nervoso, renal, digestivo e reprodutor (Baird, 2002), teve valores acima 

dos valores de referência em ambas estações de amostragem, excetuando-se nas 

profundidades 80 e 100 cm da estação de amostragem 1. Considerando que dentre os 

elementos deste grupo, apenas o V não está na Black List (Föorstner & Wittmann, 1981 apud 
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Lemes, 2001) e que o Cr e o Pb, são altamente tóxicos à baixas concentrações, os órgãos 

governamentais devem ficar atentos aos níveis de  ocorrências destes elementos na planície de 

inundação do rio Jaboatão. 

De uma forma geral, comparando-se os resultados analíticos obtidos para os metais 

pesados e elementos-traço em amostras da planície de inundação do rio Jaboatão, verifica-se 

que, dos doze elementos analisados, seis (Ba,Cr, Mo, Pb, V e Zn) apresentam maiores teores 

na estação de amostragem 2, três (Co, Cu e Ni) estão mais concentrados na estação de 

amostragem 1, e os demais (Ag, As e Cd) não apresentaram variações em ambas as estações 

amostradas. Fazendo um paralelo com estas concentrações e os valores orientadores 

estabelecidos pela CETESB (Tabs V.2 e V.3), percebe-se que é necessário fazer um estudo da 

biodisponibilidade destes elementos na referida área para traçar adequadamente o potencial de 

risco para saúde humana, uma vez que esta planície de inundação é um local muito utilizado 

para agricultura de subsistência da população local. 

 

 

 

 

VI.2. GRANULOMETRIA, MATÉRIA ORGÂNICA VERSUS  METAIS PESADOS E 
ELEMENTOS-TRAÇO 
 
 
 

   Os resultados das análises granulométricas e dos teores de matéria orgânica na 

estação de amostragem 1 mostra uma nítida correlação positiva entre tais parâmetros (Tabs 

VI.3a-b), mostra ainda que esses dois parâmetros diminuem com o aumento da profundidade 

(Tabs VI.1 e VI.2). Observa-se ainda que esses dois parâmetros diminuem com o aumento da 

profundidade (Tabs V.2 e V.3) na estação de amostragem 1, decrescendo bruscamente entre 

25 e 80 cm de profundidade. Os resultados analíticos das concentrações de metais e 

elementos-traço, obtidos através das digestões multi-ácida e por água-régia, mostram que, 

com exceção do Ba e de Ag, As, Cd e Mo, cujas concentrações não variam com o acréscimo 

da profundidade, os demais elementos acompanham o padrão de distribuição da matéria 

orgânica e dos sedimentos finos (<0,062mm). 

     Na estação de amostragem 2, as variações dos teores de matéria orgânica e de 

sedimentos cuja fração granulométrica correspondem ao tamanho silte e argila (<0,062 mm) 

quase não variaram (Tabs V.2 e V.3), sugerindo seu aporte constante durante o período de 

sedimentação analisada. Através das matrizes de correlação (Tabs VI.3 e VI.4) percebe-se que 
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Digestão        
Multi-ácida

Profundidade 
Estação de 

amostragem 1
Ba Co Cr Cu Ni Pb V Zn Fração     

< 0,062mm MO

Profundidade 
Estação de 

amostragem 1 1,00
Ba 0,55 1,00
Co -0,59 -0,70 1,00
Cr -0,96 -0,73 0,57 1,00
Cu -0,85 -0,61 0,91 0,78 1,00
Ni -0,85 -0,61 0,91 0,78 1,00 1,00
Pb -0,83 -0,89 0,85 0,90 0,89 0,89 1,00
V -0,99 -0,62 0,56 0,99 0,81 0,82 0,85 1,00
Zn -1,00 -0,49 0,58 0,93 0,86 0,86 0,80 0,98 1,00

Fração<0,062mm -0,92 -0,79 0,82 0,94 0,93 0,93 0,98 0,93 0,91 1,00
MO -0,98 -0,63 0,51 0,99 0,76 0,77 0,84 1,00 0,96 0,91 1,00

