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RESUMO 
 

O Brasil tem um dos maiores complexos hidrográficos do mundo, sendo que possui 8% da 

água doce da superfície da terra. Devido ao abrupto crescimento urbano e industrial das 

últimas décadas, a qualidade da água dos corpos aquáticos brasileiros tem sido alterada. As 

nascentes do rio Subaé, localizadas na cidade de Feira de Santana-BA, vem apresentando 

visíveis alterações na qualidade da água e as principais fontes responsáveis por tais 

alterações são: atividades industrial a presença do Complexo Industrial do Subaé (CIS), no 

seu entorno, atividades agrícolas e crescimento urbano. Estudo realizados em poços 

domésticos e industriais da região do CIS evidenciaram a presença de Manganês (Mn), 

Zinco (Zn), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Chumbo (Pb) e Niquel (Ni). Desta forma, 

torna-se necessário um estudo mais amplo que abriguem outras matrizes ambientais, uma 

vez que esses elementos já foram evidenciados na água subterrânea. O sedimento 

superficial é largamente utilizado em estudos geoquímicos uma vez que a análise de metais 

pesados nos sedimentos permite a detecção de poluentes que podem até estarem ausentes 

ou em baixas concentrações na coluna d’água. Para iniciar a amostragem do sedimento os 

pontos de coleta foram georeferenciados. Foram analisados os metais totais na água 

superficial, os sedimentos coletados passaram por análise granulométrica, quantificação da 

matéria orgânica e análise das concentrações dos metais pesados. Posteriormente, se 

realizou uma analises multivariada para sintetizar os dados, procurando trabalhar com as 

correlações mais fortes entre as duas matrizes. Se realizou o IGEO para detectar as 

nascentes mais contaminadas. Os resultados apontam que a nascente do rio Subaé mais 

contaminada por metais pesados é a nascente da Pedro Suzart com Zn, Cu e Pb, 

principalmente. 

Palavras Chaves: Metais pesados, nascentes, sedimentos, georeferenciamento, análise 

multivariada, rio subaé. 
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ABSTRACT 
 
 
Brazil has one of the biggest hydrographic resources of the world, and has 8% of the surface 

freshwater worldwide. Due to the abrupt urban and industrial growth of recent decades, the 

quality of water bodies in Brazil has been changed. The source of the river Subaé (Subaé 

Lake), located in the city of Feira de Santana-BA, has revealed visible changes in water 

quality and the main sources responsible for these changes are: industrial activities 

(presence of Complex Industrial Subaé, CIS), small agricultural activities and urban growth. 

Study conducted in industrial and domestic wells in the region of CIS showed the presence 

of manganese (Mn), zinc (Zn), cadmium (Cd), chromium (Cr), copper (Cu), plumb (Pb), and 

Nickel (Ni). Thus, it is necessary a larger study using other environmental matrices, since 

these elements have already been evidenced in the groundwater. The sediment surface is 

widely used in geochemical studies because the analysis of trace elements in sediments 

allows the detection of pollutants that may even be absent or present in low concentrations in 

the water column. To start the sampling of sediment, the collection points will be 

georeferenced. We analyzed the total metals in surface water, sediments collected passed 

through sieve analysis, quantification and analysis of organic matter concentrations of heavy 

metals. Subsequently, it conducted a multivariate analysis to synthesize the data, looking for 

work with the strongest correlations between the two arrays. If you made the IGEO to detect 

most contaminated sources. The results indicate that the source of the Subaé most 

contaminated by heavy metals is the source of Pedro Suzart Zn, Cu and Pb, mainly. 
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1 NATUREZA DO PROBLEMA 

1.1 INTRODUÇÃO 

O Brasil tem um dos maiores complexos hidrográficos do mundo, com 8% de toda a água 

doce do planeta que está na superfície da Terra (FIBGE, 1992). Este país apresenta rios 

com grandes extensões, larguras e profundidades. A maioria dos rios brasileiros nasce em 

regiões pouco elevadas, com exceção do rio Amazonas e de alguns afluentes que nascem 

na cordilheira dos Andes.  

A qualidade da água dos corpos aquáticos tem sofrido sérias alterações, decorrentes das 

atividades industriais, agrícolas e urbanas intensificadas nas últimas décadas no Brasil e no 

Mundo. Os mecanismos de controle e prevenção não cresceram nas mesmas proporções 

que a população e as atividades industriais. O aporte de elementos tóxicos e contaminação 

por disposição de lixo no leito dos rios, despejos de esgotos sanitários urbanos e industriais 

sem tratamento, infiltração de pesticidas e agrotóxicos dissolvidos pela chuva e levados ao 

rio, alteram os lençóis de água que formam as nascentes, assim como também os leitos dos 

rios e seus ciclos biológicos. Alterando o ciclo biológico os efeitos chegam diretamente ao 

homem por meio da cadeia trófica (SIEGUEL, 2002). 

Os metais pesados presentes na água são resultado da lixiviação química das rochas, 

drenagem das águas e descargas de águas residuais urbanas e industriais. A maioria dos 

metais pesados fazem parte da crosta terrestre, embora em pequenas quantidades, no 

entanto, o aumento da contribuição destes elementos, torna-os prejudiciais para o homem 

(ESTEVES, 1998). 

Diversos estudos (FÖRSTNER & WITTMANN, 1981; BAISCH, 1994; SALOMONS, 1995; 

LAYBAUER, 1995; RANTARARO 1996; ANSARI et al., 2000; GUERRA et al., 2000), 

indicam a modificação da concentração dos metais pesados nos sedimentos do fundo em 

ambientes aquáticos alterados pelo homem, bem como, a forma química apresentada por 

esses elementos químicos em sedimentos recentes, explicadas por emissões de origem 

antropogênica durante a deposição.  

No Brasil, os primeiros estudos científicos publicados, sobre contaminação de sedimentos 

por metais pesados na década de 80, foram realizados por Lacerda et al (1989), e 

enfatizavam sobre a contaminação por mercúrio em sedimento da região da Amazônia. O 

mercúrio é utilizado para amalgamar o ouro no processo de extração. O autor ainda relata 

que para cada quilograma de ouro extraído é utilizado e lançado na atmosfera e na água 
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cerca de 1,32 Kg de mercúrio. O mercúrio que é lançado na água do rio, deposita-se no 

sedimento onde permanece imobilizado (pelas condições favoráveis de pH e condutividade 

elétrica da água), é monometilizado, tornando-se biodisponível. Desta maneira, este 

elemento pode atingir ao homem  por meio da cadeia alimentar. 

Outro exemplo de contaminação por metais pesados, se deu no município de Santo Amaro 

da Purificação – Bahia, Brasil, localizado a 72 km de Salvador, foi palco de intensa atividade 

de extração metalúrgica de chumbo entre os anos de 1956 e 1993, quando a Plumbum- 

Mineração e Metalurgia Ltda. produziu entre 11.000 e 32.000 toneladas de chumbo por ano 

e gerou um passivo ambiental que vem sendo estudado desde a década de 70 (MACHADO, 

et al., 2003).  

A avaliação da distribuição dos metais pesados nos diversos compartimentos, proporciona 

segurança em termos de saúde pública, uma vez que dependendo das características 

físicas e químicas do ambiente aquático, os elementos reagem, se dispersam ou são 

simplesmente mobilizados e depositados nos sedimentos, constituindo-se um perigo 

potencial pelas características de biodisponibilidade que todos os elementos químicos 

possuem. Alguns organismos expostos a estes contaminantes podem acumular metais em 

seus tecidos em concentrações mais altas do que aquelas encontradas no ambiente e 

muitos desses organismos são consumidos pelo homem através da cadeia alimentar 

(SIEGUEL, 2002). 

Segundo Zwolsman et al., (1996) há três razões principais para se estudar a distribuição de 

metais pesados em sedimentos: 

• Uma fração considerável de metais pesados acumulados nos sedimentos existem 

em formas químicas instáveis, o que os tornam disponíveis por incorporação à fauna 

bentônica. 

• Os sedimentos podem se tornar fontes de metais pesados quando o sedimento 

superficial e a coluna d’água se encontram em desequilíbrio. 

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

metais pesados no sedimento podem ser usados para descobrir a história de 

poluição de um sistema aquático.  

 

Algumas razões podem ser apontadas para justificar o presente trabalho, entre elas estão: 

- Estudo realizado por Lima (2009) em águas subterrâneas da região do CIS (Complexo 

Industrial do Subaé) evidenciou concentrações de metais pesados como: cádmio (Cd), 
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chumbo (Pb), cromo (Cr), cobre (Cu), zinco (Zn) e o bário (Ba). Este estudo foi o ponto de 

partida para o realizar o estudo geoquímico das águas superficiais e sedimento das 

nascentes do rio Subaé relatadas nesta dissertação.  

- Uma vez que a Bacia do rio Subaé deságua na Baía de Todos os Santos, segunda baía 

mais navegável do país, caso haja contaminação das suas nascentes poderá haver 

enriquecimento de metais pesados na baía. 

- Avaliações realizadas pelo CRA (1998), mostraram além do chumbo (caso Santo Amaro) a 

existência também de cobre, cádmio e zinco, na matriz do sedimento, em concentrações 

elevadas, no trecho do rio Subaé situado à jusante da antiga fábrica de chumbo.  

Sendo assim, a seguinte questão foi levantada: Qual a contribuição geoquímica das 

nascentes ao curso do rio Subáe? Os metais pesados analisados estão presentes nas 

matrizes água e sedimento superficial? As concentrações estão elevadas, quando 

comparadas com concentrações de referência utilizadas pela USEPA e outros estudos 

realizados no Brasil? Atividades do Centro Industrial do Subaé podem estar contribuindo 

com o enriquecimento de metais pesados nas nascentes do rio? 

1.2 OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a qualidade dos sedimentos e da água superficial das nascentes do rio Subaé 

(Lagoa Subaé do lado Norte BR 324, Lagoa Subaé do Lado Sul BR 324, Lagoa Salgada e 

Nascente da Pedro Suzart). 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Avaliar a concentração dos elementos Mn, Zn, Cd, Cr, Cu, Pb nas nascentes do rio Subaé, 

por meio de análise do sedimentos superficial. 

- Avaliar a concentração dos elementos Mn, Zn, Cd, Cr, Cu, Pb nas nascentes do rio Subaé 

por meio da analises da água superficial. 

- Avaliar as possíveis relações químicas existentes entre os elementos Mn, Zn, Cd, Cr, Cu, 

Pb  quantificados e os parâmetros físico-químicos analisados na água superficial. 

- Evidenciar a composição granulométrica existente nos sedimentos superficiais das 

nascentes do rio Subaé. 
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- Avaliar as possíveis relações existentes entre as concentrações de metais pesados e o 

conteúdo de matéria orgânica presente nos sedimentos superficiais das nascentes da Bacia 

do rio Subaé. 

- Apontar os ambientes das nascentes mas vulneráveis à contaminação química através das 

analises geoquímicas na água e no sedimento.  

- Avaliar o estado atual de contaminação por elementos químicos nas nascentes do rio 

Subaé por meio do índice de geoacumulação nos sedimentos. 

1.4 DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

A bacia do rio Subaé está localizada na região denominada de Recôncavo Norte no Estado 

da Bahia, inserida na região Hidrográfica Nacional Atlântico Leste. A bacia do Subaé é 

limitada ao norte pela bacia do rio Pojuca, ao leste pela bacia do rio Jacuípe, ao sul pelas 

bacias dos rios Joanes, Açu e Baía de Todos os Santos e a Oeste com a bacia do rio 

Paraguaçu (CRA, 1998). 

Este conjunto hidrográfico drena parte dos municípios de Feira de Santana, São Gonçalo 

dos Campos, Amélia Rodrigues, desemboca na Baía de Todos os Santos com sua zona 

estuarina compreendendo os municípios de Santo Amaro da Purificação e São Francisco do 

Conde cujo canal principal apresenta extensão aproximada de 10 km. No trecho final do 

estuário, o seu leito se bifurca, devido a presença da Ilha da Cajaíba, formando o canal de 

São Brás com 7,5 km de extensão (CRA, 1998).  

A disposição da rede hidrográfica está controlada pela geologia da região. A formação 

geológica do município é caracterizada pela presença de planalto, compondo-se por 

sedimentos areno - argiloso bastante poroso e permeável responsável pelo acúmulo e 

transmissão de água subterrânea originando fontes e lagoas que geram as três micro bacias 

do município que repousam sobre o embasamento cristalino (ALMEIDA, 1992).  

Os pontos de amostragem escolhidos no presente estudo estão localizados no alto da bacia 

hidrográfica do rio Subaé, pertencente ao município de Feira de Santana – BA (conforme 

descritos no ANEXO 1). A bacia do rio Subaé abrange uma área de 2.062,396927 ha com 

altitude média de 220 m. A localização da área de estudo está definido pelas coordenadas 

de 12°25´ e 12°28’, na latitude sul e 38°90’ e 38°96’, da longitude oeste (Sistema UTM, 

WGS/84). Na Figura 1, estão representados as áreas onde se tomaram os pontos de coleta: 

As lagoas Subaé do lado norte e sul da BR 324, a lagoa Salgada e a nascente Pedro 

Suzart.  
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Figura 1. Mapa de Localização da área de estudo 

Fonte: Projeto nascentes Subaé UEFS (2010) 
 

A nascente Pedro Suzart está localizada numa área urbanizada no Bairro Brasilia, na 

comunidade do Vietnã, atualmente receptora de esgoto como mostra na Figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Nascente Pedro Suzart localizada na comunidade Vietnã – Feria de Santana, 

BA 
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Em 1973 a lagoa do Subaé foi aterrada para construção da rodovia BR – 324. Para avaliar a 

contribuição da BR na contaminação dessa nascente se identificou a Lagoa Subaé lado 

norte da pista BR 324 e Lagoa Subaé lado sul da pista BR- 324. No lado sul (lado do Bairro 

Subaé) a lagoa é marcada pela grande presença de macrófitas que cobrem completamente 

esse ambiente no período de seca (outubro-fevereiro) consequentemente a lagoa é 

marcada pela baixa profundidade nesse período. Seu entorno é caracterizado pelo alto grau 

de urbanização além de construções urbanas (sem esgoto e sem coleta de lixo), indústrias, 

hortaliças, e um posto de gasolina (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Lagoa Subaé, lado Sul da BR – 324 – Feira de Santana, BA 

 

O lado norte da lagoa do Subaé tem maiores dimensões, maior profundidade e menor 

densidade de macrófita. Com uso quase exclusivamente industrial, foi dividida em dois 

corpos aquáticos, como consequência do soterramento para instalação de galpões 

indústrias e abertura de estrada para acesso a novas indústrias em funcionamento (Figura 

4). No total a lagoa Subaé possui uma área de 36,27 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Lagoa Subaé, lado norte da BR- 324 – Feira de Santana, BA 
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A Lagoa Salgada é a maior das lagoas em estudo com uma área de 135,69 ha, atualmente 

muito explorada para a extração de argila pelas múltiplas olarias instaladas na margem da 

lagoa, além de sofrer com o aterramento para construção de condomínios residenciais 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Lagoa Salgada – Feira de Santana, BA 

 

No entorno das nascentes do rio Subaé, encontra-se instalado o Centro Industrial do Subaé 

(criado em 14 de dezembro de 1970), ocupando uma área total de 1.102 hectares. 

Atualmente, o CIS se encontra dividido em dois núcleos, o Núcleo BR - 324 com um área de 

28,4 Km2 localizada ao longo da BR – 324 com 14 km de cumprimento e o Núcleo CIS – 

Tomba com um área de 24 Km2 localizada entre o anel de contorno e a linha divisória do 

município de Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos sentido Oeste-Leste (CIS, 

2010). 

As indústrias presentes no centro industrial são dos mais diversos ramos, a exemplo: 

química, material elétrico e de transportes, eletrodomésticos, bebidas, alimentos, vestuário, 

calçados e artefatos de tecidos, metalurgia, papel, papelão e embalagem. Constitui-se como 

um polo industrial de grande interesse para o desenvolvimento econômico do Município de 

Feira de Santana, já que, segundo dados do CIS (2010) em 2005, o centro industrial injetou 

R$ 85,1 milhões de ICMS, correspondendo a 40,10% do total arrecadado no município de 

Feira de Santana. Conta hoje com um total de 333 indústrias. 

1.5 CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS, GEOLÓGICAS, GEOMORFOLÓGICAS E 

CLIMATOLÓGICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

Segundo RADAMBRASIL (1981) a área de estudo que está inserida no município de Feira 

de Santana, está situada numa zona entre úmida e o Semi-árido (zona dos tabuleiros 

interioranos entre o Recôncavo e o escudo exposto). Tem uma altitude média de 234 
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metros, com uma área de aproximadamente 1.338,1 Km2. O clima é de Seco a sub-úmido e 

semi-árido (IBGE, 2004). Segundo a classificação de Thornthwaite e Matther (SEI, 2007) o 

clima do município sub úmido megatérmico. Já na classificação de Koppen (1948) enquadra 

como clima tropical com chuva no inverno, e temperatura média do mês mais frio maior a 18 

ºC.  

De maneira geral, é possível definir que as nascentes do rio Subaé, são do tipo aquífero 

confinado, com o aspecto de lagoa, já que forma parte do manancial subterrâneo que aflora 

na superfície terrestre e se encontra entre duas camadas impermeáveis de material sólido 

(FRANCA-ROCHA et al, 1998). Com exceção da Nascente da Pedro Suzart, a qual foi 

identificada por meio de sensoriamento remoto através do Satélite LANDSAT 5 e através da 

observação sistêmica em campo, se constatou que é uma nascente sem acúmulo de água 

inicial, perene com um fluxo permanente que está atualmente recebendo as descargas 

domésticas da comunidade do Vietnã. 

