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RESUMO 

O trabalho objetivou avaliar possíveis contaminações por metais pesados (Cd, 
Cu, Cr, Pb, Ni, Zn) nos sedimentos superficiais no curso do rio Subaé/BA/BR. 
O georeferenciamento definiu 13 pontos amostrais sistematicamente ao longo 
da Bacia do Subaé limitando-se ao trecho do alto, médio e baixo curso, 
localizado à montante do município de Feira de Santana-BA e a jusante da 
Baía de Todos os Santos. As amostragens ocorreram trimestralmente entre 
dez/2011 e nov/2012. Para obtenção das amostras utilizou-se à draga Van 
Veen, obtendo 1Kg, acondicionando em sacos estéreis e refrigerando a 4oC no 
laboratório de Geoquímica e Catálise Ambiental/UEFS, posteriormente secas a 
60oC/24h em estufa com renovação de ar, moídas em almofariz e pistilo de 
borracha, e peneiradas entre malhas de 2mm e 65µm, sendo retiradas 5g 
(silte/argila) para digestão em microondas, e submetidas à análise de metais 
por absorção atômica com chama. Para granulometria a análise ocorreu por 
peneiramento e pipetagem, tendo seus dados submetidos ao programa 
SysGran3.0 para obtenção dos resultados. Na análise mineralógica utilizou-se 
o espectrorradiômetro FieldSpec®3Hi-Res da ASD, para obtenção das feições 
espectrais. A determinação do Teor de Matéria Orgânica (MO) no sedimento se 
deu através da estimativa por análise elementar. Para determinar a intensidade 
de contaminação dos sedimentos, foi aplicado o Índice de Geoacumulação de 
Müller e a correlação de Pearson foi à ferramenta estatística necessária para 
avaliar a relação entre a concentração de metais dos sedimentos e os 
parâmetros físico-químicos da água. De acordo com os resultados das análises 
granulométricas existe uma elevada predominância de depósitos 
ganulométricos arenosos com uma variação convencional entre o grupo silte 
arenoso, areia síltica e arenito, sendo a última a mais predominante com 
53,84% dos pontos de amostragem. A espectroradiometria evidenciou uma 
predominância da Gibbsita e Montmorillonita, mas com contribuições 
significativas da Ilita e da Caolinita, ampliando a disponibilidade de agregação 
de metais pesados em processos de contaminação dos sedimentos superficiais 
do Subaé. A análise de correlação verificou associação pouco significativa 
entre metais e a matéria orgânica, dado ao fato da mesma ter apresentado 
correlações inferiores a 16%. Quanto a relação entre os próprios metais e entre 
esses e os parâmetros físico-químicos da água, o valor de p<0,0001, indicou 
extrema significância, notando que a mobilidade e a concentração dos metais 
nos sedimentos dos treze pontos estão diretamente associadas a parâmetros 
como pH e OD, e que existe uma forte associação entre os metais Cu/Cr, Cu/Ni 
e o Cr/Ni. De acordo com os referenciais do NOAA todos os pontos de 
amostragem estão contaminados, em níveis desde adversos até os efeitos 
mais severos. Visto a situação apresentada, é importante à ampliação dos 
dados temporais, possibilitando obter informações importantes para novos 
estudos com esta vertente para a região, possibilitando a criação de 
referenciais legais para concentração de metais nos sedimentos dos 
ecossistemas aquáticos. 
 
Palavras – chave: Rio Subaé; Qualidade Ambiental; Geoquímica; Sedimentos 
Superficiais; Metais. 
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ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the possible contamination by heavy 
metals (Cd, Cu, Cr, Pb, Ni, Zn) of  Subaé’s River surface sediments. Thirteen 
sampling points were defined systematically along Subaé’s basin by  
georeferencing, the research was limited in upper, middle, and lower course of 
the basin, to the upstream in Feira de Santana – BA and the downstream at All 
Saints Bay (Baía de Todos os Santos). The sampling process happend from 
december 2011 to november 2012, samples were obtained using the Van Veen 
drag and kept in 4ºC with 1Kg each, they were previously dried in 60ºC/ 24h in 
a greenhouse air renewal then milled in mortar and pistil for 10min, and sieved 
between 2mm and 65 µm, 5g were removed for digestion (silt/clay) by potency, 
in microwave Multiwave – 3000 and analyzed for metals using flame atomic 
absorption type AA 800. For granulometry process, samples were sieved and 
pipetted after quartering and then they were analyzed using SYSGRAM 
program. The spectroradiometer FieldSpec®3Hi-Res, ASD was used in 
mineralogical analyzis. Determination of organic matter (OM) happened for 
elemental analysis, where were weigh loss in the ignition and the amount of OM 
in the sediment was estimated. To determine sediments contamination the 
Müller’s Index Geoaccumulation was utilized. Pearson's correlation was 
calculated between metals concentration and watter physico-chemical 
parameters. Granulometry results showed high predominance of granulometric 
sandy deposits with variation  between Silt Sandy, silty sand and sand or 
sandstone, where the last one appears more, in 53,84% of the samples. 
Spectroradiometer revealed higher levels of Gibbsite and Montmorillonites, but 
also high levels of Illite and Kaolinite, which expands availability of aggregation 
of heavy metals in contamination process in Subaé’s river surface sediments. 
Correlation analysis showed No significant associations between metals and 
organnic matther, because there percentages less 16%. About metals and 
watter physico-chemical parameters, p value was p<0,0001 statistically 
extremely significant, revealing that metals mobility and concentration of the 
samples are associated with factors as pH, OD, and that there is a strong 
association between the Cu/Cr, Cu/Ni and Cr/Ni. All sampling points were 
considered contamined by the NOAA referencial, from adverse to severe levels. 
Its necessary the increase of temporal data to gain information for new studies 
as this which enabling the creation of legal benchmarks to the concentration of 
metals in sediments from aquatic ecosystems. 
 
Keywords: Subaé’s river; Enviromental quality; Geochemistry; Surface 
Sediments; Heavy Metals. 
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1.0. INTRODUÇÃO 

O Brasil está incluído entre os países de maior reserva de água doce do 

mundo, com 13,8% do deflúvio médio mundial e disponibilidade hídrica per 

capita, variando de 1.835 m3/hab/ano a 628.938 m3/hab/ano, na bacia 

hidrográfica do Atlântico Leste.  

As diversas alterações físicas e químicas que ocorrem em corpos d’água 

das bacias hidrográficas refletem, em parte, os impactos sofridos pelos 

ecossistemas terrestres e aquáticos, sendo os sedimentos uma ligação 

importante entre esses dois sistemas (LICHT, 1998).  

Os sedimentos são considerados de grande importância na avaliação do 

nível de poluição dos ecossistemas aquáticos, devido a sua capacidade em 

acumular metais (COTTA et al., 2006). Este acúmulo se dá em função da 

geoacumulação de íons e cátions metálicos, sendo fixados sobre a superfície 

das partículas minerais como areia, silte e argila, tendo os dois últimos como os 

maiores incorporadores dos íons metálicos (LEMES, 2001; BAIRD, 2002; LIMA 

& MERÇON, 2011). Quanto aos cátions metálicos, estes geralmente são 

agregados através das partículas orgânicas dos materiais húmicos (LEMES, 

2001; BAIRD, 2002; LIMA & MERÇON, 2011) ou através dos elétrons livres 

que se ampliam de acordo com a estrutura do metal e da intensidade de 

ligação (ROMEIRO, 1997).  

Isso se dá em função dos sedimentos se formarem na superfície 

terrestre a temperatura ambiente, originando um material não consolidado 

(EDWARDS, 2007), permitindo o transporte de possíveis fontes de poluição, já 
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que tal compartimento pode liberar diversas espécies contaminantes (LIMA et 

al., 2001).  

Tais espécies contaminantes são geralmente liberadas no leito dos rios 

através dos efluentes domésticos e industriais, gerando alterações nas 

condições ambientais e físico-químicas (pH, potencial redox, ação microbiana, 

entre outras).  Essas reações podem poluir os sistemas aquáticos, afetando a 

sua qualidade e consequentemente acarretando num processo de 

geoacumulação de metais nos sedimentos superficiais (JESUS et al., 2007). 

Licht (1998) ainda afirma que os sedimentos de rios, lagos e lagoas 

representam a integração de todos os processos que ocorrem num 

ecossistema aquático, e esses têm sido investigados para elucidar a poluição 

ambiental atribuída aos metais pesados. 

O termo “metal pesado” utilizado nesse estudo foi aplicado a todos os 

elementos químicos, cuja densidade atômica é superior a 5g/cm3, e que estão 

normalmente associados a problemas de poluição e toxicidade (WHITTON, 

1984). Na literatura, o mesmo termo pode ser encontrado como: metal-traço, 

elementos-traços ou apenas metais e metaloides (WHITTON, 1984; BAIRD, 

2002; LIMA & MERÇON, 2011). Não há um consenso sobre a terminologia 

“correta” e a escolha do termo, normalmente está vinculada a área de formação 

do pesquisador, da concentração do metal na crosta ou do grau de toxicidade. 
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2.0. OBJETIVO 

3.0. Geral 

Avaliar a possível contaminação por metais pesados (Cd, Cu, Cr, Pb, Ni, Zn) 

em sedimentos superficiais no curso do rio Subaé, Bahia. 

 

4.0. Específico 

 Caracterizar geoquimicamente os sedimentos superficiais do rio Subaé, 

Bahia; 

 Determinar as concentrações de metais pesados (Cd, Cu, Cr, Pb, Ni, Zn) 

nos sedimentos superficiais do rio Subaé; 

 Comparar as concentrações de metais pesados encontrados nos 

sedimentos superficiais com os valores estipulados com os referenciais do 

TEL, PEL e SEL; 

 Determinar o Índice de Geoacumulação (Igeo) a partir dos valores de 

concentração de metais pesados encontrados nos sedimentos superficiais;  

 Correlacionar às contrações de metais pesados em sedimentos 

superficiais com os parâmetros físicos e químicos da água; 
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5.0. BASE CONCEITUAL 

6.0. BACIA HIDROGRÁFICA DO SUBAÉ 

Bacias hidrográficas caracterizam-se por sua função operacional dentro 

de um sistema integrado de fluxo, de matéria e energia, ao longo do sistema de 

denudação. Apresentam limites definidos por relações funcionais, entre 

elementos hidrológicos, morfológicos, bióticos e abióticos (ESTEVES, 1998; 

CRA, 2001; IBAMA, 1995). 

Cada bacia hidrográfica possui seu próprio mosaico, desconsiderando a 

continuidade dos sistemas lóticos, principalmente quando se trata da dinâmica 

dos mosaicos que se comportam de maneira completamente distintas (PETTS, 

2000; POOLE, 2002; TUNDISI, 1985). 

A resolução nº 32 de 15 de outubro de 2003, do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH), instituiu a Divisão Hidrográfica Nacional em 

Regiões Hidrográficas, com o intuito de orientar, fundamentar e implementar o 

Plano Nacional de Recursos Hídricos. Ainda de acordo com essa resolução, 

considera-se como Região Hidrográfica o espaço territorial brasileiro 

compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas 

contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou 

similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos 

hídricos (CNRH, 2003). 

As principais bacias hidrográficas da Bahia, que são consideradas 

afluentes à Baía de Todos os Santos (LESSA et al. 2000), apresentam uma 

área de captação superior a 60.000 km², aportando em média 95m³s-¹ de água 
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doce no interior do mesmo (SRH,1996). Essas bacias são formadas pelos rios 

Paraguaçu, Pojuca, Joanes, Jacuípe, Jaguaribe e Subaé, sendo os primeiros 

os maiores e considerados os mais importantes da região (CRA, 1998), e o 

último considerado um dos menores (CRA, 2001; SILVA & ARAÚJO, 2003; 

CRUZ, 2012). 

Em 1995, através da Secretaria de Recursos Hídricos, as águas do rio 

Subaé e dos seus afluentes foram classificadas através dos padrões de 

classificação estabelecidos pelas resoluções e normativas do Ministério do 

Meio Ambiente (SRH, 1996; CRA, 2001), como sendo de classe 2 o trecho que 

compreende as nascentes, alto, médio e início do baixo curso, e classificou 

como sendo de classe 7, o trecho que compreende o baixo curso, sendo da 

zona estuarina até a sua foz (SRH, 1996; CRA, 2001). 