Digestão por 
Água Régia

Profundidade 
Estação de 

amostragem 1
Co Cr Cu Ni Pb V Zn Fração     

< 0,062mm MO

Profundidade 
Estação de 

amostragem 1 1,00
Co -0,53 1,00
Cr -1,00 0,58 1,00
Cu -0,81 0,92 0,85 1,00
Ni -0,84 0,89 0,88 1,00 1,00
Pb -0,99 0,57 0,99 0,85 0,88 1,00
V -1,00 0,49 0,99 0,78 0,82 0,98 1,00
Zn -0,99 0,59 1,00 0,86 0,89 1,00 0,98 1,00

Fração<0,062mm -0,92 0,78 0,93 0,92 0,93 0,90 0,91 0,91 1,00
MO -0,98 0,45 0,96 0,72 0,75 0,93 0,98 0,93 0,91 1,00

com exceção ao Cr,Ba e Mo, também não é possível estabelecer uma correlação entre os 

demais elementos versus profundidade.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela VI.1 – Matriz de correlação entre a concentração dos elementos através da digestão multi-ácida, 
o percentual de matéria orgânica e fração granulométrica  <0,062mm  na estação de amostragem 1 

 
Tabela VI.2 – Matriz de correlação entre a concentração dos elementos através da digestão por água 
régia, o percentual de matéria orgânica e de fração granulométrica  <0,062mm na estação de 
amostragem  1 
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Digestão        
Multi-ácida

Profundidade 
Estação de 

amostragem 2
Ba Co Cr Cu Mo Ni Pb V Zn Fração     

< 0,062mm MO

Profundidade 
Estação de 

amostragem 2 1,00
Ba 0,72 1,00
Co -0,71 -0,92 1,00
Cr 0,73 0,98 -0,98 1,00
Cu -0,40 -0,29 0,64 -0,48 1,00
Mo -0,99 -0,73 0,66 -0,71 0,24 1,00
Ni -0,44 -0,32 0,67 -0,52 1,00 0,28 1,00
Pb -0,70 -0,81 0,98 -0,92 0,79 0,61 0,82 1,00
V -0,67 -0,94 0,99 -0,99 0,58 0,63 0,61 0,95 1,00
Zn -0,74 -0,87 0,99 -0,95 0,73 0,67 0,75 0,99 0,97 1,00

Fração<0,062 mm 0,19 0,56 -0,19 0,38 0,63 -0,34 0,60 0,02 -0,28 -0,08 1,00
MO -0,03 -0,51 0,71 -0,63 0,67 -0,07 0,67 0,73 0,72 0,69 0,11 1,00

Digestão por 
Água Régia

Profundidade 
Estação de 

amostragem 2
Co Cr Cu Ni Pb V Zn Fração     

< 0,062mm MO

Profundidade 
Estação de 

amostragem 2 1,00
Co 0,73 1,00
Cr 0,84 0,96 1,00
Cu 0,64 0,98 0,90 1,00
Ni 0,53 0,96 0,85 0,99 1,00
Pb 0,69 0,27 0,52 0,10 0,01 1,00
V 0,48 0,42 0,62 0,27 0,25 0,85 1,00
Zn 0,83 0,94 1,00 0,86 0,82 0,58 0,69 1,00

Fração<0,062mm 0,19 -0,25 0,02 -0,41 -0,46 0,84 0,73 0,11 1,00
MO -0,03 -0,62 -0,57 -0,62 -0,71 -0,02 -0,51 -0,58 0,11 1,00

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela VI.3 – Matriz de correlação entre a concentração dos elementos através da digestão multi-
ácida, o percentual de matéria orgânica e de fração granulométrica <0,062 na estação de 
amostragem 2 

 
Tabela VI.4 – Matriz de correlação entre a concentração dos elementos através da digestão por água 
régia, o percentual de matéria orgânica e de fração granulométrica <0,062 na estação de amostragem 2
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VII. CONCLUSÕES 
 
 
 
 As análises granulométricas, do conteúdo de matéria orgânica e do teor de metais 

pesados e elementos-traço obtidos em oito amostras de diferentes profundidades das duas 

estações de amostragem da planície de inundação do baixo curso do rio Jaboatão, em 