Assim tambem, o clima é Semi-árido é caracterizado pela insuficiência de precipitações, 

temperaturas elevadas e fortes taxas de evaporação (BRANDÃO et al, 2008). A região semi-

árida do nordeste, em geral, possui uma estação chuvosa curta com 2 a 5 meses de chuva. 

As chuvas moderadas do inverno são vindas do oceano Atlântico, e as trovoadas de verão 

são originadas no sertão. 

A temperatura média anual do município é de 25ºC e a pluviometria média anual é de 781 

mm (BRANDÃO et al, 2008). Na tabela 1 está representada a pluviometría mensal da cidade 

de Feira de Santana, do período de 2010 a 2011. 

Tabela 1. Pluviometria media mensal da cidade de Feira de Santana 

 
Fonte: Projeto Nascentes Subaé (2011) 

 

A região das lagoas e nascentes em estudo se encontram geomorfologicamente 

caracterizadas como áreas com superfícies cimeiras que compreendem os Tabuleiros 

Interioranos, associadas a ocorrências de depressões fechadas circulares ou ovaladas. 

Sendo que a borda oeste da superfície cimeira origina as nascentes de riachos que 

penetram no tabuleiro (ALMEIDA ,1992). 
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1.6 CARACTERIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO DAS NASCENTES 

Segundo a Resolução do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA nº 

303, de 20 de Março de 2002 no art. 2 inciso II, que define nascente ou olho d`água como o 

local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea. O 

CTRN (2004) define nascente como o afloramento do lençol freático, que vai dar origem a 

uma fonte de água de acúmulo (represa), ou cursos d’água (regatos, ribeirões e rios).  

De forma geral, as nascentes localizam-se em encostas ou depressões do terreno ou no 

nível de base representado pelo curso d’água local, podem ser perenes (de fluxo contínuo), 

temporárias (de fluxo apenas na estação chuvosa) e efêmeras (surgem durante a chuva, 

permanecendo por apenas alguns dias ou horas). De acordo com a sua formação, as 

nascentes se dividem em dois tipos, nascente sem acúmulo d’água inicial, quando o 

afloramento ocorre em terreno declivoso, surgindo um único ponto em decorrência da 

inclinação da camada impermeável menor que a da encosta; e quando a superfície freática 

intercepta a superfície de terreno e o escoamento é espalhado numa área, o afloramento 

tende a ser difuso formando pequenas nascentes por todo o terreno, originando as veredas.  

Devido a sua importância, as nascentes assim como outros corpos hídricos, estão regidas 

por legislação ambiental que estabelece estratégias de preservação como o controle da 

erosão do solo por meio de estruturas físicas e barreiras vegetais de contenção, 

minimização de contaminação química e biológica e ações mitigadoras de perdas de água 

por evaporação e consumo pelas plantas. Com respeito à qualidade da nascente, deve-se 

prestar atenção em contaminação com produtos químicos, a poluição da água resultante de 

ação antrópicas que acarrete aumento de partículas minerais no solo, da matéria orgânica e 

dos coliformes totais que podem comprometer a saúde dos homens e animais. 

 A legislação específica ligada a cobertura vegetal das nascentes, estabelece áreas de 

preservação permanentes instaladas ao redor da nascente para proteger a bacia 

hidrográfica contribuinte. Através da análise sistêmica, se constatou que na maioria das 

margens das lagoas e nascente, não existia nenhuma distância a ser respeitada como área 

de preservação permanente estabelecida na Resolução do CONAMA no 303/2002, que 

considera preservação permanente as áreas situadas nas nascentes, ainda que 

intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, 

devendo ter um raio mínimo de área marginal de 30 metros de largura em zonas urbanas, 

para lagoas com mais de 20 ha de largura e situadas em área rural a área de preservação é 

de 100 metros (BRASIL, 2002). 
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A preservação da nascente deve cuidar tanto da qualidade da água como da quantidade de 

água produzida. Deve ter uma boa distribuição no tempo, ou seja, a variação da vazão deve 

se mínima ao longo do ano, de tal forma, que a bacia não deve funcionar como um 

recipiente impermeável, escoando em curto espaço de tempo toda a água recebida durante 

uma precipitação pluvial. Ao contrário, a bacia deve absorver boa parte dessa água através 

do solo, armazená-la em seu lençol subterrâneo e cedê-la, aos poucos, aos cursos d’água 

através das nascentes, inclusive mantendo a vazão, sobretudo durante os períodos de seca 

(CRTN, 2004). 

Com a finalidade de evitar que as interferências sem critérios nas nascentes e ao longo dos 

cursos d’água causem danos irreversíveis à rede natural de drenagem preservando os 

recursos hídricos para o bem do ambiente como um todo, na utilização de uma nascente, é 

preciso ter conhecimento e respeitar as normas e regulamentos das leis específicas dos 

recursos hídricos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 METAIS, METALOIDES E ELEMENTOS TRAÇOS 

A origem dos metais no meio ambiente se dá através de processos de formação de solo das 

rochas primárias, as quais possuem concentrações de químicos e minerais que são 

cristalizados através de processos físicos e condições de intemperismo ou erosão. Os 

metais são encontrados na natureza sob a forma de minério, em geral são encontrados 

juntos a outros elementos, nos minerais, e com grande quantidade de impurezas (SIEGUEL, 

2002), normalmente se comportam como cátions.  

Os metais são elementos químicos caracterizados por serem sólidos na temperatura padrão 

de 25 ºC, com alto ponto de fusão, e alta densidade, especialmente os de transição. Eles 

não quebram com facilidade mais são maleáveis, dúcteis (podem ser transformados em fios 

finos), e conduzem bem a eletricidade e o calor. Geralmente reagem com ácidos mesmo 

diluídos formando sais. Num metal cada átomo exerce apenas uma fraca atração nos 

elétrons mais externos, da camada de valência, que podem fluir livremente, proporcionando 

a formação de íons positivos  (cátions) e o estabelecimento de ligações iônicas com não-

metais, por isso se encontram geralmente combinados com outros elementos. Entre os 

metais mais importantes pode–se citar: o sódio (Na), magnésio (Mg), alumínio (Al), potássio 

(K), cálcio (Ca), cromo (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), níquel (Ni), zinco (Zn), prata (Ag), 

estanho (Sn), tugstênio (W), platina (Pt), ouro (Au), mercúrio (Hg), chumbo (Pb), urânio (U), 

dentro de outros. 

Alguns metais são chamados de metais pesados, porque possuem alta densidade e são 

tóxicos em baixas concentrações (BISINOTI & FIGUEIREDO, 2004). Com um peso atômico 

que vai entre 63,55 (Cu) e 200.59 (Hg), apresentando peso específico superior a 4 (g cm-3), 

ressaltando que a maioria dos elementos metálicos de interesse econômico e minério se 

encontram nesta categoria (HIGUERAS, P; OYARZUN, R,  2004). Porém, são perigosos por 

serem altamente reativos e bioacumuláveis (SIEGUEL, 2002). Quando os elementos 

químicos que ocorrem na natureza, se encontram em pequenas concentrações da ordem de 

partes por bilhão (ppb) e partes por milhão (ppm) são chamados de elementos traços, 

existem muitos metais pesados que são encontrados em pequenas quantidades, mais não 

pode se dizer que todo elemento traço é metal como é o caso do Arsênio (PEREIRA, 2008). 

De maneira geral, os metais pesados podem ser encontrados como material em suspensão 

na coluna de água, ligados a sólidos inorgânicos, sólidos orgânicos e microrganismos ou, 
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como material dissolvido, apresentando reações de precipitação, dissolução ou adsorção 

com a água (LACERDA 1998). 

Alguns dos metais pesados são essenciais para funções vitais nos organismos, tais como: 

cobalto (Co), cobre (Cu), manganês (Mn), molibdênio (Mo), vanádio (V), estrôncio (Sr) e 

zinco (Zn). Porém em quantidades excessivas podem ser tóxicos. Outros elementos como o 

chumbo (Pb), cádmio (Cd) e o mercúrio (Hg), não são essenciais para nenhuma função 

bioquímica, sua acumulação pode causar graves intoxicações ao longo da cadeia alimentar 

(SIEGUEL, 2002). 

Por outro lado, as principais fontes antrópicas de metais pesados que se somam as naturais 

têm sido relacionadas aos efluentes urbanos (principalmente Cr, Cu, Pb, Zn, Mn e Ni), a 

queima de combustíveis fósseis (Cu, Ni, Pb), as indústrias de beneficiamento de ferro e aço 

(Cr e Zn), fertilizantes (Cu, Fe, Mn, Ni e Zn), e depósitos de lixo industrial (Zn, Mn e Pb) 

(LACERDA 1998). Na Tabela 2 se mostra de forma sintética alguns dos metais presentes 

em diversas atividades industrias. 

Tabela 2. Fontes de metais pesados 

 

RAMO INDUSTRIAL Cd  Cr  Cu  Hg  Pb  Ni  Sn  Zn 
Papel         
Petroquímica         
Indústria de cloro e KOH 
(eletroquímica) 

        

Fertilizantes         
Refinarias de petróleo         
Usinas siderúrgicas         
Indústria de metais não ferrosos         
Vidro, cimento, cerâmica         
Indústria textil         
Indústria de couros         
Usinas termoelétricas         
Fábrica de borracha         
Fábrica de baterias e eletroquímicas         
Fábrica de Tintas e corantes         
Fábrica de plásticos e resinas         

 
FONTE: Adaptado e modificado por PRADO (1992) de FELLENBERG (1980) 
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2.2 FORMAÇÃO DOS SEDIMENTOS SUPERFICIAIS E CARACTERIZAÇÃO 

GEOQUIMICA 

Segundo a norma NBR 6602, o sedimento é o material mineral ou orgânico, transportado e 

depositado sobre a superfície terrestre. Os sedimento superficiais se situam no topo da 

coluna sedimentar ou na interface sedimento/água (em depósitos subaquáticos) ou 

sedimentos. Os sedimentos são as camadas de partículas minerais e orgânicas, geralmente 

de granulação muito fina, que se encontram em contato com a parte inferior dos corpos 

d’água natural, como lagos, rios, reservatórios estuários e oceanos (BAIRD, 2002). 

Compostos por uma mistura de minerais de granulação fina, média e grossa, incluindo 

argila, silte e areia, misturados com a matéria orgânica (MANAHAN, 1994), tais como: 

quartzo, argilo-minerais, feldspatos e mica grossa (SUGUIO, 1973).  

Quando os metais pesados se integram aos componentes da paisagem, compartimentos 

como os sedimentos nos corpos de aquáticos, representam uma ferramenta importante na 

avaliação do grau de contaminação dos ambientes por poluentes. De um modo geral, as 

maiores concentrações de metais pesados são encontradas em sedimentos com 

granulometria fina (<63 µm) e com elevadas concentrações de matéria orgânica, 

caracterizando propriedades geoquímicas importantes no processo da mobilização desses 

poluentes inorgânicos no sedimento (CORTECCI, 2010). 

Os sedimentos constituem os segmentos ambientais mais estáveis em termos físicos e 

químicos (BAISCH, 2010). Sendo que seus parâmetros de qualidade química são utilizados 

como indicadores de qualidade média das águas. São de grande importância ambiental 

porque nele habitam muitos organismos (Bentos) que estão próximos da base da cadeia 

alimentar e onde se depositam os metais e compostos orgânicos (ESTEVES, 1998). 

A formação dos sedimentos pode resultar do carreamento de material sedimentário para 

dentro dos corpos d’água através da erosão ou desgaste das suas margens, ou de 

processos físicos, químicos e biológicos no ambiente aquático, que levam à deposição do 

sedimento na região de fundo desses corpos d’água (MANAHAN, 1994).  

Os sedimentos, portanto, são constituídos por composto inorgânicos, como óxidos, 

hidróxidos, carbonatos, silicatos, sulfetos, fosfatos e compostos orgânicos, tais como: 

colóides, detritos orgânicos, bactérias e algas (ARABINDA et al., 1995). Muitos destes, 

resultantes de reações de precipitação, oxidação – redução, complexação e das atividades 

biológicas. 
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Os metais encontrados nos sedimentos podem ser originados de processos naturais, como 

intemperismo, carreamento do solo adjacente e lixiviação das rochas que formam o leito dos 

corpos d’água (origem litogênica), ou originados das atividades humanas, como descartes 

industriais e urbanos (origem antropogênica) (MARENGO et al., 2006). 

 

A disponibilidade geológica dos elementos químicos ou geodisponibilidade é a porção do 

conteúdo total de um elemento ou composto que pode ser liberada á superfície por 

processos mecânicos físicos ou biológicos. Por exemplo, o grau de geodisponibilidade de 

um elemento numa rocha dependerá da suscetibilidade dessa rocha à alteração intempérica 

e a abundancia dos minerais que a contêm, assim como depende de características de 

clima, porosidade, e permeabilidade das rochas e a estrutura geológica (SIEGUEL, 2002; 

CORTECCI, 2010), sendo então a difusibilidade o grau de dispersão dos elementos por 

ação de processo físicos, controlada pela geodisponibilidade. 

 

Os metais pesados são mobilizados num conjunto de elementos e depositados em 

ambientes naturais, em concentrações significativas maiores aos níveis naturais. Os metais 

ligados, principalmente, aos silicatos e minerais primários, formam espécies relativamente 

imóveis, enquanto que aqueles ligados a outras fases dos sedimentos (óxidos de Fe-Mn, 

sulfetos, carbonatos e argilas secundárias) são, geralmente, mais móveis (RAURET, 1998; 

TÜZEN, 2003; SCOULLER et al., 2006).  

 

Entre os substratos geoquímicos que compõem os sedimentos, se destacam os que 

possuem a capacidade de reter e concentrar metais pesados, em geral são 

termodinamicamente instáveis constituídos por sustâncias amorfas ou pouco cristalinas 

(LIMA et al., 2001). As formas coloidais dão lugar a formação de hidróxidos em quanto as 

partículas sólidas incluem variedade de minerais. Estas fases dissolvidas podem ser 

capturadas por adsorção ou absorção nas argilas e hidróxidos, podendo ter reações de 

precipitação, complexação pelas substâncias húmicas das partículas orgânicas, processos 

de difusão, atividades biológicas e uma combinação desses fenômenos (RAMIREZ et al., 

2005). A complexação dos compostos orgânicos (captura cátions metálicos), da lugar a 

fases extremadamente tóxicas como é o caso do metil mercúrio (CH3Hg) (HIGUERAS, P. 

OYARZUN, R.,  2004). Quanto maior o número de ligações do íon metálico com as 

moléculas orgânicas, maior será a estabilidade do complexo formado, determinando sua 

solubilidade na água, podendo estar solúvel ou insolúvel. 

 

A química do sistema aquoso regula taxas de adsorção e absorção no sistema água-

sedimento. De maneira geral os metais pesados podem estar em diferentes formas, ou 
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modos de ligações, nos sedimentos: podem precipitar como hidróxidos, sulfetos, carbonatos 

ou outros minerais; serem adsorvidos por hidróxidos e óxidos de ferro, manganês e alumínio 

ou co-precipitar com eles, e formar complexos orgânicos e inorgânicos (MARENGO et al., 

2006). Os parâmetros reguladores deste sistema, são a salinidade, potencial redox (EH) e 

potencial hidrogenionico (pH) (SIEGUEL, 2002; HIGUERAS, P. OYARZUN, R.,  2004).  

 

A carga superficial é frequentemente dependente do pH. Desta maneira se pode concluir 

que em águas naturais com pH 7, muitas partículas coloidais (como células de algas, 

bactérias e proteínas) são carregadas negativamente, podendo adsorver e fixar os metais 

nos sedimentos (MANAHAN, 1994). Sendo que mudanças nas condições físico-químicas 

(variação de pH, salinidade, potencial redox, oxigênio dissolvido, ação de bactérias, 

presença de quelantes orgânicos, reações de complexação e processos de diagênese do 

ambiente podem ocasionar a liberação dos metais dos sedimentos, tornando-os uma fonte 

de metais (RAMIREZ et al., 2005; MARENGO et al., 2006).  

 

Nos casos dos óxidos de Fe e Mn, que têm uma capacidade de sorção (incorporação não 

estequiométrica) mais elevada que os de Al e Si, se dissolvem à medida que o potencial 

redox decresce e precipitam à medida que o sistema se torna mais oxigenado. O que tende 

a manter esses óxidos em um estado amorfo ou com baixo grau de cristalinidade, apesar de 

extremamente ativos, sendo que o baixo grau de cristalinidade facilita a sorção de íons 

estranhos nos óxidos (LICHT, 2001). 

 

Os óxidos de Mn têm maior capacidade que os óxidos de Fe, para capturar metais (LICHT, 

2001), já que os óxidos de manganês podem precipitar mais lentamente que os óxidos de 

Fe, embora que as substituições isomórficas e oclusão de íons estranhos na estrutura 

mineralógica (extremamente complexa dos óxidos de Mn), sejam muito maiores que nos 

óxidos de Fe. Por este motivo e pela grande variabilidade de estados de oxidação em 

condições semelhantes. Segundo Manahan (1994) os óxidos e hidróxidos de Fe e Mn 

podem adquirir cargas através de reações nas suas superfícies, envolvendo o íon 

hidrogênio.  

 

A matéria orgânica de origem natural presente nos sedimentos resulta, predominantemente, 

da lixiviação da matéria orgânica do solo, que por sua vez é originada da decomposição de 

plantas por bactérias e fungos (origem pedogênica) e da excreção e decomposição do 

plâncton e bacterias aquáticas na própria coluna d’água (origem aquagênica) 

(BUFFLE,1990). A maior parte dessa matéria orgânica é composta por substâncias 

húmicas, como os ácidos húmicos, fúlvicos e humina (LICHT, 2001). 
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As substâncias húmicas são uma mistura complexa de compostos, de modo que, suas 

propriedades físico-químicas são aquelas da mistura ao invés de um composto simples. A 

abundância de radicais –COOH e –OH dá aos ácidos húmicos e fúlvicos suas propriedades 

ácidas e também as de adsorver, complexar e quelar os metais, uma vez que, quando 

dissolvidos na água, os componentes húmicos e fúlvicos têm carga negativa (LICHT, 2001).    