O rio Subaé, tem sua nascente localizada na região do Recôncavo Norte 

do Estado da Bahia, mais especificamente no município de Feira de Santana, 

sendo esta representada por uma grande lagoa que confere o mesmo nome do 

rio (SRH, 1996). Recebe o riacho de Itaquarí, entrando em Santo Amaro, e 

recebendo os afluentes Traripe e Sergi Mirim (CRA, 1998). Após cortar todo 

esse trecho, encontra-se com o rio Pitinga sendo denominado Sergipe do 

Conde, desaguando na sua foz, localizada na porção norte da Baía de Todos 

os Santos (BTS) (GERMEN, 1997), entre a cidade de São Francisco do Conde 

e a Ilha de Cajaíba (apud CRUZ, 1992). A ilha apresenta no seu canal principal 

uma extensão de aproximadamente 10 km, e ainda um canal secundário com 

aproximadamente 7,5 km denominado de São Brás (apud CRUZ, 1992; CRA, 

1998). O encontro do rio Subaé com o Oceano Atlântico forma o sistema 
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estuarino do rio, complementando o trecho final no baixo curso do Subaé 

(Figura 01).  

Figura 01 – Mapa de localização da Bacia do Subaé- Bahia e sua área de 
abrangência – Coordenadas: 12º 15’ e 12º 40’ latitude sul e 38º 37’ e 39º 00’ WGS-
84. 

 

 
 
 

 

Bahia - Brasil 
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O Subaé apresenta uma bacia hidrográfica com uma área de drenagem 

de aproximadamente 580 km² e 55 km de extensão que se prolonga entre os 

trechos do alto ao baixo curso, e vazão média de 2,71 m3/s (SACRAMENTO et 

al., 1999). Os principais afluentes são: margem direita - rios Sergi, Sergi Mirim, 

Pitanga ou Pitinga, rio da Serra e Piraúna (afluente do Sergi) e na margem 

esquerda – rio Subaezinho, rio Traripe, rio do Macaco (afluente do Traripe) e 

rio Canto do Muro (INGÁ, 2009). 

A bacia do Subaé está inserida na Região Hidrográfica do Atlântico 

Leste, a qual região contempla 526 municípios dos Estados de Sergipe e Bahia 

(SRH, 1996). Apresenta uma área de abrangência que passa pelas cidades de 

Arraial de Limoeiro, São Gonçalo dos Campos, Oliveira dos Campinhos, entre 

outras (SRH, 1996). 

As características climatológicas conferem a região um clima seco a 

sub-úmido (SEI, 2007), com médias térmicas anuais de 25 ºC. A pluviosidade 

média igual a 781mm (BRANDÃO, 2008), certifica para a região uma 

predominância de concentração de chuvas no 2º quadrimestre entre os meses 

de abril a julho com um pico máximo para o mês de junho (SRH, 2000). 

Geologicamente a região é caracterizada por estar inserida em uma área 

de planalto, composta por sedimentos areno-argilosos, com elevada 

porosidade e permeabilidade responsável pelo acúmulo e transporte de água 

subterrânea originando aquíferos, lagoas que afloram na superfície e 

consequentemente as nascentes que formam a bacia, gerando três 

microbacias repousadas sobre o embasamento cristalino (ALMEIDA, 1992). A 

integração entre aquíferos, lagoas e nascentes encontra-se disposta a uma 
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altitude média de 234 metros, com uma área de expansão de 1.338,1 Km2 

(SILVA & ARAÚJO, 2003; CRUZ, 2012; SANTOS, 2002).  

O fato de essa bacia estar inserida em uma região hidrográfica de 

grande extensão territorial, elevado potencial hídrico, e ambientalmente 

impactada por intensas atividades antrópicas, se torna um fator determinante 

na gestão das suas águas (SRH, 1996; CRA, 1998). 

Com o passar dos anos, em virtude do crescimento urbano e do 

desenvolvimento industrial do município de Feira de Santana, buscou-se 

melhoria do acesso ao mesmo. A sua ligação com outros municípios na 

possibilitou uma ligação entre as zonas industriais, permitindo a expansão e o 

escoamento de produção industrial da região (ALMEIDA, 1992; CRUZ, 2012).  

Contudo, o desenvolvimento inseriu um novo trecho de rodovia, que foi a 

BR 324, que por sua vez, foi construída cortando a cidade de Feira de Santana, 

interferindo diretamente na Bacia do Subaé. Esse fato ocasionou o isolamento 

em algumas das suas nascentes, aterramento de lagoas e criação de novas 

áreas alagadas em virtude das divisões provocadas pela construção da rodovia 

e inserção de novas indústrias, principalmente na criação do Centro Industrial 

do Subaé (CIS) (ALMEIDA, 1992; CRUZ, 2012). 

O Subaé, dentre os rios citados anteriormente, é considerado um dos 

mais poluídos do Estado da Bahia (CRA, 2001), principalmente pela existência 

dos Centros Industriais que margeiam todo o seu percurso. De acordo com os 

estudos realizados pelo CRA (2001) e por Santos (2002), existem diversos 

fatores para determinar a poluição do rio Subaé como, por exemplo, os 

efluentes lançados pelo Complexo Industrial do Subaé.  



18 
 

Da nascente à foz ocorrem lançamentos de efluentes domésticos, 

industriais e hospitalares das cidades circunvizinhas; lançamento de 

agrotóxicos e fertilizantes advindos da agricultura da região; ocupação irregular 

dos solos; supressão de matas ciliares, principalmente para plantio de 

eucalipto; e despejo de resíduos sólidos ao longo do rio, proporcionando 

acúmulo de resíduos e degradando o corpo hídrico (SACRAMENTO et al., 

1999; ALMEIDA, 1992). 

 

7.0. METAIS PESADOS 

Os metais estão disponíveis nas mais variadas formas químicas e 

apresentam propriedades bem distintas, podendo ser encontrados em qualquer 

parte da Terra. Estão presentes no solo, na água, no ar, no sedimento e até 

mesmo nos organismos vivos (MCBRATNEY & MENDONÇA, 2003). 

Os metais têm como uma de suas fontes de origem as rochas ígneas 

(ultramáficas, máficas e graníticas), metamórficas e sedimentares (carbonatos, 

arenitos e folhelhos) onde apresentam concentrações diferentes no que se 

refere ao seu peso seco (Tabela 01). Mas esses também podem ser 

encontrados em cinzas, calcário, precipitação atmosférica, adubos orgânicos e 

fertilizantes químicos (DE OLIVEIRA & MARINS, 2011).  

Tabela 01. Valores de referência global para concentração do peso seco dos 
metais na rocha sedimentar. 

Elemento Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Ba Pb 

mg kg-¹ 90 850 47200 19 68 45 95 0,3 580 20 

Fonte: Adaptado de Turekian & Wedepohl (1961). 
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Os metais pesados devido à determinação do enriquecimento em 

superfícies de rochas têm seu controle principalmente pelo processo de 

adsorção, seguida do transporte e precipitação nos sedimentos (DE OLIVEIRA 

& MARINS, 2011). Quando as rochas apresentam uma textura mais delgada, 

geralmente os teores desses metais são mais elevados, o contrário de quando 

as rochas apresentam texturas mais espessas (BAGGIO & HORN, 2012). 

Para o Brasil, os solos que são derivados de rochas máficas apresentam 

potencialmente um maior enriquecimento de minerais (ferro e magnésio), 

principalmente quando esses são correlacionados com rochas sedimentares e 

ígneas apresentando minerais como: óxidos, silicatos, sulfetos e halogenetos 

(DE OLIVEIRA & MARINS, 2011). 

Os metais são representados em diferentes percentuais de distribuição e 

concentração nas rochas, mas podendo estar presentes nos mais diversos 

tipos de ambiente como, por exemplo, a crosta terrestre, oceanos, rios, 

sedimentos, entre outros (BAIRD, 2002). Alguns destes metais são 

considerados contaminantes para o ambiente, devido ao seu grau de 

toxicidade, quando em concentrações elevadas, sendo que os principais 

enquadrados nesse conceito são: As, Al, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, 

Zn, etc (Tabela 02). 
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Tabela 02. Percentual de distribuição de metais em diferentes concentrações no 
ambiente. 

Metal 
Crosta 

Terrestre Sedimento Folhelho 

Argila 
Oceano 

Profundo 
Sedimento 
Costeiro 

Sedimento 
Fluvial 

superficial Arenito Calcário 

Al 8,20 7,20 8,00 8,40 8,40 9,40 4,35 0,70 

Fe 4,10 4,10 4,70 6,50 6,50 4,80 2,90 1,70 

Ca 4,15 6,60 2,20 2,90 2,90 2,20 3,10 34,00 

Mg 2,30 1,40 1,50 2,10 2,10 1,20 1,20 0,60 

Na 2,30 0,60 1,00 4,00 4,00 0,70 1,00 0,10 

K 2,10 2,00 2,70 2,50 2,50 2,00 1,50 0,30 

Ti 0,60 0,40 0,50 0,50 0,50 0,60 0,40 0,03 

Mn 950 770 850 6700 850 1050 460 620 

Ba 500 460 580 2300 - 600 320 90 

Sr 370 320 140 110 160 150 320 610 

Zr 190 150 160 150 240 - 220 20 

V 160 105 130 120 145 170 20 45 

Cr 100 72 90 90 60 100 35 11 

Ni 80 52 68 250 35 90 9 7 

Zn 75 95 95 165 92 350 30 20 

Cu 50 33 45 250 56 100 30 5,1 

Co 20 14 19 74 13 20 0,3 0,1 

Li 20 56 66 57 77 25 38 7,5 

Pb 14 19 20 80 22 150 10 5,7 

Cs 3 4,2 5 6 - 6 0,5 0,5 

Be 2,6 2 3 2,6 3 - <1 1 

Sn 2,2 4,6 6 1,5 2 - 0,5 0,5 

Mo 1,5 2 2,6 27 1 5 0,2 0,2 

Cd 0,11 0,17 0,22 0,42 - - 0,05 0,03 

Ag 0,07 0,06 0,07 0,11 - - 0,25 0,12 

Hg 0,05 0,19 0,18 0,08 - - 0,29 0,16 

Fonte: Adaptado de Salomons & Forstner (1984).   
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Alguns dos metais citados na Tabela 02 são encontrados na natureza em 

níveis considerados não tóxicos, visto que a maior parte destes quando 

extraídos pelas indústrias de mineração tornam-se disponíveis no ambiente, 

sendo que por vezes em sua forma mais tóxica, como é o caso do Pb, Ni, Cr e 

Hg (SOLOMONS & FORSTNER, 1984). 

Após sua disponibilização no ambiente, a distribuição dos metais 

pesados se dá em diferentes formas e espécies químicas, principalmente 

quando se trata de sedimentos superficiais em ecossistemas aquáticos fluviais 

(HOROWYTZ, 1991).  Esta distribuição é dada principalmente através de íons 

solúveis, íons facilmente trocáveis, complexos orgânicos e inorgânicos solúveis 

e insolúveis, precipitados de hidróxido de metais, precipitados de hidróxido 

mangânico, sulfetos insolúveis, ferro coloidal e forma residual (HOROWYTZ, 

1991). 

A distribuição dos metais pesados no sedimento também pode ser 

apresentada, de acordo, com a disponibilidade no ambiente, associando-os 

principalmente com os tipos de atividade antrópica da região em estudo 

(BAGGIO & HORN, 2012). De tal maneira que uma das principais formas de 

transferência desses poluentes para os organismos aquáticos, têm se dado 

através da geoacumulação de íons metálicos nos sedimentos superficiais dos 

sistemas aquáticos (SOLOMONS & STIGLIHNI, 1995). 

As três principais vias de fixação de metais pesados no sedimento são 

por: Adsorção, Complexão e Precipitação.  

Quando fixados por Adsorção, esta ocorre sobre a superfície das 

partículas minerais como silte, areia e argila (TRUCKENBRODT & EINAX, 
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1995). Neste caso, as partículas mais finas (argilas) agem como os maiores 

incorporadores (TRUCKENBRODT & EINAX, 1995). 