Pernambuco, permitem as seguintes conclusões: 

a. A estação de amostragem 1, a 100 m de distância do leito do rio, mostra um 

decréscimo da fração silte/argila e de matéria orgânica com o aumento da profundidade, e 

frações de maior granulometria do que na estação de amostragem 2, situado a 800 m, onde as 

frações granulométricas são distribuídas quase homogeneamente até 95 cm de profundidade.   

  b. Os elementos Ag, As, Cd  tem distribuição homogênea ao longo das duas estações 

de amostragem, independente da variação ou não da granulometria e do teor de matéria 

orgânica. Os elementos Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V e Zn tem concentrações decrescente (estação de 

amostragem 1) à medida que aumenta a profundidade do solo. As concentrações de Mo 

apresentam-se de forma constante na estação de amostragem 1 e variam em ordem 

decrescente com a  profundidade na estação de amostragem 2. As concentrações de  Ba 

aumentam com o aumento da profundidade em ambas as estações de amostragem 

 c. Observa-se quatro grupos de distintos padrões de distribuição dos elementos: grupo 

1 (Ba) com aumento da concentração de acordo com o aumento da profundidade; grupo 2 

(Ag, As, Cd e Mo) onde, excetuando-se o Mo, os demais elementos não apresentam  

variações em suas concentrações em ambas as estações de amostragem; grupo 3 (Co, Cu e 

Ni) com distribuição de concentrações similar em todas as profundidades, mas diferindo entre 

as duas estações de amostragem; e grupo 4 (Cr, Pb, V e Zn) com concentrações que tendem a 

diminuir com o aumento da profundidade no local 1, ocorrendo o oposto no local 2. 

d. Em relação aos valores orientadores estabelecidos da CETESB, os valores de Ba, 

Ag e Ni encontrados estão acima dos valores de alerta e de referência, e as concentrações de 

Cd e As atingem apenas os valores de referência. O teor de Cu excedeu a ambos valores na 

estação de amostragem 1, e aos valores de referência a 54 e 81 cm na estação de amostragem 

2; e as concentrações de Co e Cr excederam ao valor de referência na estação de amostragem 

2 e em algumas profundidades na estação de amostragem 1, enquanto que o teor de Pb 

excedeu ao valor de referência na estação de amostragem 1 e em camadas mais superficiais da 

estação de amostragem 2. 
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e. Embora a estação de amostragem 1 esteja mais próximo do leito do rio que a 

estação de amostragem 2 (100m e 800m respectivamente), e por isso mais sujeito às 

inundações periódicas, dos nove elementos que apresentaram variações em suas 

concentrações ao longo do perfil do solo, seis estão presentes em maior quantidade na estação 

de amostragem 2, que por sua vez apresenta maiores concentrações de matéria orgânica e de 

sedimentos cuja fração são menores que 0,062mm. Isso sugere que a matéria orgânica é 

provavelmente um dos fatores que controlam o padrão de distribuição dos elementos em 

ambas as estações de amostragem da planície de inundação do baixo curso do rio  Jaboatão. 

f. A estação de amostragem 2 mostra uma sedimentação mais típica de planície de 

inundação, pelo grande aporte de sedimentos com granulometria tamanho silte/argila e de 

matéria orgânica trazidos pelas inundações periódicas do rio.   

g. Dos treze elementos listados na Priority Polluants List (Black List) por agências de 

controle ambiental em todo o mundo, seis (As, Cd, Cr, Cu, Pb e Ni) encontram-se acima de 

algum valor orientador estabelecido pela CETESB, tornando necessárias providências para 

melhoria da qualidade ambiental na área, como estudos de biodisponibilidade, especiação dos 

elementos, e de bioacumulação em vegetais uma vez que a planície de inundação do rio 

Jaboatão é um local utilizado para agricultura de subsistência. Neste sentido, não menos 

importante, é o estudo de proveniência das fontes (naturais e ou antropogênicas) dos referidos 

elementos.   
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