 

Segundo Licht (2001), os metais podem se ligar à matéria orgânica de várias maneiras: 

- Formando complexos com os ácidos húmicos e fúlvicos,  

- Substituindo o H+ ionizável 

- Ligados diretamente ao carbono, formando compostos organometálicos. 

- Ligados diretamente ao nitrogênio, oxigênio, fósforo ou enxofre. 

- Em muitos compostos os metais podem ser quelados (ligado a dois ou mais sítios da 

molécula ligante)  

- Podem ser atraídos eletrostaticamente a partículas coloidais da matéria orgânica 

2.2.1 Análise textural 

Determinadas propriedades físicas do sedimento são fundamentais para estudos ou 

depósitos sedimentares e a dinâmica de sedimentos que os originam. Alguns dos 

parâmetros determinantes são: densidade, tamanho e forma, rugosidade da superfície das 

partículas, granulometria dos sedimentos e principalmente a dimensão das partículas que as 

compõem (DIAS, 2004).  

Existem diversas técnicas para determinar tamanho do grão, como medição direta por meio 

do peneiramento seco e húmido (no Brasil seguindo a NBR 7181 – Dezembro de 1984, para 

a determinação da granulometria por peneiramento e por sedimentação), sedimentação 

granulométrica a laser, raio X e couter counter (Mc MANUS, 1988), os métodos permitem 

uma divisão das amostras de sedimentos em um número menor de frações de tamanhos, 

possibilitando construção de distribuição de frequência de tamanho, baseada no peso ou 

volume percentual de cada categoria (PYE & BLOTT, 2004). 

Desta maneira, para caracterizar as amostras se torna necessário o tratamento matemático 

dos dados de distribuição de tamanho do grão. Existem 3 tipos de manipulação matemática 

dos dados: a interpolação visual da distribuição, através de histograma de distribuição de 

frequência; o cálculo de parâmetros estatísticos, com a moda, desvio padrão, assimetria e 

curtose; e o cálculo dos parâmetros estatísticos a partir da intercepção dos dados tirados 

visualmente através de gráficos ou por métodos de interpolação – regressão. 
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Desde o século XIX foram propostas várias classificações baseadas no tamanho das 

partículas, entre as classificações mais conhecidas e utilizadas está a de Wentworth. Devido 

a falta de unanimidade com os limites dimensiométricos das classes texturais que os 

constituem se criaram várias outras classificações com finalidades diversas como a de 

Shepard, Folk, Nickless, Flemming entre outras (DIAS, 2004). 

A classificação textural proposta por Shepard (SHEPARD, 1954), baseia-se, 

essencialmente, num diagrama triangular  em que são representados os conteúdos 

percentuais em areia, silte e argila. Atualmente existe um software chamado de SYSGRAM 

que auxilia na análises completo dos dados. Na caracterização, adotase a escala de 

Wentwort , e os limites para sua determinação são os valores de phi obtidos pela formula: 

Phi = - log2 d(mm). 

Ao contrário de outras classificações ternárias, em que existe a preocupação de permitir a 

extração de ilações de índole hidrodinâmica, viabilizando a dedução de características do 

ambiente de deposição, o esquema classificativo de Shepard é puramente descritivo, não 

existindo preocupações “hidrodinâmicas” (DIAS, 2004). Neste esquema classificativo 

existem 10 classes, cujas caracterizações e designações se mostram na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de Shepard 

Fonte: Dias (2004) 

2.3 GEOQUÍMICA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS 

As fontes antropogênica dos metais pesados nas aguas naturais, são os compostos 

químicos lançados nos efluentes de indústrias de tintas, pigmentos, galvanoplastias, 

indústrias químicas, indústrias de couros e outros (PIVELI, 2001).  
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Os metais pesados como o Al, Ba, Mn, Zn, Cd, Cr, Cu, Pb, Fe, são contaminantes perigosos 

nas águas pois mesmo em pequenas concentrações trazem efeitos adversos a saúde 

(LIBÂNIO, 2008). Diversos metais pesados se encontram na forma dissolvida nas águas 

naturais, se apresentando como íons hidratados de complexos estáveis (ácidos fúlvicos e 

ácidos húmicos) de partículas inorgânicas formando precipitados que se mantém em 

suspensão, os quais podem ser absorvidos por partículas em suspensão ou também podem 

se misturar nos sedimentos de fundo podendo ser incorporados por organismos vivos 

(PIVELI, 2006).  

 

São apresentadas na Tabela 3 as características mais relevantes dos metais pesados de 

interesse para este estudo e os padrões de qualidade dos corpos d’água de classe 2 

segundo o CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005). 

 

Tabela 3. Características principais dos metais pesados na água e padrões de 

qualidade 

Parâmetros Características principais Padrão 
 mg L-1 

Aluminio 
Dissolvido 

É influenciado pelo pH, temperatura e presença de 
fluoretos, sulfatos, matéria orgânica e outros ligantes 

0,1   

Bario Total Ocorre naturalmente na forma de carbonatos em algumas 
fontes minerais,  

0,7  

Manganês Total De origem das rochas e solos, comumente achado nos 
lagos e reservatorios com baixo OD 

0,1  

Zinco Total É um elemento essencial ao corpo humano em pequenas 
quantidades, só se torna prejudicial à saúde quando 
ingerido em concentrações muito elevadas. 

0,18  

Cádmio Total É um metal que se acumula em organismos aquáticos, 
possibilitando sua entrada na cadeia alimentar. 

0,001  

Cromo Total A concentração do metal na água subterrânea geralmente é 
baixa (< 1 µg/L). Na forma trivalente, o cromo é essencial 
ao metabolismo humano e sua carência causa doenças. Na 
forma hexavalente, é tóxico e cancerígeno. As fontes 
antrópicas tem origem industrial como   galvanoplastia, 
soldagens, produção de ligas ferro-cromo, curtume, 
produção de cromatos, dicromatos, pigmentos e vernizes.  

0,05  

Chumbo Total A presença do metal na água ocorre por deposição 
atmosférica ou lixiviação do solo, É um composto 
cumulativo provocando um envenenamento crônico 
denominado saturnismo. As doses letais para peixes variam 
de 0,1 a 0,4 mg/L 

0,01  

Ferro Dissolvido Aparece nas águas subterrâneas devido à dissolução do 
minério pelo gás carbônico da água. Nas águas 
superficiais, o nível de ferro aumenta nas estações 
chuvosas devido ao carreamento de solos e a ocorrência 
de processos de erosão das margens e por efluentes 
industriais 

0,3  
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FONTE: Segundo o CONAMA 357/05, adaptado de CETESB (2001), Piveli (2006), e Libânio 
(2008) e Pedroso & Lima (2001). 
 

2.4 INTERPRETAÇÃO DE DADOS GEOQUÍMICOS 

Na geoquímica é preciso caracterizar o comportamento das variáveis analíticas, seus 

relacionamentos e mais comumente é preciso fazer predições e extrapolações a partir de 

dados coletados no campo e produzidos no laboratório. Com esta finalidade a geoquímica 

faz uso da estatística descritiva, indutiva, e geoestatística, auxiliando de maneira 

fundamental no tratamento na compreensão da série de dados.  

 

A análise espacial é composta por um conjunto de procedimentos encadeados que tem a 

finalidade de escolher um modelo inferencial que considere explicitamente os 

relacionamentos espaciais presentes nos fenômenos. O modelo, definido por Koch e Link 

(1970) é a representação de um processo ou de um fenômeno natural, cujo objeto é a 

abstração, simplificação e organização da realidade, concentrando a atenção em alguns 

poucos fatores da situação.  

 

Um modelo de tipo estocástico, é o modelo do Índice de Geoacumulação (Igeo) proposto 

por Müller (1979), como uma forma de avaliar o grau de poluição dos sedimentos. O índice 

estabelece a relação entre as concentrações dos metais encontradas para região em estudo 

e os valores geoquímicos de background desses metais com base na composição média 

mundial dos folhelhos geológicos, permitindo calcular o grau de contaminação de áreas 

diferentes. O folhelho ou “shale”, genericamente, é uma rocha sedimentar folheada de 

granulometria finíssima semelhante às argilas. Como os sedimentos de fundo são 

majoritariamente constituídos de partículas finas, esse tipo de rocha tem sido usada como 

referência em muitas pesquisas que tratam a avaliação da qualidade de sedimentos, a 

tabela 6, mostra os valores de folheiros para alguns metais pesados. 

 

Niquel total  As principais fontes antrópicas do níquel são a queima de 
combustíveis fósseis, processos de mineração e fundição 
do metal, fusão e modelagem de ligas e indústrias de 
eletrodeposição  

0,025 

Cobre 
dissolvido 

Grande parte do cobre depositado no ambiente provém de 
fontes antropogênicas, entre elas as atividades de 
mineração e fundição, queima de carvão, incineradores de 
resíduos, produtos utilizados como antiaderentes e 
fertilizantes  

0,009 
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Tabela 4. Valores de referencia global – Concentração peso seco – rocha sedimentar 

tipo “Shale” 

Elemento  Cr  Mn Fe  Co  Ni  Cu  Zn  Cd  Ba  Pb  

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

FONTE: Turekian & Wedepohl (1961) 

Índice de Geoacumulação de Müller e uma modelagem de avaliação da intensidade de 

contaminação dos sedimentos, ou o enriquecimento do substrato geológico, aplicando-se 

aos atributos químicos calculados para classificar a intensidade de poluição. Este índice 

estabelece a relação entre os teores de metais encontrados na região em análise e um valor 

referencial equivalente à média mundial para metais associados às argilas. 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 (BROWEN, 1979). O fator 1,5 da equação é usado para compensar possíveis 

variações dos dados de "background" devido a efeitos litogênicos (FORSTNER, 1983). 

 

O Igeo consiste em sete intervalos distintos, que variam de 0 a 6, e estão relacionados com 

o grau crescente de contaminação, como pode se apreciar na tabela 5, onde se mostra a 

escala de intensidade onde o 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). 

 

Tabela 5. Escala de intensidade do índice de Geoacumulação 

 

Intensidade de poluição  Igeo  Classe do Igeo  
muito fortemente poluído  >5  6 
forte a muito fortemente poluído  4 <Igeo < 5  5 
fortemente poluído  3 <Igeo < 4  4 
moderadamenteafortemente poluído  2 <Igeo < 3  3 
moderadamente poluído  1 <Igeo < 2  2 
pouco a moderadamente poluído  0 <Igeo < 1  1 
não poluído  0 0 

 

FONTE: Modificado de Müller 1979 
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Por outro lado, como a maioria dos dados geoquímicos, não seguem leis normais de 

distribuição, exigem tratamento específico, para que a média, variância e desvio padrão 

(estatística descritiva ou estimadores) forneçam fieis estimativas do universo amostrado, em 

alguns estudos de ecologia e limnologia requerem a utilização de analises multivariadas.  

 

A finalidade da análise multivariada é encontrar um padrão comportamental e compreender 

a relação e interdependência que existem entre os diferentes agentes do meio físico e 

biológico. As analises multivariadas podem ser descritivas (exploratórias), ou de inferência 

(confirmação), como as análises de agrupamento (cluster analysis) e as analises de 

componentes principais. (BICUDO, 2007). A Análises de Componentes reduzem as 

dimensões de uma matriz com todos os dados analíticos obtidos nas amostras e investigam 

a estrutura e relação dos resultados com precisão em menor tempo, reduzindo o grupo 

amostral original em alguns dados representativos.  

 

A matriz de correlação é construída por coeficientes de similaridade a partir de variáveis 

com uso da normalização Kaizer. O índice KMO, mede a adequação da amostra com o 

limite mínimo de aceitabilidade com o valor 0,50. Coeficientes com maior similaridade ou 

semelhança são encontrados e agrupados hierarquicamente em ordem de decréscimo de 

similaridade. As medidas de similaridade utilizadas são o coeficiente de correlação linear do 

produto momento (Pearson), que detecta a similaridade entre as variáveis (modo R)e o 

coeficiente de distância, usado para verificar a similaridade entre indivíduos (Modo Q). 

 

De maneira geral, a manipulação dos dados estatísticos podem ser representados a traves 

de planilhas e gráficos. As planilhas facilitam as observações a manipulação e o 

entendimento de grandes massas de dados, como os histogramas e os Box Plots (permite 

detectar outliers, visualizar assimetria do comportamento, e comparar resultados de diversas 

variáveis ou campanhas de amostragens). 
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3 METODOLOGIA 

 

O Fluxograma 1, mostra os procedimentos técnicos e os passos seguidos para o 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA 1. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Por meio das visitas de campo e com a ajuda de um GPS, se levantaram os perímetros das 

áreas de estudo através do georeferenciamento, tanto da localização, quanto do local onde 

se coletaram as amostras (pontos amostrais) de água e sedimentos para análises dos 

parâmetros físico – químicos realizados in situ e dos metais pesados realizados no 

laboratorio. A definição dos pontos de coleta da água e dos sedimentos superficiais foram 

escolhidos por serem lugares representativos nas nascentes (lagoa Salgada (LSA), a lagoa 

Subaé do lado norte da BR-324 e lagoa Subaé do lado sul da BR – 324 (LSU), assim como 

o ponto referenciado pela base cartográfica como nascente localizada no Bairro Brasília, na 

rua Pedro Suzart (NPS).  

 3.1 COLETA E ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS 

Se realizaram três campanhas de coleta de amostras de água e de sedimento durante o 

período de outubro de 2010 a maio de 2011. Na primeira etapa de coleta, as amostras de 
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sedimento e de água foram coletadas em outubro de 2010. Na segunda campanha as 

amostras foram coletadas em Janeiro de 2011. Finalmente a terceira campanha foi realizada 

em Maio de 2011. 

Como se pode observar no Fluxograma 1, os parâmetros físicos da água (OD, Temperatura, 

Condutividade, Turbidez, pH)  foram analisados in situ e os metais pesados na água (Mn, 

Zn, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni) foram analisados no laboratório de saneamento LABOTEC da UEFS. 

As análises granulométrica dos sedimentos foi realizada no laboratório de Materiais da 

UEFS. Os sedimentos superficiais coletados na primeira coleta foram analisados no 

laboratório de Geoquímica da UFBA, os sedimentos superficiais da segunda e terceira 

coleta formam analisados no laboratório de saneamento da UEFS. A primeira analise foi 

realizada na UFBA porque não tínhamos estrutura disponível no LABOTEC/UEFS, esse 

problema foi solucionado a partir da segunda coleta 

As amostras de água superficiais  foram coletadas em garrafas de vidro âmbar de 1 L de 

capacidade contendo 5 ml de HNO3 (a 65%) conforme estabelece o Standard Methods. 

Todas as amostras foram devidamente etiquetadas e reservadas num isopor com gelo para 

preservação da temperatura até chegar ao laboratório.  

 

Os sedimentos superficiais foram coletados dos pontos georeferenciados, com a ajuda de 

uma pá de plástico em alguns casos onde o acesso era fácil com uma coluna de água baixa 

e em outras ocasiões quando o acesso era mais difícil por conta da coluna de água, se 

utilizou um testemunho (cano de PVC). Posteriormente, foram etiquetados e acondicionados 

as amostras em sacos plásticos de alta densidade, no laboratório, o sedimento superficial 

coletado foi seco em estufa por 12 horas a uma temperatura de 65 0C.. 

3.2 PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS E IN SITU 

3.2.1 Matriz agua 

Para obter a base de dados da matriz água foram realizadas análises físico - químicas da 

qualidade da água in situ. Para o potencial hidrogeniônico (pH), utilizou-se um pHmetro de 

bancada da marca MISURA LINE modelo ML1010 calibrado com soluções tampões de pH 

4,2 e 6,86 antes de realizar a leitura das amostras. A turbidez se determinou através de um 

turbidímetro da marca HANNA modelo HI-93703. A condutividade foi medida por meio de 

um condutivímetro de marca HANNA modelo HI-8733. Os parâmetros de temperatura e 

oxigênio dissolvido, foram medidos através do oxímetro marca LUTRON Modelo DO-5519. 

Os Sólidos totais foram determinados pelo método gravimétrico. 
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As amostras de água superficial foram filtradas e na sequência foram quantificadas as 

concentrações dos seguintes elementos: Mn, Zn, Cd, Cr, Cu e Ni, em espectrofotômetro de 

absorção atômica da Marca GBC – Avanta. 

  

Posteriormente se compararam os valores dos metais pesados obtidos, com outros estudos 

realizados no Brasil, nas mesmas condições. 

 

O Fluxograma 2, mostra uma sínteses dos passos descritos anteriormente, para obter a 

base de dados da matriz agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA 2. PROCEDIMENTOS PARA OBTER A BASE DE DADOS DA ÁGUA SUPERFICIAL 

3.2.2 Matriz sedimento 

Para obter a base de dados correspondentes a matriz do sedimento, se realizaram várias 

etapas (Fluxograma 3), a primeira foi análises granulométrica seguindo a NBR 7181 (1982). 