A fixação por Complexão se dá através da retenção de contaminantes 

pelo conteúdo de matéria orgânica, argila, ferro e manganês, e também com 

carbonatos na forma de tamponantes (SOLOMONS & FORNSTER, 1984). A 

mobilidade destes contaminantes é determinada pelo pH, pelo potencial redox, 

e pela presença de agentes complexantes, que pode ser a própria matéria 

orgânica em sua forma dissolvida, e também através dos ânions inorgânicos 

(SOLOMONS & FORNSTER, 1984). Quanto à fixação dos cátions de metal, 

esta se dá através da alta afinidade dos materiais húmicos das partículas 

orgânicas (SOLOMONS & FORNSTER, 1984). Enquanto que a formação de 

complexos com íons metálicos ocorre através dos grupos carboxílicos 

provenientes de ácidos fúlvicos e húmicos (LACERDA & LIMA JR., 2008). 

No que diz respeito à fixação de metais pelo princípio da Precipitação, 

esta acontece na presença de sulfetos, carbonatos e fosfatos (SOLOMONS & 

FORNSTER, 1984). Neste caso, a diferença de concentração de metais é 

representada pelos diferentes tipos de sedimento, mas com íons de metal que 

variam de acordo com o grau de toxicidade (SOLOMONS & FORNSTER, 

1984). O nível de sulfetos presentes no sedimento controla a disponibilidade 

dos metais pesados precipitados, sendo que os sulfetos de mercúrio, chumbo e 

cádmio são caracterizados como insolúveis e tóxicos (LACERDA & LIMA JR., 

2008). 
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8.0. GEOQUÍMICA DOS SEDIMENTOS SUPERFICIAIS 

Designa-se sedimento como um material sólido fragmentado, resultante 

da meteorização de rochas, o qual é transportado e depositado pelo ar, água 

ou gelo (EDWARDS, 2007; MOZETO, 1996). Forma-se na superfície terrestre à 

temperatura ambiente, sendo um material desagregado, isto é, não 

consolidado (EDWARDS, 2007). 

A formação dos sedimentos de fundo ao longo das bacias de drenagem 

é, norteado pelas correntezas que mobilizam materiais sedimentares 

decorrentes de processos de erosão do solo e intemperismo físico e químico 

das rochas (LICHT, 1998), que depois de transportados se depositam em sua 

forma mais sólida no fundo dos corpos d’água (SOARES et al., 1999). 

A deposição de sedimento se dá nas zonas de baixa velocidade de 

correnteza onde as partículas maiores e mais densas começam a se depositar 

no fundo dos corpos d’água (JESUS et al., 2007). As planícies de inundação 

são os principais pontos de deposição onde as correntezas formam os bancos 

de areia, que são denominados de depósitos sedimentares aluvionares 

(ESTEVES, 1988). 

Devido a suas características granulométricas, o sedimento apresenta 

uma valiosa importância na geoacumulação de metais, nutrientes e compostos 

orgânicos, e detém grande capacidade de permitir a entrada de várias espécies 

químicas, como: compostos organoclorados e organofosforados, variando 

substancialmente de acordo com a sua área de concentração (MAIA et al., 

2005). Pelo fato dos sedimentos serem fontes de contaminantes de metal 

pesado, quando dispostos na coluna d’água na forma de sólidos suspensos ou 
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dissolvidos, são caracterizados como de ordem secundária, mas quando 

solubilizados e associados aos organismos macrobentônicos são determinados 

como de ordem primária (SCORZELLI, 1999). 

 

9.0. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

As diversas classes de ecossistemas aquáticos continentais, quando 

impactados por processos de contaminação por metais pesados necessitam de 

uma maior atenção para sua recuperação, requerendo a implantação de 

estudos e métodos científicos especializados, que possibilitem a estabilização 

desses novos tensores ambientais (HOROWTIZ, 1991). 

De acordo com os diferentes impactos sofridos, foram desenvolvidos 

métodos específicos para cada classe de sistema aquático, onde 

posteriormente deverão ser realizados planos de manejo para recuperação 

desses, com o intuito de recuperar e eliminar as fontes poluentes (RIBEIRO, 

2001). 

As principais fontes de contaminação dos ecossistemas aquáticos são 

os despejos de resíduos industriais contaminados com metais pesados, que 

por sua vez são carreados através dos efluentes para os corpos hídricos 

degradando o ambiente e afetando diretamente a água, o sedimento e a biota, 

e indiretamente a saúde humana (BUSS et al., 2006).  
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São as indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, petrolíferas, de químicos, 

tintas, plásticos, cloro, entre outras, que utilizam diversos tipos de metais em 

suas linhas de produção, que são destacadas como sendo as principais 

responsáveis pelas atividades impactantes sobre os ecossistemas aquáticos, 

produzindo e descartando inadequadamente os efluentes industriais não 

tratados (COBALCHINI et al., 2000).  

Outra fonte de poluição para os ambientes são os grandes incineradores 

de lixo industrial e urbano, que geram cinzas enriquecidas de metais pesados e 

também através do processo de volatilização, principalmente no que diz 

respeito ao chumbo, mercúrio e o cádmio (Tabela 03) (BUSS, et al., 2008). 

Tabela 03. Fontes de metais pesados no ramo industrial da região do Complexo 
Industrial do Subaé e entorno da bacia do Subaé – Bahia – Brasil. 

 

RAMO INDUSTRIAL Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn 

Papel   X X X X X X 

Petroquímica X X   X X   X 

Cloro e KOH X X   X X   X 

Eletroquímica X X   X X   X 

Fertilizantes X X X X X X X 

Refinarias de petróleo X X X   X X X 

Usinas Siderúrgicas X X X X X X X 

Metais não ferrosos   X X X X   X 

Vidro, cimento e cerâmica   X           

Têxtil   X X       X 

Couro   X X         

Borracha             X 

Baterias   X   X X   X 

Tintas e corantes X       X X   

Plásticos e resinas   X X         

O impacto provocado por fontes poluentes se dá através dos diversos 

efluentes que caracterizam o aporte de resíduos provocando a contaminação 

dos sedimentos, trazendo prejuízos ao meio ambiente e consequentemente à 

saúde pública (COBALCHINI et al., 2000). 
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Segundo Fernandez (1994), Mazoni & Minas (2009), a população de 

Santo Amaro da Purificação - BA é um exemplo claro deste problema de saúde 

pública. Sofrendo há 43 anos com as consequências da contaminação por Pb e 

Cd, gerada através do passivo do rejeito de 500mil toneladas de escórias de 

chumbo, produzidas pela empresa Plumbum Mineração e Metalurgia LTDA. 

Esta pertencente ao grupo Trevo, que ao longo de seus 34 anos de atuação na 

região, produziu desde sua primeira escória em 1960 até a última linha de 

produção em 1993 após o fechamento da fábrica (ANJOS & SANCHES, 1999; 

2001). 

A empresa francesa PENARROYA Oxide AS, líder mundial na produção 

de óxidos de chumbo, criou em 1958 a subsidiária COBRAC – Companhia 

Brasileira de Chumbo, para atuar no Brasil, onde começou a operar em Santo 

Amaro no ano de 1960 (ANJOS & SANCHES, 1999; 2001). Em 1989 esta foi 

vendida e incorporada a PLUMBUM. A nova empresa iniciou o processo de 

beneficiamento que gerou diversos problemas na região como: a morte de 

bovinos, equinos, hortas, poluição do Subaé (através do lançamento dos 

efluentes industriais líquidos e gasosos sem tratamento), gerando um processo 

judicial que acarretou no fechamento da mesma em 1993, após 34 anos de 

operação (MAZONI & MINAS, 2009). 

Como os resíduos sólidos eram depositados criminalmente a céu aberto, 

a prefeitura e a população passaram a utilizá-los em jardins, pátios de escolas, 

construções, pavimentação de ruas, utilização dos filtros das chaminés como 

tapetes de casa ou colchões de dormir (MAZONI & MINAS, 2009). Através dos 

registros e noticiários geraram-se estudos da OMS no intuito de avaliar a 

população Santamarense (ANJOS & SANCHES, 1999; 2001). Onde constatou 
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que crianças e adultos tinham altas concentrações de chumbo e cádmio no 

sangue e cabelo, possibilitando o desenvolvimento de diversas doenças e até 

casos de morte, inclusive por câncer (MAZONI & MINAS, 2009; ANJOS & 

SANCHES, 1999; 2001). 

De acordo com Kataba-Pendias & Pendias (2001), a ocupação das 

áreas de entorno do rio Subaé também aponta para outros problemas de 

contaminação, através da utilização de herbicidas por agricultores nas lavouras 

da região. Um dos principais herbicidas utilizados é o Glifosato (da marca 

ROUNDUP), sendo que este é um dos mais perigosos, apresentando um 

grande potencial de formação de complexos com glifosato, estando 

diretamente relacionado aos complexos de íons metálicos. Onde normalmente 

os herbicidas são complexados com cobre e chumbo, visando à redução da 

solubilidade em água e potencializando os efeitos sobre as pragas que 

infestam as lavouras (FERNANDEZ, 1994). 

Desta forma, as concentrações de chumbo nos sedimentos superficiais 

do rio Subaé podem ser atribuídas a três fatores distintos: 1.) enriquecimento 

natural devido ao processo de intemperismo pela interação água-rocha; 2.) 

aporte de compostos ricos em chumbo utilizados no beneficiamento de minério;  

e 3.) enriquecimento devido ao processo de interação água-solo, tendo em 

vista a presença de chumbo nos herbicidas utilizados na agricultura. 

Contudo, faz-se necessário o estabelecimento de procedimentos 

eficientes que sejam capazes de diagnosticar, remediar e monitorar alterações 

temporais na magnitude dessas fontes, podendo determinar a variabilidade 
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espaço-temporal ao longo dos diversos ecossistemas aquáticos (MALTCHIK, 

1999; BUSS, et al., 2008). 

O monitoramento dos sedimentos superficiais revelará a eficiência das 

técnicas aplicadas para recuperação dos ecossistemas aquáticos continentais, 

sendo decisório para tal o uso do conhecimento sobre as relações bióticas e 

abióticas (FILIZOLA et al., 2002). Nesse contexto, destacam-se os fatores 

físico-químicos que constantemente provocam alterações nas características 

da água e consequentemente do sedimento (BUSS et al., 2008). Fatores estes, 

que alteram a dinâmica de funcionamento dos sistemas aquáticos, 

principalmente no que diz respeito à manutenção da qualidade dos mesmos. 
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10.0. METODOLOGIA 

11.0. Delineamento amostral 

A área de desenvolvimento do projeto foi georeferenciada definindo 13 

(treze) pontos amostrais. Sendo que esses foram construídos de maneira 

sistemática, possibilitando buscar principalmente os pontos onde podem 

ocorrer as fontes contaminantes do ambiente, se baseando nas condições 

apresentadas pelo local e visualizando o uso e ocupação do solo, nas áreas de 

estudo.  

O trabalho foi desenvolvido ao longo de um trecho da bacia do rio 

Subaé- Bahia, localizado entre as coordenadas geográficas de 12º 15’ e 12º 40’ 

latitude sul e 38º 37’ e 39º 00’ longitude oeste (Figura 02). 
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Figura 02. Mapa de localização da área de estudo (bacia do rio Subaé – Bahia – 
Brasil) com os 13 pontos amostrais representados através dos pontos 
(vermelho) no mapa de montante P13 à jusante P01. 

 

 

A área de estudo limita-se a um trecho que compreende parte do alto, 

médio e baixo curso da bacia. Situado à montante numa zona entre o Agreste e 

o Semi-árido (zona de planície entre o Recôncavo e os tabuleiros semi- áridos 

do nordeste baiano) e a jusante pela Baía de Todos os Santos. 

Bahia - Brasil 
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Os pontos de amostragem selecionados para execução do projeto 

apresentam características hidrodinâmicas distintas determinadas pelo tipo de 

sistema aquático onde os pontos encontram-se inseridos (Tabela 04). 

Tabela 04. Identificação dos 13 pontos de amostragem, do estudo de 
concentração de metais pesados nos sedimentos superficiais no curso do rio 
Subaé- BA, através das coordenadas em UTM. 

 

Pontos de amostragem Coordenadas UTM Elevação 

Ponto 01 529672 e 8613856 13m 

Ponto 02 529527 e 8614150 17m 

Ponto 03 528926 e 8614888 19m 

Ponto 04 528138 e 8616286 20m 

Ponto 05 526542 e 8617390 23m 

Ponto 06 526198 e 8617311 34m 

Ponto 07 527156 e 8619656 45m 

Ponto 08 521705 e 8625692 147m 

Ponto 09 521084 e 8626184 161m 

Ponto 10 514316 e 8632962 189m 

Ponto 11 511971 e 8634476 184m 

Ponto 12 510647 e 8638732 210m 

Ponto 13 509060 e 8639300 215m 

 

12.0. Procedimento de Amostragem de Sedimento 

Amostrador Van Veen 

Este método foi realizado através do uso do amostrador que tem a 

função de uma draga coletora de amostras de sedimento do fundo do rio. 

Sendo mantidos os procedimentos pré-existentes de amostragem, ao longo de 

um transecto de 10 metros, transversalmente ao corpo hídrico, realizando um 

total de 05 dragagens. Assim, foram obtidas as amostras, posteriormente 

homogeneizadas para obtenção de 01 kg de sedimento para análises (Figura 

03); 
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Figura 03. Desenho amostral do método de obtenção das amostras de 
sedimento superficial, através do uso da draga de Van Veen no rio Subaé- BA, 
ao longo dos 13 pontos de amostragem nos períodos de dez. 2011- nov. 2012. 

 
Fonte: Itaquaracy Nascimento 

 As amostragens ocorreram nos meses de Dezembro de 2011 e Novembro 

de 2012 totalizando duas campanhas; 

 

Tratamento preliminar das amostras: 

 O acondicionamento das amostras coletadas em campo foi realizado em 

sacos plásticos de 1 Kg, esterilizados, identificados e mantidos sob-

refrigeração (4o C) até análise. No laboratório de Catálise Química do 

PPGM/UEFS, as amostras foram distribuídas em placas de Petri para 

secagem, moagem, digestão e análise. Foram removidos das amostras os 

resíduos que interferissem nos resultados finais, como: galhos, folhas e 

resíduos de origem antrópica. Os sedimentos foram previamente secos a 
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60oC, por 24h em estufa com renovação de ar. Posteriormente, moídas em 

almofariz e pistilo por 10 minutos, para máxima desagregação dos grãos. 

Em seguida, peneiradas durante 10 minutos em peneiras de granulometria 

com malhas variando entre 2mm, 1mm, 270µm, 170µm e 65µm. No 

prosseguimento, foram retiradas 5g de amostras na peneira de 65µm para 

digestão, sendo esta a menor fração disponível. Visto, que as análises 

químicas, ocorreram através do método de espectrômetro de absorção 

atômica com chama, no LABOTEC (UEFS) para serem submetidas à 

análise de metais pesados (Cd, Cu, Cr, Pb, Ni e Zn). Para realização das 

análises granulométricas e mineralógicas foram utilizadas as frações totais; 

Abaixo segue o fluxograma da metodologia descrita para o tratamento 

preliminar das amostras de sedimento adquiridas em campo (Fluxograma 01). 
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Fluxograma 01. Metodologia de tratamento preliminar das amostras de 
sedimento do rio Subaé- BA, ao longo dos 13 pontos de amostragem nos 
períodos de dez. 2011- nov. 2012. 
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13.0. Análise Mineralógica 

Procedimentos de análise: 

Após as amostras serem previamente preparadas (secas em estufa, 

moídas e peneiradas), foram colocadas em placas sintéticas de cor preta (500 

mg), de maneira a cobrir toda a superfície da placa. Posteriormente foi 

analisado em espectrorradiômetro modelo FieldSpec® 3 Hi-Res da Analytical 

Spectral De vices (ASD) faixa espectral de 0,4 a 2,5 µm, tempo de varredura de 

100 milessegundos (RAMOS, 2010). O conjunto de assinaturas espectrais 

obtido para as amostras de sedimento teve o contínuo removido através da 

técnica, continuum-removal (RSI, 2009), com o objetivo de manipular os dados 

com qualidade para visualização e realce (RAMOS, 2010). A remoção do 

contínuo é realizada através de operações de subtração utilizando-se o 

software Envi 4.7 (RAMOS, 2010). Após remoção do contínuo os dados 

espectrais foram utilizados na elaboração de uma biblioteca espectral própria 

(RAMOS, 2010). Essa biblioteca é composta por curvas espectrais de 

argilominerais puros “curvas de referência obtidas na biblioteca da USGS 

(United States Geological Survey)” e das curvas espectrais das amostras de 

argila extraídas em campo (DUCART, 2004; SENNA, 2003; CLARK, 1999). 

Para a análise dos espectros é observada a forma da curva semelhante, 

localização das bandas de absorção, profundidade das bandas de absorção, 

presença de argilominerais, e presença de outros minerais (SENNA & SOUZA 

FILHO 2003; HOFF 2002). 

A metodologia para a preparação das amostras para a análise 

espectroradiométrica está descrita na Figura abaixo (Fluxograma 02): 



36 
 

Fluxograma 02. Metodologia das análises mineralógicas das mostras de 
sedimento superficiais do rio Subaé- BA, ao longo dos 13 pontos de 
amostragem nos períodos de dez. 2011- nov. 2012. 
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14.0. Análise Granulométrica 

A análise granulométrica segue a classificação textual dos sedimentos 

de natureza inconsolidada, ou seja, os sedimentos foram compostos por grãos 

individuais. A metodologia de análise granulométrica apresentada é baseada 

no método descrito por Suguio (1973) e NBR 7181 (1982). 

Procedimentos de análise:  

Após preparação das amostras (secagem em estufa, moagem e 

peneiramento), estas foram submetidas ao processo de limpeza por flotação 

(remoção de resíduos flutuantes) e catação (remoção de resíduos superiores a 

2mm que não apresentaram flutuação), sendo estes separados para 

classificação do diâmetro nominal verdadeiro ou diâmetro médio. 

Posteriormente foram sobmetidos a nova secagem em estufa a 60ºC para 

sedimento fino e 80ºC a 100ºC para sedimento grosseiro, durante 1hora 

removendo a umidade, evitando nova agregação entre os grãos, evitando a 

interferência nos resultados finais. Em seguida realizou-se o quarteamento das 

amostras, retirando 2/4 de porção para análise por peneiramento e/ou 

pipetagem. Para a realização da análise por pipetagem utilizou-se ± 20g do 

sedimento fino, e para análise por peneiramento utilizou-se ± 30g do sedimento 

grosseiro.  

A análise da granulométrica dos sedimentos foi executada através de 

procedimentos normalmente realizados simultaneamente, conforme 

preconizado por Suguio (1973) e NBR 7181 (1982): 
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(1) a fração do sedimento maior que 16mm (seixo e matacão) é determinada 

através da análise do diâmetro nominal verdadeiro ou diâmetro médio, 

utilizando peneira de 2mm e 1mm; 

(2) a fração do sedimento menor que 16mm até 0,062mm de diâmetro de grão 

é determinada por peneiração, utilizando peneira de 270µm, 170µm e 65 µm; 

(3) a fração do sedimento menor que 0,062mm de diâmetro de grão é 

quantificada por pipetagem e peneira de 65µm; 

(4) A pipetagem ocorre em uma profundidade de 10cm no fluido (por 

sedimentação), em um intervalo que varia entre 1/32 até 1 /2.048, e tempo de 

30” à 24h (Lei de Stokes); 

(5) A análise dos dados de sedimentação ocorreu através do programa 

SYSGRAM 3.0. 

O Fluxograma 03 apresenta as principais etapas de análise 

granulométrica dos sedimentos superficiais do rio Subaé. 
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Fluxograma 03. Etapas de análise granulométrica das amostras de sedimentos 
superficiais do rio Subaé- BA, ao longo dos 13 pontos de amostragem nos 
períodos de dez. 2011- nov. 2012. 
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15.0. Determinação de Matéria Orgânica em Sedimento 

Através do método de determinação da matéria orgânica por análise 

elementar, ocorre uma perda de peso na ignição, dando uma estimativa do 

conteúdo de matéria orgânica no sedimento. 

Procedimentos de análise: 

a) Levar cadinho de porcelana vazio para o forno mufla por 6 horas, 

alcançando gradativamente a temperatura a 500º C para calcinação; 

b) Retirar cadinho da mufla, colocar no dessecador para esfriar, e pesar em 

tara (P); 

c) Pesar 2,0 g da amostra (seca em estufa a 100-105ºC) no cadinho (P1); 

d) Transferir para a mufla e elevar a temperatura gradativamente até 500ºC 

para calcinar; 

e) Retirar cadinho da mufla, colocar no dessecador; 

f) Manter a temperatura por 6 horas; 

g) Retirar cadinho da mufla para a dessecador e pesar (P2) peso da 

amostra com cadinho calcinado; 

h) Calcular o teor da matéria orgânica total na amostra; 

Fórmula para calcular o teor de matéria orgânica total na amostra: 

MO = (P¹ - P²) – 100 
Mamostras (P¹ - P) 
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MO = matéria orgânica; 

P = massa do cadinho calcinado a 500ºC (g); 

P¹ = massa da amostra + cadinho calcinado (g); 

P² = massa da amostra + cadinho calcinado a 500ºC (g); 

Mamostra = massa da amostra 

Fluxograma 04. Procedimentos para determinação da matéria orgânica no 
sedimento do rio Subaé- BA, ao longo dos 13 pontos de amostragem nos 
períodos de dez. 2011- nov. 2012. 
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16.0. Análise Química 

Foram analisados no sedimento os seguintes metais: Níquel (Ni), Cobre 

(Cu), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cromo (Cr) e Zinco (Zn). 

Procedimentos de análise: 

Para solubilização das amostras (silte/argila) foram adicionadas 3mL de 

HNO3 65% e 9mL de HCl em 0,5g da amostra (previamente seca), e digeridas 

por potência em microondas Anton-Paar Multiwave - 3000, em vasos teflon, 

para duas corridas (Adaptado de EPA 3051A): 

- A primeira = potência 500 W, rampa 10min, manutenção 10min, com 

estágio de ventilação 1; 

- A segunda = potência 700W, rampa 10min, manutenção 20min, com 

estágio de ventilação 1; 

- Resfriamento durante 20min, com estágio de ventilação 3; 

O resíduo remanescente foi separado por filtragem em papel quantitativo 

Whatman, no 42. Logo após foi avolumado o filtrado com água ultra-pura para 

50 mL em balão volumétrico. Para as determinações dos íons metálicos, os 

resultados analíticos foram acompanhados com o uso do branco analítico e de 

determinações em triplicata. As leituras dos metais foram efetuadas através do 

espectrômetro de absorção atômica com chama AVANTA, modelo AA 800. A 

calibração do equipamento se deu através das soluções padrões dos 

respectivos metais analisados (Ni, Cu, Cd, Pb, Cr e Zn).  
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Expressão para determinação da concentração de metal [ Me ]:  

[ Me ] = ( C x V x f ) / m 

Me = Concentração de metal (mgKg-1); 

C = concentração em ug/mL obtida através da curva de calibração do metal; 

V = volume total do extrato; 

f = fator de diluição do extrato original, quando necessário; 

m = massa do sedimento. 

 

Expressão para determinação do Limite de Quantificação (LQ) e Limite de 
Detecção (LD): 

CA= y = ax + b 

LD = 3*SDbranco/a 

LQ = 10*SDbranco/a 

Como calcular o LD e o LQ: 

1º Equação da Curva Analítica (y = ax + b) com o coeficiente angular (a); 

2º Aplicamos no Excel o desvio padrão (SDbranco) das intensidades desses 
brancos que foram medidos em laboratório no microondas. 

3º Fazemos o cálculo do LD: (LD = 3*desvio padrão do branco/ coeficiente 
angular da curva analítica); 

4º Para o LQ, apenas mudamos a fórmula de cálculo que é: (LQ = 10*desvio 
padrão do branco/ coeficiente angular da curva analítica). 

***Esse coeficiente angular (a) é o termo que acompanha o X da equação. 
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Fluxograma 05. Procedimentos para análise química das amostras de sedimento 
do rio Subaé- BA, ao longo dos 13 pontos de amostragem nos períodos de dez. 
2011- nov. 2012. 
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17.0. Tratamento Estatístico dos Dados 

Para determinar a intensidade de contaminação dos sedimentos, foi 

aplicado o Índice de Geoacumulação de Müller, visto que esta modelagem é 

aplicada aos atributos químicos calculados para classificar a intensidade de 

poluição. Através deste índice é estabelecida uma relação entre os teores de 

metais encontrados na amostra analisada e um valor referencial equivalente à 

média mundial para metais associados às argilas.  