Para determinar a distribuição granulométrica da fração dos solos finos (partículas com 

diâmetros inferiores a 0,075 mm), se realizou o ensaio de sedimentação, através da 

velocidade de queda das partículas do solo num meio liquido, tomando como base a lei de 

Stokes, que correlaciona a velocidade de queda das partículas esféricas com o seu 

diâmetro. Para a apresentação dos resultados se utilizou como recurso o SYSGRAM para 

realizar o Diagrama de Shepard e dendogramas. 
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Para a confirmação e caracterização mineralógica das amostras de sedimentos foi realizada 

no laboratório de Espectroradiometria do PPGM a análise espectral. Para as medidas 

espectrais foi utilizado um Espectrorradiômetro portátil modelo FieldSpec Full Resolution 3, 

produzido pela ASD (Analytical Spectral Devices, Inc. O Espectrorradiômetro é um 

instrumento óptico para medir (a partir de uma fonte de energia controlada) a energia 

radiante (radiância ou irradiância) em cada comprimento de onda (ASD, 2008). O 

equipamento utilizado adquire espectros de forma contínua no intervalo do visível-

infravermelho próximo (VNIR) e infravermelho de ondas curtas (SWIR), com intervalo 

espectral de 350-2500nm e resolução espectral de: 3nm entre 350 a 700 nm e 10 nm entre 

700 a 2500 nm, totalizando 2151 bandas.  

Para as medidas de refletância utilizou-se como acessório a sonda “High Intensity Contact 

Probe”. Para calibração foi utilizada a placa de referência spectralon.  As 14 amostras foram 

peneiradas e colocadas em uma "placa de petri" de maneira que a superfície ficasse 

uniforme para fazer a leitura. 

Realizou-se a análises espectrais das curvas seguindo a metodologia de Pontual et al 

(1997), onde se removeu o contínuo (normalizou matematicamente a escala) para acentuar 

as feições de absorção, seguido da observação da região espectral do infravermelho de 

ondas curtas (SWIR) entre 2050 e 2450 nm, posteriormente se identificaram as feições de 

absorção, simetria, forma e declividade destas feições, a partir da comparação destas 

curvas com uma biblioteca espectral para comparar os espectros da amostra com espectros 

conhecidos. Na tabela 5, se mostram as moléculas características de algumas feições 

espectrais retiradas da biblioteca de referencia do USGS (United States Geological Survey) 

que é constituída por espectros de minerais puros. Na tabela 6, encontram-se as feições 

espectrais de algumas moléculas que foram essenciais para a definição da composição das 

amostras de sedimento. 

Tabela 6. Feições espectrais características para definir a composição mineralógica 

do sedimento 

Feição espectral Molécula 
2,160 – 2,20 µm Al, OH- 

1,880 – 2,040 µm Água 
1,350 – 1,550 µm Água + hidroxila (OH)- 
1,720 – 1,860 µm OH em sulfatos, argilas, caulinita 
2,230 – 2,296 µm Fe,  OH- 
2,306 – 2,365 µm CO3 e Mg – OH- 

FONTE: Pontual et al (1997)  
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Para a determinação dos metais pesados presentes no sedimento se realizou a digestão 

parcial. O procedimento consistiu em levar 0,5 g (apenas as frações menores que 0,68 mm 

correspondentes as classes silte e argila) da amostra seca num vaso de teflon e 

acrescentou-se 6 ml de HNO3 a 65% e 2 ml de HCl. A programação para digestão em micro 

ondas marca Anton Paar de 16 vasos. Após digestão, as amostras foram filtradas num balão 

de 50 ml com água ultrapura. A amostra filtrada foi levada para leitura dos metais pela 

técnica de absorção atômica no espectrômetro de absorção atômica marca Varian, modelo 

AA 220FS 

 

Uma outra porção da amostra dos sedimentos foi submetida à determinação da matéria 

orgânica realizado pelo método de perda de peso por ignição. Posteriormente foram 

calculados os teores de matéria orgânica total na amostra segundo a fórmula abaixo: 

 

%M.O. = ((P1 – P2)*100)/ M amostra 

 

Onde: P = massa do cadinho calcinado a 500 ºC (g), P1 = massa da amostra + cadinho 

calcinado (g), P2 = massa da amostra + cadinho calcinado (g), M amostra = P1 – P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA 3. PROCEDIMENTOS PARA OBTER A BASE DE DADOS DA MATRIZ DE SEDIMENTO 

SUPERFICIAL 
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As concentrações de metais pesados quantificadas nos sedimentos superficiais da nascente 

do rio Subaé, foram analisadas com a finalidade de compreender os processos geoquímicos 

que controlam sua distribuição nos ambientes estudados, assim como para a compreensão 

da origem possível do enriquecimento dos metais pesados achados nas áreas de estudo. 

 

Como as amostras não são independentes entre si, foi realizada uma abordagem estatística, 

através da correlação pelos métodos de Pearson, para unificar as possíveis relações entre 

os metais pesados achados na água e os do sedimento, assim como dos metais em agua e 

os parâmetros físico químicos da água. As concentrações de metais pesados formam 

analisadas também a traves da utilização do Blox Plot, com o  programa estatístico Statistic 

for Windows 5.0. 

 

Realizou-se o calculo de Indice de Geoacumulação (IGeo) dos sedimentos, com os níveis 

de base do folhelho padrão segundo Browen, 1979, já que não se tem estudos anteriores de 

metais pesados nas áreas de estudo que possam dar um parâmetro de background para 

determinar o nível de contaminação dos sedimentos. 
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4 RESULTADOS 

Foram realizadas três coletas de água e de sedimento, a primeira coleta no mês de outubro 

de 2010, a segunda no mês janeiro de 2011, e a terceira coleta no mês de maio de 2011. A 

primeira coleta foi realizada em nove pontos de amostragem, já que a coleta foi no inicio das 

visitas de campo, onde não se tinha o real conhecimento da abrangência de cada uma das 

áreas de estudo e o acesso era difícil pelas fortes chuvas da época. A segunda e a terceira 

foram acrescentados 5 pontos, totalizando 14 pontos de monitoramento. 

A figura 7, mostra a pluviometria mensal do período de amostragem do ano 2010 - 2011 da 

cidade de Feira de Santana – Bahia. 

 
 

Figura 7. Pluviometria mensal da cidade de Feira de Santana nos anos 2010 - 2011 
Fonte: Projeto nascentes Subaé UEFS (2011) 

4.1 MATRIZ ÁGUA SUPERFICIAL 

4.1.1 Descrição dos parâmetros físico-químicos da água 
 
Os parâmetros físico químicos analisados foram: OD, DBO5, Turbidez, Sólidos totais, 

Condutividade e pH em períodos de estiagem e de maior pluviosidade nos meses de 

Outubro de 2010, janeiro de 2011 e Maio de 2011, como se mostra na tabela 7 a seguir.  
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Tabela 7. Valores dos parâmetros físico químicos da água das três coletas 

 

 
-- valor anulado por erro de calibração do aparelho  

PARAMETRO pH Turbidez Condutividade OD DBO5 Sólidos Totais 

UNIDADE       UNT µS cm-1 mg L-1 O2 mg L-1 O2 mg L-1 
COLETA Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 
LSU-A1 7,6 7,4 6,1 7,6 254,0 3,3 1386,0 1700,0 676,0 --- 6,6 11,6 14,0 0,0 14,0 392,0 736,0 434,0 
LSU-A2 6,9 7,8 5,3 10,3 19,6 32,8 546,0 700,0 460,0 6,1 6,0 5,8 35,0 5,0 16,0 350,0 694,0 2078,0 
LSU-B1 8,1 7,9 6,2 24,4 120,0 1,9 238,0 500,0 216,0 --- --- --- 10,0 4,0 2,0 148,0 592,0 394,0 
LSU-B2 ---  7,9 6,0 --- 5,0 0,9 --- 500,0 553,0 --- --- 13,2 -- 10,0 0,0 -- 572,0 394,0 
LSU-B3 7,7 8,0 5,9 --- 3,9 77,6 301,0 500,0 596,0 --- --- 1,6 -- 12,0 8,0 -- 586,0 438,0 
LSU-B4 6,9 8,2 6,1 --- 7,4 5,7 2720,0 500,0 527,0 0,3 --- --- -- 10,0 0,0 -- 602,0 512,0 
LSA-C1 --- 9,3 6,2 7,5 3,3 0,9 3880,0 7500,0 4300,0 --- 5,5 --- 13,0 8,0 28,0 1290,0 580,0 2574,0 
LSA-C2 --- 9,8 6,2 4,0 5,4 1,9 3480,0 4700,0 450,0 --- 4,1 7,8 11,0 0,0 32,0 1216,0 530,0 2372,0 
LSA-C3 --- 9,0 6,3 --- 1,9 1,7 --- 7000,0 6100,0 --- 5,2 11,6 -- 8,0 30,0 -- 540,0 3400,0 
LSA-C4 --- 9,8 6,3 --- 3,5 2,6 --- 5100,0 1400,0 --- 3,5 --- -- 6,0 30,0 -- 590,0 618,0 
LSA-C5 --- 8,3 6,4 --- 6,5 4,6 --- 1200,0 1400,0 --- 3,1 11,1 -- 6,0 28,0 -- 556,0 638,0 
LSA-C6 --- 7,8 6,2 --- 4,1 1,9 --- 5700,0 3900,0 --- 2,2 10,6 -- 12,0 28,0 -- 622,0 572,0 
NPS-D1 8,8 8,2 6,3 86,0 59,0 0,9 1534,0 1000,0 1595,0 0,4 0,9 1,8 120,0 120,0 260,0 338,0 592,0 520,0 
NPS-D3 --- 7,5 6,0 409,0 80,0 0,9 968,0 1000,0 1233,0 2,8 0,6 2,4 0,0 80,0 220,0 568,0 596,0 368,0 
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Na tabela 7 pode se observar que alguns pontos da primeira coleta possuem valores de pH 

que variam do neutro ao alcalino, na segunda coleta as amostras apresentaram valores 

mais elevados de pH entre 8 e 9,8, principalmente as amostras da lagoa salgada como é o 

caso dos pontos LSA-C2, LSA-C4. Estudos realizados por CARVALHO et al., (2009) 

mostraram que o pH aumentado acarreta na precipitação de metais como Cr e Cu e 

consequentemente reduz a condutividade da água. A terceira coleta apresentou pH baixo 

com valores entre 5,3 e 6,4, indicando que o ambiente se encontra ácido. A queda do pH, 

dissolve carbonatos e hidróxidos, vem como modificam a dessorção dos cátions metálicos 

devido à competição com Hidroxilos (FORSTNER & WITTMAN, 1981). A influencia da forte 

pluviometria no mês de abril-maio (111 mm) como mostra a figura 8, aumentou a coluna 

d’água nas lagoas o que consequentemente baixou o pH dos ambientes. 

 

Os valores de turbidez oscilaram de 0,9 UNT a 409 UNT. Os valores altos de turbidez 

mostram a presença de sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, 

argila) e outros detritos orgânicos, algas e bactérias, no caso dos pontos das nascentes da 

Pedro Suzart (NPS), os valores altos podem ser explicados pela grande quantidade de 

esgoto urbano, que na primeira coleta ainda era liberado diretamente no córrego da 

nascente. Por outra parte, nos ambientes das lagoas, a coluna d’água com pouca 

profundidade e a grande quantidade de macrófitas contribuíram com a alta turbidez, com a 

exceção da lagoa salgada, que é um ambiente com menos oscilações na profundidade da 

coluna d’água e a que maior profundidade apresentou no mês de maio de 2011 (de 50 a 150 

cm de profundidade), pelo que não apresentou valores baixos de turbidez. 

 

Os valores mais elevados de sólidos totais foram encontrados na terceira coleta em 

amostras de água coletadas nos pontos da lagoa Salgada (LSA-C1, LSA-C2 e LSA-C3), 

com valores de 2574 mg L-1, 2372 mg L-1, 3400 mg L-1 respectivamente. Os altos valores 

encontrados apontam para a constante remoção das argilas (olarias) atrelada a uma densa 

população de macrófitas. O excesso de sólidos dissolvidos na água pode levar a graves 

problemas de salinização do solo, assim como também, tem uma relação direta com a 

condutividade da água (PIVELI, 2006). 

 

Dessa maneira, os valores de condutividade observados nas amostras de água das áreas 

coletadas acompanham os altos valores de sólidos totais. Além dos pontos já mencionados 

acima, os demais pontos de coleta da lagoa Salgada (LSA-C4, LSA-C5 e LSA-C6). Os 

menores valores de condutividade foram observados na primeira coleta no ponto LSU-B1 

(lagoa do Subaé) com 238 mg L-1 e em geral os maiores valores foram na terceira coleta, 

com o pico mais alto no ponto LSA-C1 (lagoa Salgada) com 7500 mgL-1. Nos pontos LSA-
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C4, LSA-C5 E LSA-C6 na coleta de maio de 2011 encontraram-se manchas pretas na água 

com aspecto de óleo, que pode ter sido algum tipo de graxa ou óleo, jogado na lagoa, que 

consequentemente diminuiu a condutividade nesses pontos. A condutividade elétrica da 

água pode variar de acordo com a temperatura e a concentração total de substâncias 

ionizadas dissolvidas. A medida que aumenta a quantidade de sólidos dissolvidos aumenta 

também a condutividade elétrica.  

 

O oxigênio dissolvido é um parâmetro importante para avaliar as condições naturais da água 

e detectar impactos ambientais como eutrofização e poluição orgânica. Para a manutenção 

da vida aquática aeróbia, é necessário teores mínimos de oxigênio dissolvido de 2 a 5 mgL-1 

O2 (LIBÂNIO, 2008). Como se pode observar na tabela 6 os pontos da nascente da Pedro 

Suzart NPS-D1 e NPS-D3 apresentaram em média das três coletas de 1 mgL-1O2, sendo 

que o ponto NPS-D1 tem o valor mais baixo onde o OD praticamente é inexistente. Os 

baixos teores de oxigênio dissolvido pode ser explicado devido a estas áreas funcionarem 

como receptores de esgoto bruto das zonas circunvizinhas. Já no caso da lagoa Subaé lado 

norte nos pontos LSU-B3 e LSU-B4 e a lagoa Salgada LSA-C4, os valores baixos podem 

ser explicados em parte pela coluna de água baixa com presença de grandes quantidades 

de macrofilas e possíveis fontes pontuais e difusas de poluentes. 

 
Observa-se também, que os valores de DBO5 de quase todos os pontos são altos em 

relação ao CONAMA 357/05, que estabelece 5 mgL-1O2 de DBO5 para corpos de água de 

classe 2, o que pode ser explicado pela presença de um alto teor de matéria orgânica, 

principalmente nos pontos NPS-D1 e NPS-D3 com valores acima de 100 mgL-1O2, onde a 

água da nascente é misturada com o esgoto de uma grande região urbana 

4.1.2 Resultados da análises dos metais pesados na matriz água 

Os elementos analisados foram: Cr, Zn, Mn, Ni, Cd, Pb e Cu, (em triplicata, ver Anexo 2) 

para cada coleta. Os valores de metais pesados encontrados nas amostras de água 

superficial  (tabela 8) estão apresentados pelas médias das triplicatas e foram comparados 

para as três coletas junto com os padrões estabelecidos pelo CONAMA 357/05 e 

expressados nos gráficos Boxplot para cada metal pesado na água. 
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Tabela 8. Concentração de metais em agua (mg L-1) 

  
LSU-A1 LSU-A2 LSU-B1 LSU-B2 LSU-B3 LSU-B4 

Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 
Zn 0,035 0,381 0,135& 0,031 0,320 0,344& 0,029 0,137 0,051& 0,012 0,033 0,054& 0,022 0,027 0,076& 0,030 0,011 0,051&
Mn 0,000 0,267 0,095& 0,041 0,221 0,200& 0,000 0,031 0,025& 0,017 0,037 0,076& 0,029 0,027 0,076& 0,087 0,021 0,062&
Ni 0,011 0,029 0,011& 0,008 0,009 0,058& 0,003 0,011 0,003& 0,001 0,009 0,010& 0,007 0,005 0,009& 0,015 0,005 0,006&
Cd 0,000 0,002 0,001& 0,000 0,000 0,008& 0,000 0,000 0,000& 0,000 0,000 0,000& 0,000 0,000 0,000& 0,003 0,000 0,000&
Cr 0,000 0,047 0,006& 0,000 0,007 0,168& 0,000 0,000 0,009& 0,000 0,003 0,017& 0,000 0,002 0,010& 0,000 0,000 0,000&
Cu 0,012 0,086 0,023& 0,007 0,080 0,136& 0,005 0,007 0,007& 0,002 0,011 0,019& 0,003 0,002 0,017& 0,011 0,003 0,009&
Pb 0,051 0,076 0,061& 0,041 0,060 0,093& 0,023 0,024 0,017& 0,028 0,023 0,032& 0,037 0,022 0,031& 0,059 0,020 0,023&

                   
       

LSA-C1 LSA-C2 LSA-C3 LSA-C4 LSA-C5 LSA-C6 
Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 

Zn 0,027 0,069 0,048& 0,031 0,050 0,047& 0,027 0,021 0,051& 0,033 0,016 0,015& 0,133 0,009 0,041& 0,053 0,015 0,050&
Mn 0,097 0,151 0,046& 0,013 0,104 0,052& 0,293 0,033 0,049& 0,054 0,127 0,224& 0,022 0,125 0,153& 0,015 0,093 0,280&
Ni 0,015 0,037 0,031& 0,015 0,021 0,022& 0,023 0,028 0,031& 0,003 0,024 0,005& 0,017 0,097 0,004& 0,014 0,022 0,026&
Cd 0,000 0,009 0,004& 0,000 0,003 0,003& 0,002 0,007 0,004& 0,000 0,005 0,000& 0,000 0,000 0,000& 0,000 0,005 0,003&
Cr 0,000 0,000 0,000& 0,000 0,000 0,000& 0,000 0,000 0,000& 0,000 0,000 0,000& 0,000 0,080 0,000& 0,000 0,000 0,000&
Cu 0,006 0,023 0,005& 0,006 0,009 0,004& 0,005 0,008 0,009& 0,006 0,006 0,003& 0,010 0,002 0,003& 0,005 0,006 0,023&
Pb 0,042 0,092 0,089& 0,043 0,070 0,054& 0,065 0,088 0,065& 0,035 0,086 0,028& 0,067 0,035 0,021& 0,050 0,079 0,046&

                   
        

NPS-D1 NPS-D3 
            Out/10 Jan/11 Mai/11 Out/10 Jan/11 Mai/11 
   

 

    Zn 0,037 0,027 0,081& 0,027 0,025 0,041&
       Mn 0,053 0,067 0,079& 0,063 0,047 0,065&
       Ni 0,008 0,005 0,012& 0,007 0,005 0,008&
            Cd 0,001 0,000 0,000& 0,000 0,000 0,000&
            Cr 0,000 0,000 0,000& 0,000 0,000 0,000&
            Cu 0,010 0,015 0,027& 0,007 0,011 0,013&
            Pb 0,037 0,032 0,034& 0,027 0,033 0,028&
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CROMO 
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Figura 8. Boxplot da concentração do Cr em água superficial de nascentes do rio 

Subaé, Feira de Santana - BA 

 

A concentração e a mobilidade do cromo nas águas subterrâneas estão diretamente 

relacionadas com a especiação do elemento (estado de valencia), controladas pelas 

características químicas e físicas da agua, principalmente pelas condições de pH e Eh. Na 

figura 9, pode se observar que os valores do cromo no ponto LSU-A2 é três vezes superior 

ao estabelecido pelo CONAMA 357/05 (0,05 mg L-1), e o ponto LSA-C5 o valor máximo do 

cromo é 0,075 mgL-1. 