Esse índice é calculado por meio da fórmula: 

Igeo = log2 Cn / (1,5 x Cb) 

Onde: Cn é a concentração medida do metal n na fração fina do 

sedimento (<63 mm) e Cb é o valor geoquímico de background desse metal 

baseado na composição média dos folhelhos (BOWEN, 1979). O fator 1,5 da 

equação é usado para compensar possíveis variações dos dados de 

background (Nível de Base Natural) devido a efeitos litogênicos (FORSTNER & 

WITTMANN, 1983). 

O Igeo consiste em um estabelecimento de intervalos distintos, que 

variam de 0 a 6, estando relacionados com o grau de contaminação (Tabela 

05), onde a escala de intensidade do valor mais elevado corresponde a um 

enriquecimento de aproximadamente 100 vezes em relação ao nível dos 

folhelhos (LUIZ-SILVA et al., 2002; SOARES et al., 2004; ALAGARSAMY, 

2006; FOSTNER, 1989). 
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Tabela 05. Escala de intensidade do Índice de Geoacumulação (Igeo). 
 

 
 

Foram realizados tratamentos estatísticos utilizando os dados de 

correlação de Pearson (INSTAT 3) entre a concentração de metais (Cd, Cr, Cu, 

Ni, Pb, Zn) encontrados nas amostras de sedimento e os parâmetros físico-

químicos da água (Temperatura, Oxigênio Dissolvido, Condutividade Elétrica, 

pH), e também entre os metais do sedimento nas duas campanhas, e ao longo 

dos 13 pontos de amostragem do rio Subaé- BA, nos períodos de dez. 2011 e 

nov. de 2012. 
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18.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

19.0. Composição Granulométrica dos Sedimentos Superficiais 

O uso da classificação textural para caracterizar granulometricamente os 

sedimentos superficiais, foi de fundamental importância para definir a área de 

estudo, no que diz respeito às zonas de deposição sedimentar, possibilitando 

determinar as frações granulométricas predominantes. No entanto, a Figura 04 

infere sobre os diferentes percentuais minerais e o grau de vinculação entre as 

mais diversas características dos sedimentos superficiais.  

Figura 04. Diagrama de Shepard gerado de acordo com as análises 
granulométricas dos sedimentos superficiais do rio Subaé- BA, ao longo dos 13 
pontos de amostragem nos períodos de dez. 2011- nov. 2012. 

 

 

Baseado nos dados expressos pelo diagrama de Shepard (Figura 04), 

existe uma elevada predominância de depósitos ganulométricos arenosos com 

frações maiores que três porcento, sendo que houve uma variação 
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convencional entre três grupos principais, o grupo 11 dos Silte arenosos com 

dois pontos de amostragem P02 e P08, o grupo 10 com Areia síltica com 

representação de quatro pontos de amostragem P01, P05, P10 e P12, e o 

grupo 09 com Areia ou arenito, que teve um número mais elevado de 

representações, correspondente a sete pontos de amostragem P03, P04, P06, 

P07, P09, P11 e P13. 

Esses resultados mostram que existe uma predominância das frações 

de areia, que por sua vez, variam entre 75 e 100%, e com uma predominância 

de 53,84% dos pontos de amostragem com estas características 

granulométricas, havendo ainda 30,76% de acrécimo dos pontos de 

amostragem as areias sílticas e 15,38% aos silte arenosos. 

Avaliando os resultados pode-se dizer que o fato dos sedimentos 

estarem incluídos no grupo das areias, e apresentarem frações maiores de 

grãos, permite inferir que existe menores possibilidades dos sedimentos 

acumularem metais por adsorção. Esse fato corrobora com os estudos de Cruz 

(2012), para a mesma região, principalmente porque para que esses metais se 

associem aos sedimentos com essas características granulométricas, é 

necessário que os mesmos estejam em sua forma livre ou até mesmo 

complexados em solução (CABALEIRO, 2010). 

Os pontos de amostragem que apresentaram menores valores de 

frações granulométricas como, P01, P02, P05, P08, P10, P12, são os pontos 

com maiores potenciais de vulnerabilidade a contaminação, tendo o seu risco 

de geoacumulação potencializado. Isso se deve principalmente ao fato de 

existir uma maior possibilidade de agregação de partículas de silte e argila, que 
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são melhores agregadores de metais pesados, do que as frações arenosas 

(CLARK & CHAPTER, 1999). 

A variação texural apresentada pelos pontos de amostragem estudados, 

pode estar sendo diretamente influenciada por fatores externos de origem 

antrópica como, por exemplo, a proximidade do rio com as rodovias, BR101, 

BR 324 e BA 084. Essas influenciam à longo prazo, desde o período de suas 

contruções até o funcionamento, através do surgimento de processos erosivos, 

assoreamento com carreamento de sólidos para o rio Subaé e seus afluentes, 

aumento de contaminação por tensoativos, matéria orgânica, alteração das 

características hidráulicas do lençol freático, interferência nas drenagens 

naturais, afetando principalmente a mata ciliar. 

Ainda existindo outros fatores que também influenciam, as indústrias, 

fábricas, plantios agrícolas e área de exploração mineral, da região 

contribuindo significativamente com uma elevada carga de resíduos que 

interferem na aceleração dos processos intempéricos, sendo que esses fatores 

podem alterar a estrutura inicial dos sedimentos formados no fundo do rio 

Subaé. 

 

20.0. Percentual de Matéria Orgânica nos Sedimentos Superficiais 

A realização das análises de percentual de matéria orgânica nos 

sedimentos superficiais foi utilizada, com o intuito de avaliar o quanto este 

parâmetro pode estar influenciando direta e indiretamente na fixação dos 

metais nos sedimentos superficiais do rio Subaé. 
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O gráfico de percentual de Matéria Orgânica no sedimento foi 

representado em uma escala de porcentagem que se limitou apenas aos 

valores apresentados pelos resultados estatísticos do presente trabalho. Visto, 

que este não poderia ser representado com referenciais de escala de 0 a 

100%, em virtude dos valores encontrados nas análises variarem apenas entre 

0,05% e 7,04%, não sendo representativos graficamente, exigindo a redução 

da sua escala para realidade apresentada (Figura 05).  

Baseado nos dados referentes à Figura 5, os pontos de amostragem que 

apresentaram os valores mais significativos de matéria orgânica foram os 

pontos 2, 7, 8 e 9. Sendo que como percentual de matéria orgânica disponível 

no sedimento para o ponto 02 foi de 6,84% na primeira campanha e 7,04% na 

segunda campanha. Para o ponto 07 o percentual encontrado foi de 2,58% na 

primeira campanha e 2,61% na segunda campanha. Quanto ao ponto 08 este 

percentual se eleva para 6,06% na primeira campanha e 6,23% na segunda 

campanha. No que se refere ao ponto 09, esse valores entre 1,83% na primeira 

campanha e de 1,85% na segunda. 
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Figura 05. Análise de porcentagem de matéria orgânica disponível nos 
sedimentos superficiais do rio Subaé-BA, ao longo dos 13 pontos de 
amostragem nos períodos de dez. 2011- nov. 2012. 

 

Através da análise de correlação de Pearson verificou-se que todos os 

parâmetros não apresentaram associação significativa entre os metais e a 

matéria orgânica, onde o valor de p>0,05. Os resultados expressos pelo valor 

de “p” corroboram com os dados apresentados pelo grau de correlação, onde o 

“r” foi inferior a 16% para todos os parâmetros analisados. 

Naturalmente existe uma correlação dos metais em sedimentos 

superficiais com a matéria orgânica, no que diz respeito aos processos de 

disponibilidade e interação com o meio (BELO et al., 2010). Esta atua como 

ligante e suporte geoquímico para os metais, através dos ácidos húmicos, 

óxidos de manganês e ferro, e os sulfetos metálicos (BELO et al., 2010). 

Contudo, grande parte da matéria orgânica é constituída de húmus, 

sendo este originado do material vegetal (MOZETO, 1997), constituindo os 

agentes complexantes de origem natural, que quando ocorre um decréscimo 
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de pH, o resultado pode ser a formação de um complexo insolúvel de ácido 

húmico, que se ligam aos metais, originando uma menor disponibilidade para a 

biota (SANTOS, 2008). 

 

21.0. Caracterização mineralógica dos Sedimentos Superficiais 

Os resultados dos espectros de reflectância, obtidos através das 

análises laboratoriais das amostras dos sedimentos superficiais do Subaé, 

foram obtidos a uma profundidade média de 45cm. 

Os gráficos representados pelas figuras 06 e 07 definem os resultados 

das análises espectroradiométricas dos sedimentos superficiais do rio Subaé- 

BA, o longo das duas campanhas de amostragem, nos anos de 2011 e 2012, 

ao longo dos 13 pontos de amostragem. 

Figura 06. Feições espectrais das amostras de sedimentos superficiais do rio 
Subaé- BA, ao longo dos 13 pontos de amostragem nos períodos de dez. 2011- 
nov. 2012 (sem remoção do contínuo). 
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Figura 07. Feições espectrais das amostras de sedimentos superficiais do rio 
Subaé- BA, ao longo dos 13 pontos de amostragem nos períodos de dez. 2011- 
nov. 2012 (com remoção do contínuo). 

 
 

Os pontos de amostragem P01, P03, P04, P05, P10, P11, P13, 

apresentaram feições de absorção na região do infravermelho de ondas curtas, 

indicativas de presença de Gibbsita. Para os pontos de amostragem P06, P07, 

P09, as feições apresentadas foram indicativas de presença de 

Montmorillonita. O P02 apresentou feições de presença de Ilita, e o P08, 

apresentou feições com presença de Caolinita. Quanto ao ponto de 

amostragem P12, este foi o único que não apresentou referência. 

Entre todas as amostras (13 pontos de amostragem) analisadas pelo 

espetrorradiômetro houve uma variação de feições de absorção nas bandas de 

500nm a 2400nm, gerando indícios de presença de óxidos de ferro, óxido de 

alumínio, água, matéria orgânica e hidroxila. Esses compostos são 

normalmente encontrados em argilominerais (Caolinita e Montmorillonita), e em 
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minerais que contém metais de transição em sua estrutura, como: Cu, Cr, Ni, 

Zn (CLARK et al. 1993). 

Os metais de transição Cu, Cr, Ni e Zn são responsáveis pelas feições 

de absorção espectral existente no intervalo visível do infravermelho (380nm a 

1100nm) e ocorrem nos íons que contém elétrons desemparelhados 

(CORAZZA, 2010). O cobre, por exemplo, foi identificado em feições espectrais 

de 800nm.  

A água (H2O) tem a sua identificação em feições espectrais de absorção 

nos intervalos de 760nm, 970nm, 1190nm, 1450nm e 1940nm, sendo que em 

todos os pontos de amostragem, ela foi identificada em diferentes feições 

espectrais. As hidroxilas (OH) foram identificadas em feições de absorção 

espectral variando entre 1400nm a 1900nm.  

Apesar de, a matéria orgânica ter sido identificada em diferentes feições 

espectrais para todos os pontos de amostragem, os que se apresentaram mais 

expressivos foram os P02 e P08 com, 6,94% e 6,14%, respectivamente, 

indicando menores valores de reflectância. 

Algumas das amostras analisadas (P02, P05, P08) foram identificadas 

com um enriquecimento de óxido de ferro, visto a sua variação entre as feições 

espectrais de 450nm, 530nm, 650nm e 950nm, que configuram a presença do 

óxido de ferro (CLARK et al. 1993). 

O ponto de amostragem 02 teve como destaque mineral a Ilita, 

apresentando alto teor óxido de ferro em sua composição, e com granulometria 

silte arenosa com marcante presença de argila, e porcentagem baixa de 
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matéria orgânica de 6,84%. A figura 07 indicou ainda, feições espectrais de 

530nm e 950nm, ampliando a disponibilidade de agregação de metais pesados 

em processos de contaminação dos sedimentos superficiais do Subaé (CRUZ, 

2012). 