 

O cromo possui dois estados de oxidação no ambiente natural: hexavalente e trivalente. O 

Cr3+ é pouco móvel nas águas subterrâneas e apresenta baixa toxicidade para o ser 

humano (se ingerido por via oral), pois é um nutriente essencial, enquanto que o Cr6+ é 

altamente móvel e comprovadamente carcinogênico e tóxico, mesmo em baixas 

concentrações (CALDER, 1988).  

 

As altas concentrações de metais pesados, ocorreram tanto na coleta de janeiro de 2011, 

quanto de maio de 2011 (pluviometria influenciada pelo mês de abril, com alta pluviosidade, 

conforme mostra a figura 7). No mês de Janeiro de 2011 o pH se encontrou de alcalino, o 

que pode explicar o alto valor de cromo encontrado nos pontos LSU-A2 e LSA-C5, 

geralmente a mobilidade do cromo é muito baixa em todo tipo de ambientes (oxidantes, 

redutores ácidos, neutros ou alcalinos), (REIMANN & CARITAT, 1998), onde as espécies de 

cromo predominantes provavelmente sejam as hexavalentes na forma de ânions. 

CONAMA 
357/05 
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O cromo é um elemento que pode ser encontrado nas águas, ar, rochas, solos e em toda 

matéria biológica, porém não é comum a ocorrência natural de concentrações elevadas em 

águas. A concentrações do cromo achadas na lagoa subaé e salgada pode estar prevenindo 

do despejado de algumas fontes pontuais ou difusas industriais das redondezas das lagoas 

(localizado dentro do CIS). 

 

As áreas de estudo com os pontos amostrais se encontram nas imediações do Centro 

Industrial de Feira de Santana, o que poderia insinuar a presença de efluentes industriais 

carregados com cromo presente nas águas naturais. As fontes antropogênicas mais comuns 

do cromo são provenientes das indústrias como galvanoplastia, soldagens, produção de 

ligas ferro-cromo, curtume, produção de cromatos, dicromatos, pigmentos e vernizes, 

escombreiras, combustão de carvão, o trafego e lamas de efluentes (REIMANN & CARITAT, 

1998). 

 

Estudos realizados por Guedes et al (2005), no rio Macaiba, em Jundaí - São Paulo, 

mostram valores similares aos achados nas nascentes do rio Subaé, sendo que, o rio 

Macaiba foi comparado com os padrões de qualidade da agua (0,05mgL-1), as 

concentrações de cromo não ultrapassaram 0,04 mgL-1 pudendo estar explicado pelos 

lançamentos in natura de esgotos domésticos e indústria têxtil, além de lixo urbano e 

matadouros que o rio Macaiba recebe no curso. 

ZINCO 

A maior emissão natural de zinco na água resulta da erosão, outras contribuições naturais 

para o ar devem-se principalmente as emissões ígneas e aos incêndios florestais. As fontes 

antropogênicas de zinco vem da mineração, instalações de produção de zinco e de metal, 

corrosão de estruturas galvanizadas, combustão de carvão e combustível, remoção e 

incineração de lixo, e ao uso de fertilizantes e agroquímicos que contem zinco.  

 

Como pode ser observado na figura 9, os pontos LSU-A1 e LSU-A2 apresentam 

quantidades mais elevadas de zinco, quando comparadas a legislação brasileira vigente. O 

CONAMA 357/05 estabelece como padrão da concentração de Zn nas aguas naturais de 

tipo 2, o máximo de 0,180 mg L-1. As concentrações elevadas de Zn, em ambientes alcalinos 

podem dever sua presencia às condições precárias de esgotamento sanitário ou ausência 

deste serviço ou ainda as indústrias instaladas ao longo da BR 324 (mais próximas aos 

pontos de coleta que obtiveram maiores concentrações de zinco), assim como também  à 
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pouca mobilidade deste metal no ponto LSU-A2 no mês de maio de 2011 que se apresenta 

ácido, pode se dever ao fato de conter grandes quantidades de matéria orgânica. 

 

Na tabela 8, se observa também que os picos se deram nos meses de janeiro de 2011 e 

maio de 2011, em ambientes que vão de ácidos a alcalinos. Segundo Reimann & Caritat, 

(1998) a mobilidade do zinco é elevada sob condições de oxidação em meio ácido e muito 

baixa em ambiente neutro a alcalino e redutor, sendo que também existem outras barreiras 

geoquímicas como a adsorção pelas argilas, pelos óxidos de Fe-Mn e pela matéria orgânica. 

 
 

Figura 9. Boxplot da concentração do Zn em água superficial de nascentes do rio 

Subaé, Feira de Santana – BA 

MANGANÊS 

O valor de referência do CONAMA 357/05 estabelece que as concentrações de Mn em 

corpos de classe 2 não ultrapassem de 0,1 mg L-1. Como pode se observar no Boxplot 

(figura 10) os pontos da lagoa Subaé lado sul da BR 324 (LSU-A1 e LSU-A2), junto com os 

pontos da lagoa Salgada (LSA-C1, LSA-C3, LSA-C4, LSA-C5, LSA-C6) apresentaram 

concentrações acima dos valores de referência do CONAMA 357/05. Assim como o zinco o 

manganês também pode ser encontrado em grandes quantidades, nos efluentes urbanos e 

industriais. O manganês é solúvel na gasolina, óleo e álcool etílico, utilizado como agente 

anti-detonante em substituição ao chumbo tetraetila. Outras aplicações industriais do 

manganês são na fabricação de fósforos de segurança, pilhas secas, ligas não-ferrosas 

(como cobre e níquel), esmalte porcelanizado, fertilizantes, fungicidas, rações, eletrodos 

para solda, magnetos, catalisadores, vidros, tintas, cerâmicas, materiais elétricos e produtos 

farmacêuticos (cloreto, óxido e sulfato de manganês). 
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Na tabela 8, pode se observar que os picos de concentração de Mn oscilaram nos três 

períodos amostrais, porém, no mês de janeiro de 2011 apresentam um número maior de 

pontos com concentrações de Mn acima do valor de referencia no CONAMA 357/05. 
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Figura 10 . Boxplot da concentração do Mn em água superficial de nascentes do rio 

Subaé, Feira de Santana – BA 

Um comportamento similar, onde o Mn se encontra em concentrações acima do 

estabelecido pelo CONAMA 357/05 em quase todos os pontos, a sub-bacia de Sarandi 

(MG), estudado por Cabeleiro (2010), explica os valores elevados às atividades 

antropogénicas como as industrias de diversos ramos de galvanoplastia e ligas não 

ferrosas, entre outras, instaladas nas proximidades do bacia. 

NIQUEL 

O valor de referencia do CONAMA 357/05 estabelece 0,025 mg L-1 de Niquel para corpos de 

agua de classe 2. Na figura 11 pode se observar que os pontos LSU-A2, LSA-C1 e LSA-C5 

estão acima do limite permitido. As principais fontes antrópicas do níquel são a queima de 

combustíveis fósseis, processos de mineração e fundição do metal, fusão e modelagem de 

ligas e indústrias de eletrodeposição (CETESB, 2001). Assim como também, o níquel é 

muito utilizado na sua forma pura para proteger peças metálicas, uma vez que oferece 

resistência à oxidação. É aplicado em ligas ferrosas e não ferrosas no setor industrial, em 

material militar, moedas, aeronaves, aços inoxidáveis, etc.  
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Figura 11 . Boxplot da concentração do Ni em água superficial de nascentes do rio 

Subaé, Feira de Santana – BA 

 

A niquelagem de peças é feita por galvanoplastia, usando banhos de sais de níquel (SILVA, 

2001). O níquel é muito solúvel em agua, pelo que as aguas residuais das industrias que 

trabalham com níquel eliminam níquel nos efluentes. Existem uma diversidade de industrias 

destes ramos, que atualmente funcionam nas imediações das lagoas, por tanto, poderiam 

seus efluentes estar contribuindo com as concentrações de níquel, assim como também 

material particulado que resulta de incineração de plantações, madeiras e outros materiais, 

das redondezas, principalmente na lagoa salgada (ponto LSA-C5), que se encontra próxima 

de uma área de mata antropizada e de atividade de extração de argila para a produção de 

tijolos e telhas que são cozidas no forno a lenha no local. 

Assim como os demais metais analisados os maiores valores de níquel foram observados 

durante o mês de Janeiro de 2011, período de maior pluviosidade, principalmente nos 

pontos LSA-C5, LSA-C1 como pode se observado na tabela 8. 

CADMIO 

Cerca de 84% da entrada total de cadmio para o ambiente, estimada em 30.000 t.ano-1, tem 

origem antropogênica (NRIAGU, 1990). Além das metalúrgicas, as indústrias de baterias, de 

borracha e de pintura, resíduos com ligas de Cd e lodos de esgotos domésticos são fontes 

potenciais de Cd (UNEP, 1987; STIGLIANI & ANDERBERG, 1992). 
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 Erro padrão 
 Min-Max

LSU-A1
LSU-A2

LSU-B1
LSU-B2

LSU-B3
LSU-B4

LSA-C1
LSA-C2

LSA-C3
LSA-C4

LSA-C5
LSA-C6

NPS-D1
NPS-D3

Pontos de amostragem

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

N
i m

g.
L-1

!

CONAMA 
357/05 



!

 38 

Como se pode observar na figura 12, a exceção do ponto NPS-D1, os demais pontos onde 

concentrações de cádmio foram detectadas estiveram acima do limite estabelecido pelo 

CONAMA 357/05 (0,001 mg L-1)  chegando até a valores 8 e 9 vezes superiores como na 

LSU-A2 e LSA-C1, respectivamente. Sendo que nos pontos da Lagoa Subaé lado norte 

LSU-B1, LSU-B2 e LSU-B3 não foi detectado o Cd.  

 

Figura 12 . Boxplot da concentração do Cd em água superficial de nascentes do rio 

Subaé, Feira de Santana – BA 

COBRE 

Grande parte do cobre depositado no ambiente provém de fontes antropogênicas, entre elas 

as atividades de mineração e fundição, queima de carvão, incineradores de resíduos, 

produtos utilizados como antiaderentes e fertilizantes (PEDROSO & LIMA, 2001).  

 

Na figura 13 é possível observar que as concentrações de Cu, em geral, não excederam os 

valores legislados, a exceção dos pontos LSU-A1 e LSU-A2. Nesses pontos as 

concentrações encontradas foram quase 100 vezes acima do valor (0,01 mgL-1) 

estabelecido no CONAMA 357/05 como limite de cobre para água superficial. 
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Figura 13 . Boxplot da concentração do Cu em água superficial de nascentes do rio 

Subaé, Feira de Santana – BA 

 

Ressalta-se que as altas concentrações foram observadas apenas durante os períodos de 

estiagem (mês de Janeiro de 2011) e mês de maior pluviosidade (maio de 2011), como 

pode se observar na tabela 8. 

 

O cobre é empregado em diversos setores, na indústria elétrica e eletrônica para 

transmissão de energia, fabricação de equipamentos eletro-eletrônicos e aparelhos 

domésticos; na engenharia industrial para estampagem, forjamento e usinagem de peças e 

componentes, aparelhos para indústria química e petroquímica, refrigeradores e 

condicionadores de ar entre outros; na construção civil em coberturas, calhas, metais 

sanitários e fechaduras etc; na indústria automobilística em radiadores, carburadores, partes 

elétricas dos veículos; entre outras.  

CHUMBO 

Autores como Paoliello, & Chasin, op. cit., (2001), indicam que em águas superficiais, o 

chumbo pode ser encontrado complexado com compostos orgânicos naturais (ácido 

húmicos) ou antropogênicos. A presença desses agentes pode aumentar em até 60 vezes 

os níveis de compostos de chumbo em solução, o que pode ser a explicação pelas altas 

concentrações de chumbo presentes na água analisada nesta área. 

 

O elemento chumbo foi detectado em todos os pontos e em todas as coletas realizadas, em 

altas concentrações com relação ao estabelecido no CONAMA 357/05, sendo que os 
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maiores picos se apresentaram na lagoa Salgada principalmente na segunda coleta (janeiro 

2011), quando o pH se apresentava como alcalino, como pode ver na Figura 14. 

 

Sabe-se que o chumbo é um elemento vestigial da crusta terrestre, porem estes ambientes 

poderiam receber contribuição de Pb pelas industrias localizadas nas imediações. Porém a 

ausência de valores de Background regional, impossibilita fazer tal afirmação.  

 

 
 

Figura 14 . Boxplot da concentração do Pb em água superficial de nascentes do rio 

Subaé, Feira de Santana – BA 

 

O chumbo ao ser depositado na água, sofre influência do pH, sais dissolvidos e agentes 

complexantes orgânicos, que definem sua permanência na fase aquosa ou como 

precipitado. A presença de Pb2+ em águas também é limitada pela presença de sulfatos e 

carbonatos, uma vez que formam compostos poucos solúveis 

 

Desta maneira, com respeito à contaminação de metais pesados na água, podemos concluir 

que os pontos LSU-A1 e LSU-A2 pertencentes à lagoa subaé lado norte, apresentam 

recorrentemente níveis de metais pesados na água, acima dos valores estabelecidos no 

CONAMA 357/05. Apresentando-se como a nascente mais contaminada, cabe ressaltar que 

esta se encontra numa área urbanizada e muito próxima da BR-324, no entorno se 

encontram uma diversidade de industrias e oficinas de mecânica, inclusive um posto de 

gasolina, como pode se observar na figura 15, mapa de uso e ocupação da terra.  
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Chama a atenção também o fato desta lagoa ser estacional, com uma coluna de água baixa 

que dependente das chuvas, com grande quantidade de macrofitas, que tem um ponto de 

passagem ao outro lado da pista BR-324, por onde podem estar passando rio abaixo 

concentrações de metais pesados e outras formas químicas ligadas a eles.  

 

Nas figuras 16.1 e 16.2, se georeferênciaram os pontos de amostragem e os valores médios 

das concentrações dos metais pesados na água, para poder evidenciar a localização das 

áreas com maiores concentrações dos metais pesados e a proporção destes metais 

comparativamente em todas as áreas de estudo. 
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Figura 15 . Mapa de uso e ocupação da terra, nascentes do rio Subaé, Feira de Santana, BA 

Fonte: Modificado do projeto nascentes Subaé, UEFS 2010  
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Figura 16.1 Mapa de distribuição de metais pesados na água, das nascentes do rio subaé  
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Figura 16.2 Mapa de distribuição de metais pesados na água,\ das nascentes do rio 

subaé 

 

Como se observam nas figuras 16.1 e 16.2, fica evidente a primeira vista a presencia de 

metais pesados em todas ás áreas das nascentes. Através destes mapas pode se observar 

que os ambientes com concentrações altas de Pb, Ni, Cd, Ni, Mn na água, são a lagoa 

Salgada e a lagoa subaé lado norte, este último, inserido como se observou na Figura 15, 

dentro do centro industrial subaé e a lagoa salgada próxima à mata antropizada e atividades 

de mineração (extração de argila). As áreas de estudo restantes apresentam concentrações 

com menores proporções de metais pesados na água, evidenciados com as cores amarelas 

e verdes. 
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4.1.3 Correlação entre as concentrações de metais pesados na matriz água superficial 

e os parâmetros físico-químicos nos períodos de coleta outubro 2010, janeiro 2011 e 

maio 2011 

 

Na tabela 9, abaixo, consta o resultado da correlação entre as concentrações de metais 

pesados analisados na água e os valores de parâmetros físico-químicos no mês de outubro 

de 2010 

 

Tabela 9. Correlação dos parâmetros físico-químicos e metais em água superficial do 

mês de outubro de 2010 

 
* nivel de significancia <0,05 

** nivel de significancia <0,01 
 

A correlação de Pearson demonstra a forte relação que existe entre a condutividade e os 

sólidos totais, sendo que quanto maior quantidade de sólidos existam na água, maior será a 

condutividade dela.  

 

Por outro lado, existe  uma forte correlação do chumbo com o zinco na água, de maneira 

natural o chumbo é encontrado junto com zinco, prata e bronze, o que pode sugerir de 

alguma forma o chumbo poderia estar presente como mineral naturalmente no backgraund, 

porém, pela correlação que o chumbo tem com o níquel, embora menor, pode significar 

também, que existe contribuição pontual o difusa de efluentes industriais nas nascentes, já 

que o chumbo forma ligas com muitos metais e, em geral, é empregado nesta forma na 

maior parte de suas aplicações industriais (ligas metálicas formadas com estanho, cobre, 

arsênio, antimônio, bismuto, cádmio e sódio). 

 

Se observa também, una correlação forte e significativa entre as concentrações do níquel e 

cadmio com o manganês.  

 

Zn Mn Ni Cd Cu Pb pH Turbidez Cond OD DBO S Totais
Zn 1
Mn -0,1677 1
Ni 0,37426 0.59541* 1
Cd -0,12756 0.62043* 0,47085 1
Cu 0,41435 -0,08346 0,31217 0,33984 1
Pb 0.56416* 0,44603 0.87224** 0,50623 0,46971 1
pH 0,036196 -0,0847 -0,21082 -0,21186 -0,05741 -0,33403 1

Turbidez -0,03086 0,10824 -0,15672 0,00618 -0,02001 -0,25611 0,07108 1
Cond 0,015309 0,18319 0,49962 0,22909 0,1611 0,33094 -0,11786 -0,24827 1
OD -0,02343 -0,08812 -0,14151 -0,52038 -0,28541 -0,15157 -0,45455 -0,07857 -0,34825 1

DBO 0,066606 0,05329 -0,06919 0,26492 0,24849 0,036185 0.55163* -0,12824 -0,08941 -0,3575 1
S Totais -0,03576 0,15031 0,42393 -0,07365 -0,19248 0,1784 -0,16467 -0,12655 0.85427** -0,0848 -0,30864 1
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Também apresentam correlações fortes o DBO5 com o pH, explicados pela influencia do 

esgoto domestico que os corpos de água recebem. Cabe ressaltar que o cromo não se 

encontra nesta tabela de correlação, porque nenhum dos pontos apresentou concentrações 

de cromo acima do limite de detecção do aparelho. 

 

Os resultados demonstraram que não existe correlação estatisticamente significativa entre 

os valores de pH e as concentrações dos metais analisados. Considera-se que teores de pH 

alcalinos favorecem a precipitação de íons metálicos sob a forma de hidróxidos para o 

sedimento, motivo que diminui a concentração dos metais nas águas superficiais (FEEMA, 

1980), portanto, pode-se inferir que o pH das amostras não estão determinando a fixação 

dos metais nas nascentes, neste período amostral (pouca chuva, ambiente alcalino). 

Segundo Silva (2006), o pH, é um parâmetro importante na avaliação de um corpo hídrico 

uma vez que influencia o processo biológico que ocorre no sistema aquático, assim como 

toxicidade e a mobilidade de alguns compostos presentes.  

 

Na tabela 10, se observa a correlação dos parâmetros físico-químicos e metais em água 

superficial do mês de Janeiro de 2011 

 

Tabela 10. Correlação dos parâmetros físico-químicos e metais em água superficial do 

mês de Janeiro de 2011 

 

 
* nivel de significancia <0,05 

** nivel de significancia <0,01 
 

A correlação apresentou-se fortemente significativa do Zinco com o Mn, Cu, a turbidez e os 

sólidos totais. O zinco é um metal reativo que se combina facilmente com outros elementos 

para formar compostos insolúveis que não são biodisponíveis, podendo indicar que estes 

metais se encontram associados neste ambiente, e que provavelmente tem a mesma fonte 

contaminante.  

 

Zn Mn Ni Cd Cr Cu Pb pH Turbidez Cond OD DBO S Totais
Zn 1
Mn 0.78615** 1
Ni -0,08186 0,31513 1
Cd -0,14421 0,17821 0,20656 1
Cr 0,26396 0,46368 0.832** -0,22452 1
Cu 0.95661** 0,85038** -0,07164 -0,06635 0,25042 1
Pb 0,20517 0,54453* 0,2329 0.87546** -0,05094 0,29606 1
pH -0,3904 -0,03281 0,20981 0.62277* -0,22128 -0,35201 0,53053 1

Turbidez 0.70121** 0,447* -0,08184 -0,23228 0,31586 0.59804* -0,0146 -0,50327 1
Cond -0,23174 0,12599 0,23004 0.97567** -0,23116 -0,15108 0.87794** 0.68326** -0,31379 1
OD 0,6547 0,57324* 0,14097 0,32901 0,17728 0.61733* 0,45422 0,15269 0,20982 0,2273 1

DBO -0,25275 -0,26302 -0,30694 -0,28756 -0,20635 -0,14022 -0,32534 -0,23673 0,0886 -0,2563 -0,74069** 1
S Totais 0.85974** 0.71099** -0,19134 -0,20274 0,20746 0.87103** 0,12003 -0,58876* 0,66643** -0,3039 0,38639 -0,0687 1
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Com respeito ao níquel e o zinco, comprovou-se que são metais com alta mobilidade em 

ambientes ácidos, sendo que no mês de Janeiro de 2011 o ambiente encontrava-se 

neutro/alcalino a mobilidade não se alterou, e não se apresentou nenhuma correlação do pH 

com o níquel e o zinco. 

 

Por outro lado, o manganés apresenta forte correlação com  Cu, Pb, Turbidez, OD e sólidos 

totais. No caso do Niquel a correlação é forte com o Cr. O cadmio apresenta uma forte 

correlação com o Pb e a condutividade, e em menor proporção correlação com o pH. 

 

Os elementos mais correlacionadas com os parâmetros físico químicos da água são: cobre 

e turbidez. O cobre apresenta forte correlação com sólidos totais, e em menor proporção 

correlação com turbidez e OD. Da mesma forma, a condutividade esta fortemente 

correlacionada com o Chumbo e o pH. A condutividade indica a capacidade da água em 

conduzir corrente elétrica esta relacionado com a presença de íons dissolvidos na água. 

Quanto maior for à quantidade de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica, esto 

explica o fato da alta correlação do chumbo com a condutividade neste período do ano. Se 

apresenta também o pH com uma correlação negativa com os sólidos totais, assim como 

também, o OD com o DBO5, que evidencia a relação inversamente proporcional do DBO5 

com o OD. 

 

Finalmente, a turbidez apresenta uma forte correlação com os sólidos totais, explicado pelas 

grandes quantidades de matéria orgânica e partículas em suspensão provenientes das 

argilas e detritos depositados nas lagoas., sendo que o aumento da turbidez compromete a 

vida dos organismos aquáticos, por estar prejudicando a atividade fotossintética na coluna 

da água. Estes resultados mostram mais uma vez que a qualidade dos parâmetros físico-

químicos da água regulam o sistema água – sedimento (SIEGUEL, 2002; HIGUEIRAS. P. 

OYARZUM R, 2004) 

 

Na tabela 11, se observa a correlação dos parâmetros físico-químicos e metais em água 

superficial do mês de Maio de 2011 
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Tabela 11. Correlação dos parâmetros físico-químicos e metais em água superficial do 

mês de Maio de 2011 

 

 
* nivel de significancia <0,05 

** nivel de significancia <0,01 
 

Nesta matriz chama a atenção as fortes correlações de todos os metais pesados entre si,  

com a exceção do manganês. O comportamento deste metal, ao não apresentar correlação 

com outros metais ou fatores físico químicos, apontam à presencia de Mn ser o resultado de 

atividades antrópicas.  

 

Tem que se considerar que o ambiente encontrava-se ácido neste período do ano, que foi 

um mês de estiagem, porém influenciado pela alta pluviometria do mês de Abril de 2010 

(111 mm de chuva), refletindo isto na matriz com uma correlação inversamente proporcional 

do pH com os metais pesados Cr, Cu, Cd, Ni, e Zn. Baixos valores de pH correspondem a 

maior concentração de íons H+ livres em solução, no processo de troca iônica dos metais, 

quanto mais ácida for a solução, maior será a competição entre os íons H+ e os de metais 

de transição para serem adsorbidos (OUKI S,; KAVANNAGH, M, 1999), por este motivo 

encontram-se altas concentrações de metais solúveis na agua. 

 

A matriz evidencia também, correlação forte do Pb, Ni e Cd com os sólidos totais, e estes 

pela sua vez tem correlação com a condutividade. 

 

A correlação dos metais Cu, Cr, Zn, podem estar relacionados à decomposição do lixo 

vertido nas lagoas, onde componentes como pilhas, detergentes e outros se decompõem e 

misturam, assim como também ao fato de estarem associados no ambiente ou serem 

lançados juntos nos efluentes. 

Zn Mn Ni Cd Cr Cu Pb pH Turbidez Cond OD DBO S Totais
Zn 1
Mn 0,25524 1
Ni 0,7258** 0,27367 1
Cd 0,68707** 0,28122 0,98338** 1
Cr 0,94725** 0,31888 0,73913** 0,70687** 1
Cu 0,96876** 0,37082 0,7542** 0,69875** 0,97289** 1
Pb 0,60735* 0,08881 0,89335** 0,89432** 0,54419* 0,55528* 1
pH -0,84165** -0,13132 -0,58274* -0,52994 -0,86988** -0,8555** -0,43032 1

Turbidez 0,3596 0,04006 0,14079 0,08715 0,35 0,33705 0,04821 -0,5568 1
Cond -0,24328 0,08273 0,36858 0,37324 -0,24453 -0,20042 0,41398 0,3609 -0,25837 1
OD -0,13768 0,1609 0,03044 0,11076 -0,12503 -0,18073 0,1179 0,29449 -0,48809 0,2772 1

DBO -0,09709 -0,12732 -0,13 -0,2286 -0,16038 -0,0241 -0,16813 0,1517 -0,21375 0,0276 -0,61389 1
S Totais 0,19917 -0,18267 0,70647** 0,74282** 0,22949 0,16999 0,75099** -0,04792 -0,08365 0,60925* 0,17778 -0,1812 1
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4.2 MATRIZ SEDIMENTO 

4.2.1 Análises granulométrica e composição mineralógica dos sedimentos 

A definição dos ambientes de deposição, possibilitam um melhor conhecimento sobre os 

sistemas das nascentes e lagoas a serem estudadas. A classificação textural, teve um papel 

fundamental para caracterizar as áreas de estudo, já que permitem visualizar a repartição 

das fracções granulométricas preponderantes em determinadas áreas, assim como analisar 

o grau de dependência entre as diversas características dos sedimentos. 

Os ensaios de granulometria foram realizadas em amostras de sedimento superficial da 

primeira coleta, no mês de outubro de 2010.  

Figura 17. Diagrama de Shepard gerado através das análises granulométricas do 

sedimento. 

A partir desta representação gráfica (Figura 17) é notória a dominância da classe argila,  

relativamente às restantes classes granulométricas, mesmo em sedimentos com 

componente grosseira significativa. Como pode se observar no triangulo de Shepard, as 

amostras pertencentes a área da Lagoa Salgada (LSA-C1, LSA-C2, LSA-C3, LSA-C4, LSA-

C5, LSA-C6) são argila arenosas, fato esse que permite o funcionamento das olarias 

presentes. Já a Lagoa Subaé norte (LSU), apresentou maior variação na textura entre cada 

ponto, sendo que o ponto LSU-B1 se encontra classificada como argila-siltico-arenosa.  
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Em amostras do LSU-B2 e do LSU-B4 caracterizou-se como areno-argilosas, não entanto, 

na mesma área de estudo a amostra LSU-B3 esta classificada como arenito, apresentando 

maiores porcentagens de grãos maiores, indicando que estes ambientes são menos sujeitos 

à adsorção de metais pelo sedimento, ou seja os metais que alcancem tais ambientes tem a 

tendência a estarem livres ou complexados na solução. 

Esta variação na textura numa área pequena com pontos distribuídos próximos entre sim, 

conta com a contribuição da BR-324, que carrega material sedimentar de obras de 

construção, assim como material trazido exclusivamente para aterrar a lagoa e abertura de 

pequenas estradas, e também ao uso e ocupação da terra que tem se intensificado com o 

crescimento urbano de Feira de Santana. 

Devido as características arenosas das amostras NPS-D1, NPS-D3 e LSU-A1 elas foram 

excluídas do triangulo de Shepard, já que, a classificação delas não abrange percentuais de 

grãos menores a 0,075 mm, porém foi utilizada outra metodologia para a determinação da 

classificação textural.  

A classificação destas amostras constam na figura 18 e foram feitas seguindo a norma NBR- 

6502/95. Por outro lado, a amostra LSU-A2 não foi analisada granulometricamente, devido a 

quantidade coletada ter sido insuficiente para realizar o ensaio granulométrico seguindo os 

parâmetros da norma. Segundo a classificação textural as amostras são predominante areia 

média e no caso da lagoa Subaé LSU-A1, areia média com muito pedregulho como se 

mostra na figura 17.  

 

Figura 18. Classificação das amostras arenosas 
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Segundo Donahue et al. (1983) e Santos (1991), a textura é um dos parâmetros mais 

importantes, já que determina a taxa de penetração e de retenção de água, facilita o 

arejamento (vital para o crescimento radicular) e exerce uma influência direta na fertilidade 

(em função da dimensão das partículas, existe maior ou menor capacidade de retenção e de 

disponibilidade de nutrientes). Porém a maioria dos pontos caracterizados são de 

granulometria fina. Segundo Cortecci (2010), as maiores concentrações de metais pesados 

são encontradas em sedimentos com granulometria fina (<63 µm) e com elevadas 

concentrações de matéria orgânica, caracterizando propriedades geoquímicas importantes 

no processo da mobilização desses poluentes inorgânicos no sedimento. Tornando estes 

ambientes vulneráveis e os metais predispostos a serem depositados nos sedimentos e 

consequentemente com o tempo sendo introduzidos na cadeia alimentar através dos 

organismos bentônicos, ou ainda liberados para a coluna d’água. 

4.2.2 Analises espectrorradiométrica das amostras de sedimento 

Os resultados das análises espectroradiométricas realizadas nos sedimentos superficiais 

das nascentes do rio Subaé estão apresentados nas figuras 19 e 20 a seguir. 

 

 
Figura 19. Feições espectrais das amostras de sedimento sem remoção do continuo 
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Figura 20. Feições espectrais das amostras de sedimento com remoção do continuo 

 

Os espectros de reflectância obtidos em laboratório para as amostras coletadas na Lagoa 

do Subaé a uma profundidade de 100 cm, denominadas LSU-B1, LSU-B2, LSU-B3 E LSU-

B4  apresentam feições de absorção na região do SWIR em ~2.208µm indicativa da 

presença da molécula Al-OH, em ~1.91µm indicativa da presença de água (H2O) e em  

~1.41µm indicando a presença da hidroxila (OH). Essas feições são comumente 

encontradas em argilominerais.  

 

A amostra LSU-B1 apresenta feições de absorção na região do infravermelho de ondas 

curtas (SWIR) em 2,208µm; 1,911 µm; 1,414 µm e 2,387 µm. Essas feições são indicativas 

da presença de caulim e esmectita na amostra. Na biblioteca espectral da USGS existem 

algumas amostras denominadas de “kaosmec” que são minerais do grupo dos filossilicatos 

compreendendo a mistura entre caolinita e esmectita em diferentes proporções. Para a 

amostra em análise o espectro de reflectância que melhor se aproxima é a “kaoesmec2” 

constituída por 85% de caolinita e 15% de esmectita. A amostra apresenta baixo albedo com 

fator de reflectância máxima  < 45% possivelmente influenciado pela presença de matéria 

orgânica calculado em 6,3%. 

 

A amostra LSU-B2 apresenta bandas de absorção principais em 2,208µm, 1,916µm. 

Quando aplicada a remoção do contínuo uma feição suave em 1,414µm foi visualizada. A 

feição em 2,208µm está relacionada a presença da molécula Al-OH enquanto que as 

feições em ~1,9µm e 1,4µm estão relacionadas a presença da hidroxila e da água. A 
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amostra apresenta baixo albedo com fator de reflectância máxima < 40% possivelmente 

influenciado pela presença de matéria orgânica calculado em 24,89%.  

 

Existe semelhança espectral entre o espectro de reflectância obtido para a amostra, na 

região do infravermelho de ondas curtas, e o espectro de reflectância do mineral ilita, 

entretanto duas feições da ilita posicionadas em ~2,347µm e ~2440µm não são visualizadas 

no espectro da amostra. De acordo com Dalmolin (2005) a presença da matéria orgânica 

influência significativamente na reflectância podendo exercer efeito de máscara diminuindo 

as feições de absorção de outros constituintes do solo. Desse modo, a identificação da ilita 

não é conclusiva, pode-se afirmar somente que a molécula Al-OH, a água e a hidroxila estão 

presentes na amostra. 

 

A amostra LSU-B3 apresenta bandas de absorção na região espectral do infravermelho de 

ondas curtas em 2,209µm (dupla), 1,414µm (dupla), 1,914µm e 2,386 µm. A feição em 

2,209µm está relacionada a presença da molécula Al-OH enquanto que as feições em 

~1,9µm e 1,4µm estão relacionadas a presença da hidroxila e da água. A amostra apresenta 

baixo albedo com fator de reflectância máxima em torno de 35%. O teor de matéria orgânica 

calculado foi de 2,14%. 

 

A amostra LSU-B3 e o espectro de reflectância da mistura do mineral caulinita com a 

esmectita apresentam similaridade. O espectro de reflectância da biblioteca espectral do 

USGS que mais se aproxima do espectro da amostra refere-se a uma mistura de 95% de 

caulim e 5% de esmectita denominada de Kaosmec1. 

 

A amostra LSU-B4 apresenta feições de absorção na região do infravermelho de ondas 

curtas em 1,91µm, 2,209µm, 1,415µm e 2,296µm. A presença de feições próximas a 

2,290µm é devida a presença da molécula Fe-OH na amostra, enquanto que as feições em 

2,209µm está relacionada à presença da molécula Al-OH, encontrada em filossilicatos como 

a ilita e a montmorilonita, por exemplo. As feições em ~1,9µm e ~1,4µm são devidas à 

presença de água.  