Os resultados expressos pelas figuras 06 e 07 evidencia a 

predominância da Gibbsita e Montmorillonita, minerais característicos de solos 

tropicais (CORAZZA, 2010), como é o caso da região estudada. Pode-se, notar 

ainda contribuições significativas de outros minerais como a Ilita e a Caolinita 

que também são característicos da região do Recôncavo Norte do Estado da 

Bahia (RIBEIRO et al., 1990). 

Sedimentos que apresentam feições espectrais com a presença da 

Gibbsita como seu principal mineral, servem como grandes indicativos de 

presença de rochas sedimentares ou de origem orgânica (RIBEIRO et al., 

1990), que sofrem elevado potencial intempérico e com a apresentação de 

feições espectrais que podem variar entre 1550nm e 2235nm (PEDROSA et 

al., 2010), como apresentado na Figura 07. 

Segundo Pedrosa et al. (2010), às características de aspereza do 

sedimento são inversamente proporcionais, quanto menor o grão, maior será a 

reflectância.  Algumas amostras deste estudo apresentaram partículas de 

menor tamanho, indicando uma associação direta com o alto nível de 

reflectância apresentado pelos resultados. 
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22.0. Determinação das Concentrações de Metais Pesados (Cd, Cr, Cu, 

Pb, Ni E Zn) nos Sedimentos Superficiais do Rio Subaé- BA 

 

Não foram detectadas concentrações de Cd em nenhum dos pontos de 

amostragem durante os dois períodos de coleta. A ordem decrescente de 

concentração dos metais na Bacia do Subaé, Bahia, de forma geral, foi: 

Zn>Cr>Pb>Cu>Ni (Tabela 06). 
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Tabela 06. Dados referente as concentrações de metais pesados encontrados nos sedimentos superficiais do rio Subaé- BA, ao 
longo dos 13 pontos de amostragem nos períodos de dez. 2011- nov. 2012. 

 

 
Camp_1 Camp_2 Camp_1 Camp_2 Camp_1 Camp_2 Camp_1 Camp_2 Camp_1 Camp_2 Camp_1 Camp_2 

 
Cr Cr Cu Cu Ni Ni Zn Zn Pb Pb Cd Cd 

 
mg Kg-¹ mg Kg-¹ mg Kg-¹ mg Kg-¹ mg Kg-¹ mg Kg-¹ mg Kg-¹ mg Kg-¹ mg Kg-¹ mg Kg-¹ mg Kg-¹ mg Kg-¹ 

P01 70 90 102,17 67,17 69,33 45,00 766,67 1460,00 165 170 ND ND 

P02 61,67 58,33 70,5 28 55,67 20,00 216,67 513,33 103,33 65,00 ND ND 

P03 60 73,33 90,5 75,83 66 66,67 368,33 1126,67 156,67 116,67 ND ND 

P04 99 140 185,5 129,67 67,5 56,67 483,33 381,67 175 203,33 ND ND 

P05 78,83 188,33 74 140 63,83 110,00 161,67 466,67 61,67 131,67 ND ND 

P06 75,17 193,33 107,83 60,50 67,33 51,67 180 268,33 70 193,33 ND ND 

P07 60,5 143,33 112,83 78,00 53,83 75,00 233,33 431,67 75 100 ND ND 

P08 326,33 100,00 78,67 116,17 160,5 26,67 230 188,33 138,33 236,67 ND ND 

P09 495 1186,67 214,67 325,33 187 255 225 511,67 73,33 133,33 ND ND 

P10 121 35 32,83 24,50 60 13,33 156,67 326,67 133,33 95,00 ND ND 

P11 45,83 58,33 35 73,83 25 148,33 106,67 375,00 105 106,67 ND ND 

P12 66 13,33 33,83 20,67 46,67 10,00 163,33 358,33 128,33 66,67 ND ND 

P13 38,5 23,33 15,83 28,17 28,33 11,67 121,67 371,67 113,33 115,00 ND ND 

Média 122,91 177,1777 88,78154 89,83385 73,15308 68,46231 262,5646 521,5392 115,2554 133,3338 - - 
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Na Tabela 06, é possível identificar a variação na concentração de 

Cromo entre os diversos pontos de amostragem, mesmo que em algumas 

vezes os valores apresentem uma baixa variação entre os pontos de 

amostragem P02, P03, P07 e P12. 

Em alguns casos as variações apresentadas pela Tabela 06, 

demonstraram que parâmetros como o Cr dos pontos de amostragem P05, 

P06, P07, P08 e P09 sofreram alterações até 3 vezes maior em seus 

resultados.  

Para o Cu, a maior alteração ocorreu no P09, o Ni teve como destaque o 

P05, P09, P11. Quanto ao Pb as maiores alterações correram no P05, P06, 

P07, P08 e P09. No que se refere ao Zn, este apresentou alterações 

expressivas em todos os 13 pontos de amostragem. 

De acordo com os dados da correlação de Pearson entre a 

concentração de metais encontrados nas amostras de sedimento das duas 

campanhas, existe uma correlação bastante significativa entre os metais: Cr, 

Cu e Ni (Tabela 07).  

Tabela 07. Correlação entre os metais pesados dos sedimentos superficiais do 
rio Subaé- BA, ao longo dos 13 pontos de amostragem nos períodos de dez. 
2011 e Nov. 2012. 

 Cu-Cr Cu-Ni Cr-Ni 

    r (Pearson) 0.8838 0.9407 0.8974 

(p) < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 

 

Os únicos metais que apresentaram correlação positiva significativa 

foram Cu/Cr com r= 0,8838, Cu/Ni com r= 0,9407 e Cr/Ni r= 0,8974, ambos 

com valor de p< 0,0001, e que foram considerados extremamente 
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significativos. Os resultados da correlação confirmam a associação entre esses 

metais, que por vezes tem sua associação garantida por efeitos sinergéticos, 

presença de sais, quelantes orgânicos, pela formação de complexos ou até 

mesmo pela formação de ligações covalentes entre os átomos da mesma 

espécie (BAID, 2002; CHESTER, 1978).  

Esses efeitos que podem ser influenciados por condicionantes como: 

pH, OD, Matéria orgânica, temperatura, óxidos, potencial redox e etc, que 

variam muito no ambiente (BAGGIO & HORN, 2012). Neste caso, para o rio 

Subaé, o estudo identificou na tabela 11, através da correlação de Pearson o 

resultado, onde o pH apresentou uma associação superior a 80% entre o 

parâmetro físico-químico da água pH, e os metais do sedimento superficial Cu, 

Cr e Ni, com um nível de significância elevado de p< 0,0001.  

É possível encontrar o cobre associado ao níquel na forma de monel 

(liga monetária), essa apresenta elevada dureza e inoxibilidade, alto brilho, 

resistência à corrosão, geralmente usada em confecções de moedas, torneiras, 

tubos objetos de decoração e indústria alimentícia (CANTO, 1996). 

Já o cromo associado ao níquel pode ser encontrado no nicrom (60% Ni 

+ 40% Cr), utilizado como resistência de chuveiro, possui uma resistência 

elétrica 12 vezes maior que o Ni e 10 vezes maior que o Cr, apresenta elevado 

ponto de fusão e baixa condutividade elétrica (ROMEIRO, 1997). 

Para os resultados apresentados nos gráficos abaixo, serão destacadas 

as concentrações dos metais em cada ponto de amostragem. 
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Figura 08. Concentração de cromo nos sedimentos superficiais ao longo dos 13 
pontos de amostragem do rio Subaé- BA, nos períodos de dez. 2011 e nov. de 
2012. 

 

Na Figura 08, observa-se que concentrações mais elevadas de Cr foram 

detectadas durante a segunda campanha, nos pontos de amostragem P04, 

P05, P06, P07 e principalmente o P09, que apresentou concentração 3 vezes 

maiores que os outros pontos e entre as campanhas, sendo: Cr-P09-camp1= 

495mg Kg-¹ e Cr-P09-camp2= 1186,67mg Kg-¹. 

   
Figura 09: (A) Clínica de ruminantes localizada às margens do ponto 09. (B) P09 
ponto de amostragem dos sedimentos superficiais do rio Subaé- BA, nos 
períodos de dez. 2011 e nov. de 2012. 

 

A B 
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A figura 09 apresenta uma clínica de ruminantes instalada no ponto 

amostral P09. Através de comunicação pessoal, os trabalhadores da clínica 

informaram que os animais são queimados e tem o seu couro curtido, num 

terreno que fica localizado nos fundos da clínica, sem qualquer 

impermeabilização do solo, ampliando as possibilidades de contaminação do 

mesmo.  

Apesar de não haver possibilidades de reunir informações suficientes a 

cerca do processo de curtimento do couro, levantou-se os mais diversos 

agentes químicos utilizados no processo de curtimento do couro dos animais, 

como: cloreto de sódio iodado, talco, sabão, alúmem em pó, tanino, Agar, 

cloreto de cálcio, carbonato de sódio, bissulfito de sódio, citrato de sódio, 

hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, ácido fórmico, tenso ativos, 

pentaclorofenato de sódio, acetato de fenil-mercúrio, alúmem de cromo, 

dicromatos, sulfato básico de cromo, sulfato de cromo comercial (NETO, 1998; 

SEGARRA et al. 2001; SEGARRA & MARTINEZ, 1996; STUART, 1997). Estas 

são substâncias químicas que em diversos níveis podem contaminar os 

ecossistemas aquáticos e consequentemente os sedimentos superficiais. 

No entanto, ao lado da clínica está localizado um dos trechos do rio 

Subaé, que forma uma cachoeira conhecida na região como Cachoeira do 

Urubu. Essa cachoeira é utilizada como ponto turístico e está localizada no 

município de Oliveira dos Campinhos. Mas também no entorno do ponto de 

amostragem estão dispostas fazendas, propriedades rurais e agrícolas. Fato 

que talvez justifique os valores de Cr encontrados nas análises laboratoriais 

(Tabela 06 e Figura 08). 
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É importante salientar que não foram detectadas concentrações de Cr 

em material dissolvido, segundo os trabalhos de Santos, 2013. E em relação às 

nascentes do Subaé, segundo trabalho de Cruz (2012), o maior valor de Cr 

encontrado foi de 0,075mg L-1, porém na maioria dos pontos analisados pelo 

autor não foram detectadas concentrações deste metal. Essas informações 

contribuem para considerar que a contaminação de Cr no ponto 09 pode ser de 

fonte pontual, o que facilitaria as medidas de descontaminação, por parte dos 

órgãos competentes.  

Na Figura 10, não foram observadas diferenças entre as concentrações 

médias de Cu, entre as duas campanhas (Cucamp1-ẋ= 88,78mg Kg-¹ e Cucamp2-ẋ= 

89,83mg Kg-¹). O destaque foi, mais uma vez, para o ponto P09 que apresentou 

concentrações até 10 (dez) vezes maiores (325,33mg Kg-¹) que as 

concentrações de Cu detectadas nos demais pontos amostrais, por exemplo, o 

P10= 24,5mg Kg-¹. 

Figura 10. Concentração de cobre nos sedimentos superficiais ao longo dos 13 
pontos de amostragem do rio Subaé- BA, nos períodos de dez. 2011 e nov. de 
2012. 
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Os dados de concentração de Cu problematizam pontualmente as 

condições geoquímicas que favorecem a contaminação na região. As 

alterações sofridas pelos resultados podem ser associadas aos efluentes 

depositados no rio, através dos lodos de tratamentos biológicos (lodo ativo 

produzido no esgoto, composto por matéria orgânica sedimentada) tanto da 

clínica de ruminantes quanto das fazendas do entorno. 

As concentrações médias de Ni variaram pouco entre as duas 

campanhas (73,15mg Kg-¹ e 68,46mg Kg-¹). É possível destacar o aumento das 

concentrações de Ni nos pontos P05, P09 e P11 (durante a segunda 

campanha) e no ponto P08 (durante a primeira campanha). 

Figura 11. Concentração de níquel nos sedimentos superficiais ao longo dos 13 
pontos de amostragem do rio Subaé- BA, nos períodos de dez. 2011 e nov. de 
2012. 