 

As feições encontradas não são compatíveis com um tipo de mineral específico estando 

associada a uma mistura de minerais. Dentre os minerais com feições de absorção em 

2.296µm encontra-se a nontronita um mineral do grupo da montmorilonita que possui ferro 

na sua composição. Na figura 8 tem-se uma comparação entre o espectro de reflectância da 

amostra LSU-B4 e o espectro de reflectância obtido no ENVI para uma mistura de 78% de 

ilita + 22% de nontronita (em vermelho). Na região espectral compreendida entre 1,2µm e 
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2,4µm é possível observar uma excelente similaridade espectral entre as duas curvas 

indicando que a amostra é constituída predominantemente por ilita e por nontronita. 

 

As amostras coletadas na Lagoa do Subaé as margens da BR-324 a uma profundidade de 

10cm, denominadas LSU-A1 e LSU-A2, apresentam feições de absorção em 2,208µm 

(dupla); ~1,91µm (simples); 1,413µm (dupla) e duas feições adicionais muito suaves em 

2,31µm e 2,38µm, conforme pode ser observado na figura 18. A posição e a forma das 

feições de absorção indica a presença do mineral caolinita de baixa cristalinidade na 

amostra. A amostra LSU-A1 apresenta 2% da matéria orgânica e a amostra LSU-A2 3%. 

Não foi possível encontrar na biblioteca de referência uma curva espectral semelhante a da 

amostra. 

 

Os espectros de reflectância obtidos em laboratório para as amostras coletadas na Lagoa 

Salgada, a uma profundidade de que variou de 80 a 100cm, apresentam feições de 

absorção na região do SWIR em 2.208µm indicativa da presença da molécula Al-OH, em 

~1.91µm indicativa da presença de água (H2O) e em  ~1.41µm indicando a presença da 

hidroxila (OH). Quando aplicado a remoção do contínuo as amostras apresentaram ainda 

uma feição em ~2,384µm. As amostras coletadas nessa lagoa apresentam baixo albedo 

com fator de reflectância menor que 46% e teor de matéria orgânica entre 7,6 e 19,7%. 

 

As feições encontradas sugerem a presença de caolinita e esmectita em todas as amostras. 

Esse tipo de argila é produzidos como uma fase de transição entre a esmectita e a kaolinita, 

sendo que o espectro de reflectância da biblioteca espectral do USGS que melhor se 

aproxima é a “kaoesmec3” constituída por 50% de caolinita e 50% de esmectita. 

 

As amostras NPS-D1 e NPS-D3 da nascente da Pedro Suzart, apresentam feições de 

absorção semelhantes com as encontradas nas amostras LSU-A1 e LSU-A2 localizadas em 

2,208µm (dupla), em 1,921µm (simples), em 1,413µm (dupla) além de feições discretas em 

2,31 µm e 2,38 µm. As amostras apresentam baixo albedo com fator de reflectância menor 

que 25%. A posição e a forma das feições de absorção em ~2.2 µm e em 1,4 µm indicam a 

presença do mineral caolinita de baixa cristalinidade na amostra, tal qual ocorre com as 

amostras LSU-A1 e LSU-A2. As figuras a seguir mostram as semelhanças visíveis 

encontradas das refletâncias das amostras com os dados da biblioteca.  

 

Na tabela 12 a seguir, se mostra o resumo identificação das principais feições de absorção 

comparadas com a biblioteca para a composição mineralógica dos sedimentos das lagoas e 

nascentes do rio subaé 
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Tabela 12. Composição mineralógica dos sedimentos das lagoas e nascentes do rio 

Subaé 

 

Amostra Feições de absorção µm Tipo de mineral Matéria orgânica 

LSU-A1 2,208 1,91 1,413 Caulinita 2% 
LSU-A2 2,208 1,918 1,413 Caulinita 3% 
LSU-B1 2,208 1,916 1,414 Caulinita e esmectita 6,3% 
LSU-B2 2,208 1,916 1,414 ilita 24,89% 
LSU-B3 2,209 1,914 1,414 Caulinita e esmectita 2,14% 
LSU-B4 2,209 1,91 1,415 Ilita e nontronita  
LSA-C1 2,208 1,91 1,41 Caulinita e esmectita 7,6 – 19,7% 
LSA-C2 2,208 1,91 1,41 Caulinita e esmectita 7,6 – 19,7% 
LSA-C3 2,208 1,91 1,41 Caulinita e esmectita 7,6 – 19,7% 
LSA-C4 2,208 1,91 1,41 Caulinita e esmectita 7,6 – 19,7% 
LSA-C5 2,208 1,91 1,41 Caulinita e esmectita 7,6 – 19,7% 
LSA-C6 2,208 1,91 1,41 Caulinita e esmectita 7,6 – 19,7% 
NPS-D1 2,208 1,921 1,413 Caulinita   
NPS-D3 2,208 1,921 1,413 Caulinita   
 

Como pode se observar o mineral predominante nas amostras analisadas tanto da lagoa 

salgada, quanto na lagoa subaé lado norte, foi a caulinita, em alguns casos misturada com 

esmectita. As amostras da lagoa subaé lado sul, apresenta características espectrais que 

indicam a presencia de illita e montmorilonita.  

 

A caulinita, tem capacidade de troca catiônica menor, pois apenas uma camada carregada 

está exposta aos processos de sorção e as posições de troca já estão ocupadas por íons 

hidrogênio.  

 

A caulinita e esmectita possuem pouca capacidade de adsorção, estes minerais compõem o 

sedimento da lagoa salgada, visto que o sedimento apresenta maior quantidade de matéria 

orgânica (entre 7,6 – 19,7%) e possui granulometria fina classificada como argila arenosa,  

torna-se esta área vulnerável à contaminação, tendo como risco potencial a bioacumulação 

dos metais na biota. Já no caso da lagoa subaé lado norte LSU-B2, se encontro pontos 

amostrais com ilita e nontronita, que possuem características espectrais que indicam alto 

teor de ferro em sua composição, estas amostras apresentam granulometria de grãos 

maiores (areia argilosa), e pequenas quantidades de matéria orgânica, características que 

poderiam indicar que os contaminantes ficam disponíveis nos ambientes aquáticos podendo 

chegar até o rio. 

4.2.3 Análises da Matéria Orgânica nos sedimentos 

A quantificação de matéria orgânica é imprescindível em estudos que tenham sedimento 
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como matriz para análises geoquímica. Uma vez que a presença de matéria orgânica afeta 

quimicamente as condições do solo, e aumentam a capacidade de troca catiônica, 

propiciando a retenção de água e produzindo ácidos húmicos que são importantes agentes 

complexantes.  

As analises foram realizadas nas amostras coletadas em outubro de 2010 e Janeiro de 

2011. Os resultados são mostrados na figura 21 (sendo que os cálculos se mostram no 

Anexo 3). 

 

 
Figura 21. Porcentagem de matéria orgânica nas amostras de sedimento superficial 

das nascentes do rio Subaé - Feira de Santana - BA 

 

Em geral a matéria orgânica se encontra num intervalo de 2,0 % a 28,4%, com valores muito 

similares achados por Frazem (2001), onde os teores de matéria orgânica nos sedimentos 

do arroio Sapucaia, variam de 12,2 a 22,1%. 

 

Como pode se observar na figura 21, as amostras que apresentaram altos conteúdos de 

matéria orgânica foram LSU-A1, LSU-B2, LSA-C2, LSA-C3, LSA-C4, LSA-C6 e a nascente 

da Pedro Suzart NPS-D1, tanto no período chuvoso, quanto no período seco. Sendo que o 

maior valor teve ocorrência no mês de outubro de 2010 (estiagem). No caso da lagoa 

Salgada observam-se uma relação da presença de matéria orgânica com a granulometria 

fina pertencente principalmente as classes: argila arenosa e argila silico arenosa. Assim 

como também se encontrou relação com a presença de grandes quantidades de macrófitas 
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e algas nas lagoas já que a matéria orgânica dos solos resulta da mistura de produtos de 

origem animal e vegetal em vários estágios de decomposição e pode ser dividida em 

substâncias húmicas (ácido húmico, ácido fúlvico e humina) e não húmicas (KABATA- 

PENDIAS, 2001). No caso da nascente Pedro Suzart e da lagoa Subaé, a quantidade de 

matéria orgânica elevada pode ter origem dos efluentes carregados de esgoto doméstico e 

industrial lançados de forma criminosa nesses ambientes (compostos por carga orgânica 

elevada).  

 

As substâncias húmicas têm características estruturais que contribuem para a sua interação 

com outras substâncias, entre as quais os metais alterando a sua especiação, mobilidade 

geoquímica e acessibilidade aos organismos vivos (FÖRSTNER & WITTMANN, 1981). A 

maior parte das substâncias húmicas presentes em ambientes lagunares são ácidos 

fúlvicos, aos quais os metais se associam rapidamente e, portanto, o comportamento dos 

metais nestes meios pode ser em parte controlado por elas (FÖRSTNER & WITTMANN, 

1981).  

A matéria orgânica pode se complexar com metais tornando-os menos disponíveis para a 

biota (BRIGANTE & ESPINDOLA, 2003). De maneira geral, existe uma relação diretamente 

proporcional das concentrações de metais pesados com sedimentos de granulometria fina 

(CORTECCI, 2010; PAUL et al., 1994) e as elevadas concentrações de matéria orgânica, 

caracterizando propriedades geoquímicas importantes no processo da mobilização desses 

poluentes inorgânicos no sedimento.  

4.2.4 Concentração dos metais pesados na matriz sedimento 
 

Na tabela 13, se mostram as concentrações dos metais pesados no sedimento superficial 

das nascentes do rio Subaé, no Anexo 4 pode-se observar as concentrações com suas 

respectivas replicas. 
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Tabela 13. Concentrações de metais pesados nas amostras de sedimento superficial 

das nascentes do rio subaé  

 

 
 

Como mostra a tabela 13, as concentrações altas de manganês nas duas coletas, assim 

como Zn, Cu e Pb. Os metais Cu e Pb, sob condições oxidantes e em meio ácido, são 

solúveis e possuem uma boa mobilidade nos sistemas aquáticos. Com pH baixo, suas 

concentrações na coluna d'água tendem a aumentar, visto que valores de pH até cerca de 8 

são insolúveis (FORCIRE et al., 1999). Nas áreas de estudo, o pH observado foi 

praticamente alcalino com valores acima de 8, impossibilitando a adsorção pelos óxidos e 

hidróxidos de manganês, principalmente o Cu, e a formação de carbonatos que são 

compostos de baixa solubilidade, dificultando a deposição no sedimento. Com isso, o Cu 

nos sedimentos encontrado em baixas concentrações pode ser explicada, já que o elemento 

Mn é encontrado em teor bem significativo tanto na água quanto no sedimento. 

 

Como pode se observar na tabela 13, na segunda coleta todos os pontos apresentam 

valores de chumbo altos, comparando com a coleta de novembro de 2010. O ponto NPS-D1 

da primeira coleta, chama a atenção pelo valor de chumbo muito alta, o que pode estar 

apontando a um evento isolado, de uma descarga de algum efluente atrelada ao ambiente 

alcalino e à pouca pluviosidade, visto que o chumbo pode ser encontrado também em 

efluentes urbanos e aterros sanitários (COOPER E THORNTON 1994; MANAHAN 1994). 

Quando o chumbo é lançado no meio ambiente, ele tem um longo tempo de residência 

comparado à maioria dos outros poluentes. Como resultado, ele tende a se acumular em 

solos e sedimentos, onde, devido à baixa solubilidade, pode permanecer acessível à cadeia 

alimentar e ao metabolismo humano por muito tempo (ALLOWAY 1990; SAUVE et al. 1997; 

USPHS 1997). 

METAL
COLETA out/10 jan/11 out/10 jan/11 out/10 jan/11 out/10 jan/11 out/10 jan/11 out/10 jan/11 out/10 jan/11

mgKg-1 mgKg-1 mgKg-1 mgKg-1 mgKg-1mgKg-1 mgKg-1mgKg-1 mgKg-1 mgKg-1 mgKg-1mgKg-1 mgKg-1 mgKg-1

LSU-A1 55,24 80,00 23,43 115,00 2,19 24,00 30,36 35,47 7,10 56,00
LSU-A2 32,81 156,00 134,30 129,00 14,79 64,00 36,63 42,60 24,10 4,96 82,00
LSU-B1 16,12 78,00 26,50 75,00 5,77 14,67 15,33 20,73 15,10 50,00
LSU-B2 15,15 116,00 36,60 90,00 5,60 34,00 22,04 28,73 40,27 54,00
LSU-B3 12,55 75,33 14,33 84,67 7,13 6,00 6,50 16,30 3,50 47,33
LSU-B4 18,14 44,00 25,98 60,00 19,56 9,01 4,27 8,16 1,47 36,67
LSA-C1 214,89 66,00 34,62 56,67 12,61 4,67 32,54 8,90 4,19 4,40 8,47 49,33
LSA-C2 32,31 84,67 33,05 59,00 6,93 25,33 35,60 35,13 31,87 6,48 48,00
LSA-C3 95,60 128,00 120,78 57,00 9,30 20,00 30,08 23,47 22,67 6,96 54,67
LSA-C4 37,92 46,67 19,93 66,00 4,67 14,00 8,85 27,60 11,40 51,33
LSA-C5 68,04 22,00 31,91 81,00 11,74 35,82 17,27 3,60 7,33 3,97 52,67
LSA-C6 152,31 16,67 31,81 66,00 5,46 33,32 9,13 5,50 10,47 50,00
NPS-D1 100,54 151,33 571,20 72,67 1,77 32,44 32,00 178,11 32,80 18,66 25,60 126,18 48,67
NPS-D3 32,38 79,33 257,40 72,67 20,75 35,33 81,84 34,60 7,65 28,27 71,14 60,00

PbMn Zn Cd Cr Cu Ni
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As maiores concentrações de metais observadas foram em Zn, Cu e Pb, principalmente, nos 

pontos onde há evidências de lançamento de cargas orgânicas e efluentes domésticos de 

uma grande zona urbana, no caso da lagoa Subaé e da nascentes da Pedro Suzart. Valores 

de Zn e Cu muito superiores ao estabelecido pelo CONAMA 357/05, foram também achados 

por Mortatti et al (2010) no estudo nos sedimentos ao longo da bacia do rio Tietê, nas 

regiões à jusante da zona metropolitana “grande São Paulo”, as concentrações foram 

atribuídos em parte, ao fato do rio Tiete ser receptor de grande carga de efluentes urbanos 

sem tratamento prévio e ao fato de se encontrar próximo de uma zona de cana de açúcar, 

estes valores podem ser observados na Tabela 14. 

 

Na tabela 14 se mostram concentrações metálicas de diversos estudos realizados em 

algumas regiões do pais, onde se realizaram estudos de metais pesados em sedimentos 

nas mesmas condições ambientais que o presente estudo, sendo estes sedimentos 

superficiais de agua doce.  
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Tabela 14. Medias e faixas de concentrações máximas e mínimas de metais pesados nos sedimentos superficiais das nascentes do 

rio Subaé, comparadas com outras áreas contaminadas e não contaminadas (mg.Kg-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd Pb Cu Zn Cr Mn Ni
Nascentes do rio Subaé 
Media (Santivanez 
C.M.A, 2012)

1,77 41,37 31,89 87,38 18,13 72,43 12,39

Nascentes do rio Subaé 
Min. Max. (Santivanez 
C.M.A, 2012)

1,77 3,97-126,18 4,23-178,11 14,33-571,2 2,19-64
12,55-
214,89 3,60-40,27

L. Mirim Media + D.P.  
(Santos, I.R et al, 2003)

0,05±0,03 4,4±1,2 12,7±3,4 55,9±17,6 14,4±3,3 288,4±138,5

L. Mirim Min. Max.  
(Laybauerl, 2003)

0,01-0,12 1,6-6,5 5,6-18,7 24,8-99 8,7-19,6 27,5-575

L. Guaiba (RS) (Cardoso 
et al, 2001)

0,01-1,08 31,9-92,8 34,9-100,6 69,6-388,1 31,5-112,9

L. Saquarema 
(Fernandez, 1994)

15,5 - 34,4 29,3-49,9 71,3-99,6 777-1566

Rio Capivari (RJ) 
(DePAula/Mozeto, 2001)

13-53 4,0-29 24-142 5,0-23 54-342

L. De Cima (RJ) 
(Silva&Rezende, 2002)

24-38,4 7,5-16,4 41,2-81,8 25-52 63-356

Arroio Sapucai (Franzen, 
2001)

0,07-0,13 17-38 21,1-89,9 61-643

Córrego Monte alegre 
(SP) (Alves R.I., et al 
2010)

0,432-0,134
696,543-
216,669

1569,73-
432,13

1724,16-
739,65

587,72-
60,98

46.543,98-
4.879,15

Composição média dos 
folheiros (Turekian & 
Wedepohl, 1961)

0,3 20 45 95 90 850 68

Bacia do rio Tiete 
(Mortatti et al, 2010)

18-77 39-200 88-648 60-262 31-92
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As concentrações medias dos metais pesados na área das nascentes do rio subaé, se 

encontram abaixo da composição média dos folheiros, com a exceção do Cd, que se 

apresentam num ponto só com 5 vezes mais o valor do folheiro e do Pb que se apresenta 

com uma media 41,37 mgKg-1(duas vezes o valor do folheiro) como pode se observar na 

tabela 13. Nas nascentes do rio Subaé, existem valores máximos de Pb, Zn e Cu, muito 

maiores aos valores dos folheiros, assim como de outras regiões, como aquelas estudadas 

por Laybauerl  (2003) na Lagoa Mirim onde os valores máximos de Pb são 6,5 mg Kg-1 e Cu 

18,7 mgKg-1. 