 

 

Mais uma vez, o P09 deve ser destacado uma vez que nesse ponto as 

concentrações de Ni alcançaram valores de camp1= 187mg Kg-¹ e camp2= 
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255mg Kg-¹. Esses valores superaram a maioria dos pontos em até 06 (seis) 

vezes (camp1= 25mg Kg-¹ e camp2= 148,33mg Kg-¹). Os valores apresentados 

neste estudo podem estar associados à contaminação por fatores antrópicos, 

como: os lixos urbanos dos aterros sanitários da região de entorno ao rio 

Subaé, fertilizantes minerais e agroquímicos dos cultivos agrícolas as margens 

do rio, resíduos das indústrias do CIS, entre outros. 

De acordo com Baird (2002), em trabalhos realizados em áreas que são 

diretamente associadas a ambientes industrializados, é bastante comum 

encontar níveis elevados de metais pesados, mesmo porque esses associam-

se diretamente a processos de descarte de efluentes industriais sem os 

devidos tratamentos. 

Cardoso et al. (2001), indica que apesar de existirem processos naturais 

de enriquecimento dos sedimentos superficiais através das interações água-

rocha-solo, é de elevada importância o monitoramento de fontes poluentes, 

pois as diferentes concentrações de metais encontradas no sedimento 

possibilitam prejuízos diretos e indiretos ao ambiente, biota e a população 

adjacente às áreas onde encontram-se os corpos hídricos.  

Na Figura 12, estão apresentadas as concentrações de Zn nos 

sedimentos superficiais do Subaé nos 13 pontos amostrados. Observa-se que 

durante a segunda campanha as concentrações de Zn estão mais elevadas, 

principalmente nos pontos P01, P03 e P09. 
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Figura 12. Concentração de zinco nos sedimentos superficiais ao longo dos 13 
pontos de amostragem do rio Subaé- BA, nos períodos de dez. 2011 e nov. de 
2012. 

 

A elevação do nível de zinco, no ponto 01 pode associar-se, ao sua 

localização, atrás do posto de combustíveis Quatro Rodas, na cidade de Santo 

Amaro da Purificação – BA, e em frente à antiga fábrica de escórias-chumbo, a 

COBRAL-PUMBUM. O ponto 03 está localizado sob uma ponte de concreto na 

entrada da cidade de Santo Amaro da Purificação, para quem a acessa pela 

BA 084. Esses dois pontos distam-se entre si ± 2Km, estando o P02 localizado 

entre os mesmos. Apesar das características geoquímicas favoráveis a 

retenção de metais no P02 (maiores concentrações de matéria orgânica e 

granulometria silte arenosas predominante), as concentrações de Zn não 

equivaleram às registradas nos pontos 01 e 03 que foram superiores. Assim, 

entende-se que as concentrações de Zn observadas nos sedimentos 

superficiais dos pontos 01 e 03 são de origem pontual, e que podem estar 

diretamente associadas aos tipos de atividades desenvolvidas no entorno dos 

mesmos. 
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Sugerindo que os resultados da Figura 12 associados à condições 

naturais, verifica-se que o zinco destaca-se pela sua associação a outros 

compostos como sulfetos, maciços vulcânicos e rochas vulcânicas (BAGGIO & 

HORN, 2012). Onde os indícios de contaminação dos sedimentos de rio, estão 

ligados aos processos intempéricos de rochas, onde ocorre a desagregação do 

metal quando solubilizado, sendo transportado por águas superficiais e 

depositado nos sedimentos superficiais, contaminando quando em altas 

concentrações e disponíveis nas suas diversas formas (BAGGIO & HORN, 

2012). 

Na Figura 13 verifica-se que houve uma elevação nos resultados do Pb, 

de alguns pontos de amostragem como, P01, P04, P05, P06, P07, P08 e P09 

todos durante a segunda campanha. 

 

Figura 13. Concentração de chumbo nos sedimentos superficiais ao longo dos 
13 pontos de amostragem do rio Subaé- BA, nos períodos de dez. 2011 e nov. de 
2012. 
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Porém, não é possível diferenciar as concentrações entre as campanhas 

uma vez que suas médias foram próximas (115,25 mg Kg-¹, durante a primeira 

campanha e 133,33 mg Kg-¹ durante a segunda campanha). 

As médias de Pb encontradas por Cruz (2012), nas nascentes do rio 

Subaé, foram de 41,37 mg Kg-¹. Assim, pode-se inferir que o médio e baixo 

curso do rio Subaé apresentaram concentrações de Pb nos sedimentos mais 

elevadas que os sedimentos das nascentes. Porém, é importante salientar que 

era esperado que o P01 (170mg Kg-¹) apresentasse elevadas concentrações de 

Pb, fato que está associado proximidade do ponto com a antiga fábrica de 

escórias de chumbo da indústria Cobral-PLUBUM. Apesar da Figura 13 mostrar 

que o P08 (236,67 mg Kg-¹) foi destaque para esse metal, mas para este ponto 

também era esperado um valor elevado no resultado, já que esta localidade era 

a área de depósito das escórias de chumbo da mesma industrias (ANJOS & 

SANCHES, 1999; 2001). 

Segundo Fernandez (1994) o chumbo é considerado um metal pesado, 

que causa grandes problemas para a saúde pública, provocando intoxicação, 

por contato constante com águas contaminadas, biota e o sedimento. Visto que 

o mesmo é cumulativo ao organismo, causando uma doença crônica conhecida 

como saturnismo, tendo esta, consequências e efeitos de intoxicação, que 

provocam: tontura, irritabilidade, dor de cabeça, perda de memória 

(PAOLIELLO & CHASIN, 2001). 

Quanto ao cádmio, este não foi detectado em nenhum dos pontos de 

amostragem, destacando que atualmente, nas proximidades do rio Subaé não 

foram detectadas atividades industriais que tivessem como resíduo final o 
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cádmio. Salvo as áreas onde já apresentam históricos de contaminação, como 

a região de Santo Amaro da Purificação, local onde estão dispostos os pontos 

de amostragem P01, P02, P03, P04 (Fábrica Plumbum) e P08 (depósito de 

escórias de chubo da Plumbum). Mesmo assim, o Cd não foi detectado através 

dos limites de quantificação laboratorial, para nenhuma das amostras 

estudadas. 

 

23.0. Comparação das Concentrações de Metais Pesados Encontrados 

nos Sedimentos Superficiais com os Referenciais do TEL, PEL, SEL 

A legislação ambiental brasileira até o presente não dispõe de critérios 

de qualidade para determinação de metais em sedimentos, não dispondo 

também de referenciais para determinação dos Níveis de Base Natural (NBN 

ou background). Desta maneira, para que se possa referenciar, possibilitando 

comparações e aproximações sobre os teores de metais nos sedimentos 

superficiais, foram utilizados critérios estabelecidos por referenciais das 

agências ambientais internacionais como, por exemplo, o NOAA – National 

Oceanic and Atmosferic and Administration (Tabela 08).  

Tabela 08. Tabela demonstrativa da escala TEL, PEL, SEL (NOAA). 

 
 Elementos (Teor em mg kg-¹) 

Nível de efeito Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

TEL 0,59 37 35,7 18 35 123 

PEL 3,5 90 197 36 91,3 315 

SEL 10 110 110 75 250 820 

Um dos referenciais utilizados para este trabalho foram os valores de 

TEL, PEL e SEL (Tabela. 09), que se baseiam em um banco de dados sobre 
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efeitos e não efeitos de metais pesados no ambiente. Onde o TEL é o valor 

abaixo dos quais efeitos adversos são raramente esperados, o PEL é o nível 

de efeitos prováveis, e o SEL é o nível de efeitos severos. 

Os valores referenciais de TEL, PEL, e SEL foram confrontados 

graficamente com os resultados encontrados, para concentrações de metais 

pesados (Cu, Cr, Pb, Cd, Ni, Zn) nos sedimentos superficiais do rio Subaé. O 

parâmetro Cádmio, por não ter sido detectado em nenhuma das amostras 

analisadas, não foi representado graficamente, sendo citado apenas na Tabela 

09, possibilitando conhecimento acerca dos seus níveis representados pelos 

guias de TEL, PEL e SEL. Portanto, este não teve seu resultado enquadrado 

em nenhum dos níveis referenciados. 

De acordo, com as representações gráficas da Figura 14 todos os outros 

metais pesados (Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) descritos para o presente estudo 

apresentaram, em algum ponto amostral, valores acima dos guias TEL, PEL, 

SEL (NOAA). 
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Figura 14. Referenciais da escala TEL, PEL, SEL (NOAA), para avaliação do nível de contaminação dos parâmetros: Cr, Cu, Zn, Zn, Pb 
nos sedimentos superficiais ao longo dos 13 pontos de amostragem do rio Subaé- BA, nos períodos de dez. 2011 e nov. de 2012. 
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A figura 14 apresentou os resultados dos efeitos severos (SEL) de 

contaminação por metais pesados para parâmetros como: cromo que indicou 

que na primeira campanha os pontos 08 e 09, e na segunda campanha os 

pontos 04, 05, 06, 07, 08 e 09 indicaram prováveis contaminações. Para o 

cobre tanto na primeira, quanto na segunda campanha, o ponto 09 foi definido 

como contaminado. Quanto ao níquel há contaminação nos pontos 08 e 09 na 

primeira campanha e para segunda nos pontos 05, 07, 09 e 11. O parâmetro 

zinco indicou que nenhum dos pontos de amostragem para a primeira 

campanha apresentou alterações significativas, e na segunda apenas 01 e 03 

estavam identificados como contaminados. Para o chumbo foi identificada 

contaminação para os valores de referência do TEL e PEL. 

Os gráficos acima analisados indicaram que todos os pontos de 

amostragem estão passando por processos de contaminação, em níveis 

diferentes e de acordo com cada parâmetro, sendo que alguns pontos de 

amostragem apresentaram resultados mais críticos como, por exemplo, os 

pontos P4, P8 e P9 que para todos os metais apresentou contaminação. 

Analisando os estudos realizados por Cruz et al. (2011); Cruz (2012); 

Jesus et al. (2011), Lima (2009) e CRA (1998) na mesma bacia, verificou-se 

que a contaminação do rio Subaé passa por um processo histórico, se 

iniciando desde a época da ocupação do seu entorno com o crescimento das 

cidades que o margeiam, a partir do século XVIII, se tornando mais evidente 

com o passar dos anos e a medida que ocorre o processo de implantação do 

CIS (Complexo Industrial do Subaé), das rodovias BR324, BR116, BR101 e 
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BA084 (MMA-SEMA, 2009), e de outros complexos industriais, resultados que 

corroboram com as afirmativas do presente estudo.  

Portanto, ao confrontar os resultados do presente trabalho, com os 

referenciais do NOAA (TEL, PEL e SEL), e com os estudos realizados na bacia 

do Subaé, por Cruz (2012); Cruz et al. (2011); Adorno et al. (2011); Jesus et al. 

(2011); Lima (2006); Silva & Araújo (2003), Santos (2002); Sacramento (1999); 

CRA (1998); Germen (1997), verifica-se que os níveis de metais estão 

elevados e com os sedimentos superficiais potencialmente contaminados.  

Assim como nos estudos publicados por Cruz (2012), os valores 

referencias dos guias de TEL, PEL e SEL foram utilizados para este trabalho 

com o intuito de conduzir as discussões de maneira orientada, buscando 

confirmar a presença de contaminantes utilizando-se referenciais existentes. 

Essa utilização dos referenciais neste estudo foi feita, mesmo que estes não 

sejam elaborados para região de estudo, mas no intuito de poderem indicar os 

efeitos tóxicos propostos pelos agentes contaminantes encontrados por este e 

outros trabalhos descritos para região. 

 

24.0. Determinação do Índice de Geoacumulação (Igeo) a partir das 

Concentrações de Metais Pesados dos Sedimentos Superficiais 

A determinação dos níveis de acumulação dos metais pesados nos 

sedimentos superficiais do rio Subaé para os metais cromo, cobre, cádmio, 

chumbo, níquel e zinco foi descrito baseado nos Índices de Geoacumulação 

(Igeo). O índice de geoacumulação confere aos dados, escalas categóricas que 
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permitem identificar através dos cálculos gerados pelas fórmulas, a intensidade 

de poluição que apresentam os sedimentos superficiais da região em estudo. 

Contudo, após as análises laboratoriais das amostras dos sedimentos do 

rio Subaé, identificaram-se resultados importantes para este estudo. Através da 

Tabela 09 permitiu-se verificar que existe um grau de contaminação 

significativo para todos os pontos de amostragem, levando em consideração 

cada tipo de metal estudado. Foram constatados ainda os efeitos tóxicos e 

deletérios dos mesmos no sedimento, principalmente no que se trata de 

geoacumulação. 

Tabela 09. Tabela de resultados de metais pesados nos sedimentos baseados no 
Índice de Geoacumulação – Igeo (Muller, 1979), nos sedimentos superficiais ao 
longo dos 13 pontos de amostragem do rio Subaé- BA, nos períodos de dez. 
2011 e nov. de 2012. 

  Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

P01 0 1 1 1 3 3 

P02 0 1 1 1 2 1 

P03 0 1 1 1 3 2 

P04 0 1 2 1 3 2 

P05 0 1 1 1 2 1 

P06 0 1 1 1 2 1 

P07 0 1 1 1 2 1 

P08 0 2 1 1 3 1 

P09 0 2 2 1 2 1 

P10 0 1 1 1 3 1 

P11 0 1 1 1 2 1 

P12 0 1 1 1 3 1 

P13 0 1 1 1 2 1 

Legenda: 0- não poluído;     1- pouco poluído;           2- poluição moderada;         
3-fortemente poluído 

 
 

O resultado expresso na Tabela 09 evidencia que, com exceção do Cd, 

todos os metais exercem um grau de influência na poluição local.  Os índices 

variaram de 1 a 3, sendo 1 pouco poluído, e 3 fortemente poluído. 
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Ao analisar os dados, é possível identificar que o parâmetro níquel foi o 

único dos metais que foi englobado na categoria 1, ou seja, com baixo 

potencial poluidor para todos os pontos de amostragem.  

Para o cromo é possível verificar que o mesmo sofreu uma variação 

entre as categorias 1 e 2, onde apenas os pontos de amostragem 8 e 9 

apresentaram níveis de poluição 2, com valores moderados. Quanto aos outros 

pontos foram todos incluídos na categoria 1, de pouco poluído. 

O cobre passa por alterações no seu grau de poluição, onde quase 

todos os pontos de amostragem foram incluídos na categoria 1, de pouco 

poluído; salvo os pontos de amostragem 4 e 9 considerados com níveis de 

poluição 2, com poluição moderada.  

Zinco foi o parâmetro que apresentou maior variação, havendo uma 

inclusão dos pontos de amostragem 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na categoria 

1, baixo nível de poluição. Já os pontos 3 e 4 foram incluídos na categoria 2, de 

poluição moderada. Quanto ao ponto 1, foi o único a ser incluído na categoria 3 

de maior nível de poluição.  

A análise do parâmetro chumbo inferiu sobre os resultados que os 

pontos de amostragem passaram por duas categorias distintas 2 e 3, onde os 

pontos de amostragem 02, 05, 07, 09, 11 e 13 estiveram inseridos na categoria 

2, de moderadamente poluído; enquanto que os pontos 01, 03, 04, 06, 08, 10, 

12 foram incluídos na categoria 3, de fortemente poluído. 
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Os resultados do parâmetro chumbo se assemelham com os achados do 

trabalho de Cruz (2012), nas nascentes da bacia do Subaé, onde em todos os 

pontos de amostragem foi identificada à presença de chumbo, nos níveis 1 e 2.  

As considerações feitas acerca dos resultados apresentados pela tabela 

do Igeo (Tabela 09) indica que os pontos de amostragem encontraram-se 

contaminados, mesmo que em diferentes níveis passando, desde, a categoria 

de pouco a fortemente contaminado. Corroborando com trabalhos de Cruz 

(2012), que indicam que a contaminação do rio Subaé é identificada desde a 

nascente e se prolongando ao longo de toda a bacia. 

 

25.0. Correlação das Contrações de Metais Pesados em Sedimentos 

Superficiais com os Parâmetros Físico-químicos da Água 

A Tabela 10 apresenta os resultados dos metais pesados nos 

sedimentos superficiais e os parâmetros físico-químicos da água. 
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Tabela 10. Tabela de concentrações de metais pesados nos sedimentos e dos parâmetros físico-químicos da água ao longo dos 13 
pontos de amostragem do rio Subaé- BA, nos períodos de dez. 2011 e nov. de 2012. 

 

 
    Unidade P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 

C
o

n
c
e
n

tr
a
ç

ã
o

 d
e
 m

e
ta

is
 m

g
 k

g
-¹

 

C1 Cr mg Kg-¹
 70 61,67 60 99 78,83 75,17 60,5 326,33 495 121 45,83 66 38,5 

C2 Cr mg Kg-¹
 90 58,33 73,33 140 188,33 193,33 143,33 100,00 1186,6 35 58,33 13,33 23,33 

C1 Cu mg Kg-¹
 102,17 70,5 90,5 185,5 74 107,83 112,83 78,67 214,67 32,83 35 33,83 15,83 

C2 Cu mg Kg-¹
 67,17 28 75,83 129,67 140 60,50 78,00 116,17 325,33 24,50 73,83 20,67 28,17 

C1 Ni mg Kg-¹
 69,33 55,67 66 67,5 63,83 67,33 53,83 160,5 187 60 25 46,67 28,33 

C2 Ni mg Kg-¹
 45,00 20,00 66,67 56,67 110,00 51,67 75,00 26,67 255 13,33 148,33 10,00 11,67 

C1 Zn mg Kg-¹
 766,67 216,67 368,33 483,33 161,67 180 233,33 230 225 156,6 106,67 163,33 121,67 

C2 Zn mg Kg-¹
 1460,00 513,33 1126,67 381,67 466,67 268,33 431,67 188,33 511,67 326,6 375,00 358,33 371,67 

C1 Pb mg Kg-¹
 165 103,33 156,67 175 61,67 70 75 138,33 73,33 133,33 105 128,33 113,33 

C2 Pb mg Kg-¹
 170 65,00 116,67 203,33 131,67 193,33 100 236,67 133,33 95,00 106,67 66,67 115,00 

 
                               

P
a
râ

m
e
tr

o
s
 f

ís
ic

o
-

q
u

ím
ic

o
s
 d

a
 á

g
u

a
 

C1 Temp. ºC 24,2 24,8 25 25,2 25,7 25,5 25,5 25,1 25,3 26,8 25,1 25 25,3 

C2 Temp. ºC 27,6 29,1 28,2 27,7 27,6 28,26 28,8 26,5 28,2 28,4 26,9 28,3 28,7 

C1 OD  mg L 9,8 9,7 10,8 9,9 10,1 11,44 9,5 12,8 8,9 9,8 10,8 10,9 4,3 

C2 OD  mg L 7,61 7,19 6,97 7,19 7,04 6,43 6,49 6,15 3,85 6,08 2,77 3,47 3,33 

C1 CE  uS cm 259 302 239 218 368 382 356 456 534 629 780 824 613 

C2 CE  uS cm 218 215,7 208,5 720,8 443,1 435,6 432,6 589,6 6,87 718,9 945 976,7 918,3 

C1 pH pH 7,58 7,64 7,74 7,84 7,73 7,97 8,09 8,07 7,87 8,04 7,55 7,06 7,66 

C2 pH pH 7,58 7,44 7,82 8,1 7,98 8,26 8,26 7,78 615,7 7,75 7,14 7,1 7,86 

Legenda 
Metais: Cd-cádmio; Cr-cromo; Cu-cobre; Ni-níquel; Pb-chumbo; Zn-zinco 
Físico-químicos: Temp.-temperatura; OD-oxigênio dissolvido; CE-condutividade elétrica; pH-potencial hidrogeniônico  
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Os resultados indicam que o pH da água nos pontos de amostragem 

obteve resultados que variam entre neutro e levemente alcalino. Estes 

resultados inferem que há uma baixa adsorção conferida através de hidróxidos 

e agentes oxidantes, e também podem influenciar diretamente na formação dos 

compostos de baixa solubilidade como, por exemplo, os carbonatos (BAIRD, 

2002).  

Em grande parte dos casos, existe uma grande dificuldade na deposição 

de alguns metais como o Cu nos sedimentos superficiais, o que pode explicar 

os baixos valores do mesmo em alguns pontos de amostragem como P10, 

P11, P12, e P13. Sendo que a baixa concentração deste metal nos sedimentos 

do Subaé pode estar associada ao baixo acúmulo de matéria orgânica no 

sedimento, tendo esse como um dos principais beneficiadores no processo de 

acumulação de metais (SINGH, et al., 2005). 

O parâmetro pH também atua como indicador de transporte de cobre, de 

cromo e de níquel, visto que este pode sofrer variações, possibilitando assumir 

um comportamento exponencial, tornando-se mais representativo no transporte 

de cobre através da água para o sedimento, onde se acumulará, 

principalmente quando os valores de pH variam em faixas entre 6,0 – 8,0. 

Enquanto que, quando variam entre as faixas 4,0 – 6,0 existe uma menor 

contribuição de cobre, bem como para cromo e níquel (SINGH, et al., 2005). 

Tabela 11. Correlação (Pearson) entre os metais pesados dos sedimentos 
superficiais e os parâmetros físico-químicos da água ao longo dos 13 pontos de 
amostragem do rio Subaé- BA, nos períodos de dez. 2011 e nov. de 2012. 

 

 Cr-pH Cu-pH Ni-pH 

r (Pearson) 0.9731 0.8205 0.8940 

(p) < 0.0001 0.0006 < 0.0001 
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Os resultados da correlação da Tabela 11 corroboram com os dados 

gerados pela Tabela 10, onde há correlação positiva de r> 80% entre o pH da 

água e os metais do sedimento como: o cromo, o cobre e o níquel. Esse fato 

permite dizer que essa correlação positiva é confirmada pelos valores de p< 

0,05, sendo extremamente significativos e uma associação entre Cr-pH de 

r=0.9731; Cu-pH de r=0.8205; Ni-pH de r=0.8940, tendo estes dados indicados 

um grau de correlação superior a 70%. O fato de o pH sofrer grandes variações 

entre as faixas ácidas e alcalinas, pode promover a liberação de Cu, Cr e Ni 

que estão acumulados no sedimento para a coluna d’água (DE OLIVEIRA & 

MARTINS, 2011). 

Quanto aos parâmetros Zn e Pb, não apresentaram correção 

significativa. Para o parâmetro de Cd que não foi detectado em nenhuma das 

amostras analisadas, este não foi incluído nas análises de correlação entre os 

metais do sedimento e os parâmetros físico-químicos da água. No que se 

refere aos dados de correlação dos parâmetros físico-químicos da água 

temperatura, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica, os mesmos não 

apresentaram correlações significativas com os metais. 
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26.0. CONCLUSÕES 

Ao avaliar os resultados do presente estudo, entende-se que a 

classificação textural caracterizou os sedimentos superficiais das zonas de 

deposição sedimentar do rio Subaé nos 13 pontos de amostragem, como 

sendo do tipo Arenito representando 53,84% dos pontos de amostragem. 

Possibilitando através das análises dos espectros de reflectância, identificar a 

presença de Gibbsita, Montmorillonita, Ilita, e Caolinita. Havendo ainda uma 

variação de feições de absorção gerando indícios de presença de óxidos de 

ferro, óxido de alumínio, água, hidroxila e matéria orgânica. No que diz respeito 

à determinação das concentrações de metais pesados nos sedimentos 

superficiais, os outros metais (Zn>Cr>Pb>Cu>Ni), os dados de concentração 

problematizam pontualmente as condições geoquímicas que favorecem a 

contaminação na bacia do Subaé. Os resultados dos efeitos de contaminação 

para os referenciais do TEL, PEL e SEL, estão elevados e com os sedimentos 

superficiais potencialmente contaminados em todos os pontos de amostragem 

e em níveis diferentes, sendo que os pontos de amostragem P4, P8 e P9 foram 

considerados os mais críticos. Onde foram constatados ainda, os efeitos 

tóxicos e deletérios dos mesmos no sedimento, principalmente no que se trata 

de índice de geoacumulação. As alterações sofridas pelos resultados podem 

ser associadas aos efluentes depositados no rio, através dos lodos de 

tratamentos biológicos, os lixos urbanos dos aterros sanitários da região de 

entorno ao rio Subaé, fertilizantes minerais e agroquímicos dos cultivos 

agrícolas as margens do rio, resíduos das indústrias do CIS, entre outros. 
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