O rio Capivari, estudado por DePaula&Mozeto (2001), possui uma faixa de concentração do 

Mn similar as achadas nas nascente do rio subaé, com valores que vão de 54 mg kg-1 a 342 

mg Kg-1, e contraposição no córrego Monte Alegre (SP) estudado por Alves et al (2010) se 

apresentam concentrações maiores de Mn de 4.879,15 mgKg-1 a 46.543,98 mgKg-1. 

As concentrações de Zn medidas nos pontos de amostragem variam entre 14,33 mgKg-1 e 

571,2 mgkg-1 em comparação das concentrações obtidas ao longo das tres lagoas e o ponto 

da Pedro Suzart demonstra um enriquecimento deste metal em toda a área de estudo. As 

concentrações mais altas encontram-se na nascente da Pedro Suzart na primeira coleta. Os 

valores médios mundiais de Zn em sedimentos são de 95 mgkg-1 (Turekian & Wedepohl, 

1961). Cardoso et al (2001) apresentam concentrações que vão de 69,6 mgKg-1 a 388,1 

mgkg-1 Alves et al (2010) no córrego de Monte Alegre em Riberão Preto (SP), apresenta 

concentrações que vão de 739,65 mgKg-1 a 1724,16 mgkg-1. 

A legislação ambiental brasileira ainda não dispõe de critérios de qualidade para sedimento 

e também não existem dados de Nível de Base Natural (NBN ou background) para os 

parâmetros determinados nos sedimentos das nascentes do rio Subaé, pelo que a análises 

torna-se basicamente uma discussão entorno a outros estudos. Assim também se faz uso 

de outros parâmetros de comparação das concentrações dos metais pesados nos 

sedimentos achados no presente estudo, com estudos de avaliação dos sedimentos por 

meio de aplicação de Valores Guia de Qualidade de Sedimentos (VGQS) de água doce 

adotados pelo NOAA (mg Kg-1).  

A aplicação dos valores – guia TEL, PEL e SEL, se baseia em banco de dados de efeitos e 

não efeitos, sendo que TEL é o valor abaixo dos quais efeitos adversos são raramente 

esperados. PEL é o nível de efeitos prováveis e SEL é o nível de efeitos severos. Se mostra 

na tabela 15, os valores guia adquiridos pelo NOAA. 
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Tabela 15. Valores Guia TEL, PEL, SEL adquiridos pelo NOAA (mgKg-1) 

 

 

 

A figura 22, mostra as gráficas dos valores de TEL, PEL e SEL comparados as 

concentrações dos metais pesados (das coletas outubro 2010 e janeiro 2011)  Mn, Ni, Pb, 

Zn, Cr e Cu encontrados no sedimento das nascentes do rio subaé. Note-se que não se 

realizou a comparação com o Cd, já que este metal só foi quantificado num ponto de 

amostragem das nascentes cujo valor é 1,77 mgKg-1, por tanto estaria dentro do valor TEL 

(abaixo dos efeitos adversos esperados). 

Como pode se observar na Figura 22, nenhum dos metais pesados apresentam valores que 

alcancem os valores SEL (nível de efeitos severos), com exceção do Cu, que se apresenta 

num ponto da nascente Pedro Suzart na época de estiagem, que supera em mais de 60 

mgKg-1 o valor do SEL. Os valores PEL foram atingidos por três metais o Pb, Ni e Zn, mais 

uma vez na nascente da Pedro Suzart e num ponto da lagoa Salgada. Os valores TEL (valor 

abaixo dos quais efeitos adversos são raramente esperados) foram atingidos em quase 

todos os pontos da segunda coleta (estiagem) com o Pb e Ni, e com menor incidência houve 

também alguns pontos com que atingiram com Cu, Zn e Cr. Assim como no estudo de 

Saraiva (2007) os limites TEL, PEL e SEL foram aplicados com um caráter meramente 

orientativo na procura por evidencias para presença de contaminantes em concentrações 

capazes de causar efeitos deletérios, principalmente com relação à toxicidade para a biota, 

de forma alguma como um critério de qualidade de sedimento. 

  

Nivel de 
efecto

Cd Cr Cu Mn 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 1100 75 250 820
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Figura 22. Comparação da concentração dos metais pesados nos sedimento das nascentes dos rio Subaé, com os valores guia do 

NOAA 
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4.2.5 Correlações existentes entre os metais pesados do sedimento superficial e os 

metais pesados da coluna da água das nascentes do rio Subaé 

 
Na tabela 16 se mostra a matriz dos coeficientes de correlação de Pearson entre as 

variáveis, nota-se que existem diversas correlações positivas com valores de r2 = 0,05, entre 

os metais com exceção de Mn, todos os metais foram correlacionados com outros metais no 

sedimento. 

 
Tabela 16. Correlação (Pearson) entre as concentrações de metais analisados na água 

e no sedimento superficial das nascentes do rio Subaé (outubro 2010) 

 

 
**nivel de significancia <0,05  
*nivel de significancia <0,01 

 

Em relação à correlação entre os metais no sedimento e na água nota-se que correlações 

positivas significativas (Pb água – Zn sed, Ni água – Mn sed, Cd água – Mn sed, Pb água – 

Ni sed). 

 

Estas correlações sugerem que os metais pesados analisados poderiam estar associados 

às superfícies de argilo-minerais, que constituem o sedimento das nascentes do rio subaé.   

 

Na tabela 17, se mostra a correlação de Pearson dos metais em sedimento e água 

coletados no mês de Janeiro de 2011, mês de estiagem (se comparado com a influencia do 

mês de abril sobre o mês de maio da terceira coleta, onde a pluviosidade foi alta), onde o 

ambiente se encontrava alcalino. Nesta matriz, pode se apreciar as correlações dos metais 

em sedimento e os metais em água, entre os mais fortes estão o Cu da água com o Cr e Cu 

do sedimento. O Pb da água apresenta correlação com Cu, Ni do sedimento, assim como 

também correlação forte do Pb com Mn e em menor proporção com o Cd da água. Os 

Mn_sed Zn_sed Cd_sed Cr_sed Cu_sed Ni_sed Pb_sed Zn Mn Ni Cd Cr Cu Pb
Mn sed 1 0,127 0,181 0,118 0,236 0,180 0,165 0,152 0,285 0,473 -0,078 0,052 0,284
Zn sed 1 0,896* 0,849 0,968* 0,845* 0,967* -0,076 0,140 -0,089 0,063 0,280 -0,198
Cd sed 1 0,736 0,906* 0,837* 0,863* -0,009 -0,010 -0,115 0,069 0,321 -0,135
Cr sed 1 0,804* 0,935* 0,834* 0,029 0,172 0,052 0,348 0,401 -0,023
Cu sed 1 0,848* 0,971* 0,045 0,013 -0,037 -0,051 0,343 -0,159
Ni sed 1 0,875* 0,067 0,059 0,008 0,308 0,481 -0,040
Pb sed 1 -0,044 0,035 -0,115 -0,009 0,269 -0,259

Zn 1 -0,170 0,382 -0,127 0,395 0,560**
Mn 1 0,594** 0,595** -0,084 0,443
Ni 1 0,456 0,322 0,873*
Cd 1 0,320 0,511
Cr 1
Cu 1 0,462
Pb 1
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metais em agua que apresentaram mais associações com os outros metais foram o Pb, Mn 

e Cu. E os metais em sedimento associados com mais metais em agua foram o Cu e o Zn. 

A solubilidade e mobilidade de metais associados aos sedimentos aumenta com a 

diminuição do pH e diminuem com o aumento do pH, sendo este um ambiente alcalino, 

encontram-se grande número de associações entre os metais da agua-sedimento.  

 

Tabela 17. Correlação (Pearson) entre as concentrações de metais analisados na água 

e no sedimento superficial das nascentes do rio Subaé (janeiro 2011) 

 

 
** nivel de significancia <0,05  

*nivel de significancia <0,01 

 

Nos sistemas aquáticos, alguns fatores podem afetar a toxicidade dos metais pesados, 

como a disposição do metal na água (dissolvido ou particulado) e a presença de outros 

metais ou substâncias, como a reação de íons Na+, C2+, K+ e Mg2+, que reduz a toxicidade 

quando associados aos íons Pb2+, Cu2+ e Zn2+. O sistema está sujeito a um efeito contrário 

quando estão presentes pares de metais como Ni e Zn, Cd e Zn, Cu e Zn, Cu e Cd, os 

quais, quando aglutinados, são mais tóxicos do que o seriam individualmente (TOREM et 

al., 2002). Neste ambiente entre outras associações de metais se encontraram correlações 

entre o Zn e o Cu. 

 

Existe uma correspondência entre a concentração de Cu na água e nos sedimentos 

(correlação positiva significativa), o que corrobora os trabalhos de Bubb e Lester (1994) 

sobre a adsorção dos metais pesados pelos sedimentos em suspensão, como o óxido de 

ferro e o manganês; além da matéria orgânica e argilas, que transferem esses elementos da 

água para os sedimentos. 

 

Mn sed Zn sed Cd sed Cr sed Cu sed Ni sed Pb sed Zn Mn Ni Cd Cr Cu Pb
Mn sed 1 0,389 0,821* 0,668 0,664* 0,522 0,328 0,508 0,415 0,143 0,304 0,310 0,355
Zn sed 1 0,623 0,570 0,116 0,732* 0,834* 0,696* -0,226 -0,150 0,069 0,861* 0,249
Cd sed 1
Cr sed 1 0,880* 0,727* 0,808* 0,520 0,636 0,201 0,360 0,085 0,555** 0,631
Cu sed 1 0,697* 0,682* 0,542** 0,736* 0,301 0,562 0,153 0,588** 0,812*
Ni sed 1 0,380 -0,027 0,335 0,418 0,681* 0,017 0,006 0,720*
Pb sed 1 0,582** 0,568** 0,074 -0,008 0,144 0,658 0,319

Zn 1 0,786* -0,087 -0,146 0,261 0,958* 0,205
Mn 1 0,313 0,175 0,462 0,849* 0,545**
Ni 1 0,205 0,832* -0,074 0,232
Cd 1 -0,227 -0,072 0,874*
Cr 1 0,251 -0,050
Cu 1 0,293
Pb 1
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4.2.6 Correlações existentes entre os metais pesados do sedimento superficial e a 

matéria orgânica das nascentes do rio Subaé  

 

A disponibilidade dos metais nos sedimentos depende da interação ligante – suporte, sendo 

que os suportes geoquímicos mais importantes são os óxidos de ferro, de manganês, 

matéria orgânica (ácidos húmicos) e sulfetos metálicos, foi realizada a análise de correlação, 

para obter informações sobre a similaridade de fontes, bem como do comportamento 

ambiental dos metáis, como recomendado por Carvalho & Lacerda (1992) e Malins (1984). 

Na tabela 18 se mostra a matriz dos coeficientes de correlação de Pearson entre as 

variáveis matéria orgânica e metais em sedimento superficial da primeira coleta (outubro de 

2010). 

 

Tabela 18. Correlação (Pearson) entre as concentrações de metais pesados em 

sedimento superficial e matéria orgânica das nascentes do rio Subaé (Outubro 2010) 

 

 
** nivel de significancia <0,05  

*nivel de significancia <0,01 

 

Como pode se observar na tabela 18, os metais pesados apresentam forte correlação entre 

si, com a exceção do Mn e do Pb.  

 

O Ni apresenta correlação fortemente significativa com o Pb e não tão significativa com a 

matéria orgânica, sendo que a correspondência da quantidade de matéria orgânica com o 

níquel é diretamente proporcional, quanto maior matéria orgânica, maior quantidade de 

níquel presente no sedimento. Esta correspondência se observa também em estudos 

realizados por Pereira (2003), que mostram que as estações onde se encontraram menores 

valores de matéria orgânica, há uma diminuição de Cr e Ni nos sedimentos de drenagem e 

pilha de rejeito na área da mina Bomfim em Lajes. 

 

Na tabela 19 se observa que não houve correlação de metal pesado com a mátria orgânica, 

o que pode indicar que a distribuição dos metais no sedimento se deu em forma antrópica, 

Mn Zn Cr Cu Ni Pb M.O. (%)
Mn 1
Zn 0,12683 1
Cr 0,11854 0,84945** 1
Cu 0,23559 0,96801** 0,80356** 1
Ni -0,09655 0,8001** 0,55047* 0,74852** 1
Pb -0,07942 0,86689** 0,72407* 0,83922** 0,80935** 1

M.O. (%) 0,26429 0,43662 0,20763 0,48907 0,57297* 0,3897 1
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como resultado do uso e ocupação do solo da área de estudo. Da mesma forma, aconteceu 

em estudo realizado por Pereira (2003), no estudo da distribuição de metais pesados no 

Município de Lajes (RN), onde a matéria orgânica não apresentou correlação com nenhum 

metal pesado analisado e é explicado pela influencia antrópica.  

 

Tabela 19. Correlação (Pearson) entre as concentrações de metais pesados em 

sedimento superficial e matéria orgânica das nascentes do rio Subaé (Janeiro 2011) 

 

 

 

 

 

 

 
** nivel de significancia <0,05  

*nivel de significancia <0,01 

 

A não correlação dos metais pesados com a matéria orgânica, pode significar também que 

os sedimentos apresentam em geral baixas porcentagens de matéria orgânica e as 

interações ligantes do ambiente não se apresentaram favoráveis. 

4.2.6 Índice de Geoacumulação 

 

Os Índices de geoacumulação (Igeo) dos metais Zn, Mn, Ni, Cd, Cr, Cu, Pb encontrados no 

sedimento superficial das duas coletas, se mostram na tabela 20 (sendo que os cálculos se 

mostram no Anexo 5), onde se evidencia  contaminação moderada a forte por Cu, Pb, Cd e 

Zn, principalmente nos pontos NPS-D1, e NPS-D3, correspondente à nascente da Pedro 

Suzart. Na segunda coleta, nestes pontos, aconteceu uma situação peculiar que foi a 

melhoria do sistema de esgotamento sanitário na região, pelo que esta melhora da primeira 

coleta para a segunda coleta nos ponto NPS-D1 e NPS-D3 ficou expressada num índice de 

geoacumulação de 1 ou 0 (contaminação ausente e contaminação ausente/moderada). Os 

pontos LSU-A1 e LSU-A2 (lagoa subaé) também evidenciam contaminação pouca a 

moderada por Cu na primeira coleta.  

 

Estudos realizados por Mortatti et al 2010, revelaram um panorama semelhante com o 

calculo de Igeo para alguns pontos a montante da bacia de drenagem do rio tiete (quase 

chegando as nascentes), onde as classes de poluição observadas foram ausentes e 

ausentes/moderadas, com a exceção do Zn. 

Mn Zn Cr Cu Ni Pb M.O. (%)
Mn 1
Zn 0,38938 1
Cr 0,52335 0,61577* 1
Cu 0,66775** 0,56971* 0,622* 1
Ni 0,66377** 0,11588 0,53034 0,69739** 1
Pb 0,52243 0,73222** 0,74277** 0,68246** 0,37969 1

M.O. (%) 0,18293 -0,11706 -0,02719 0,13228 0,072761 -0,16944 1
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Tabela 20. Índice de geoacumulação dos metais do sedimento superficial das 

nascentes do rio Subaé - Feira de Santana-BA (outubro de 2010 e janeiro de 2011) 

 

 
Onde: 

 

 

 

Dentro das áreas de estudo, a nascente identificada por IGEO como a mais contaminada é 

a nascente da Pedro Suzart, e o ponto da lagoa subaé localizada próximo da BR-324. O 

IGEO e um instrumento, utilizado para caracterizar geoquimicamente as regiões 

contaminadas por diversos metais pesados. Estudos geoquímicos como os de Silva et al 

(2001) evidenciaram com IGEO, o grado de contaminação dos sedimentos superficiais no 

rio do Cubatão, um dos rios mais contaminados por mercúrio do Brasil. Assim como também 

utilizado por Rodriguez et al (?) para avaliar o grau de contaminação dos sedimentos do 

arroio Sapucaia e rio dos Sinos (RS) quanto ao teor de mercúrio (Hg), originário de efluentes 

do refino de petróleo.  

4.2.7 Mapas de distribuição de metais pesados nos sedimentos superficiais nas 

nascentes do rio Subaé 

 

Nas figuras 23 e 24, pode se apreciar as distribuições espaciais dos metais pesados dos 

sedimentos superficiais das nascentes do rio Subaé (Nascente da Pedro Suzart, Lagoa 

Subaé lado norte da BR-324, Lagoa Subaé lado sul da BR-324, e Lagoa Salgada. Sendo 

que foram especializados através das médias das concentrações dos metais pesados. 

 
 
 
 
 

Metal
jan/11 out/10 jan/11 out/10 jan/11 out/10 jan/11 out/10 jan/11 out/10 jan/11 out/10 jan/11

LSU-A1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LSU-A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LSU-B1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LSU-B2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LSU-B3 0 0 0 0 0 0 0 1
LSU-B4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LSA-C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LSA-C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LSA-C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LSA-C4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LSA-C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LSA-C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NPS-D1 0 2 0 3 0 2 0 0 0 3 1

NPS-D3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1

Igeo PbIgeo Zn Igeo Cd Igeo Cr Igeo Cu Igeo Ni
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Figura 23.1 Distribuição espacial dos metais pesados dos sedimentos superficiais das 

nascentes do rio Subaé 
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Figura 23.2 Distribuição espacial dos metais pesados dos sedimentos superficiais das 

nascentes do rio Subaé 

 

Como pode se observar nas figuras, os mapas evidenciam com os pontos vermelhos, as 

áreas com maiores concentrações de metais Pb, Cr, Cu, Mn, Ni e Zn, principalmente nas 

áreas da lagoa salgada, nascente da Pedro Suzart, e lagoa Subaé lado norte. 

 

Os sedimentos da nascente da Pedro Suzart, apresenta altos teores de Cd, Pb, Cu e Zn e 

os sedimentos do Lagoa salgada apresentam altas concentrações de Ni, Mn e Cr.  

 

Fazendo uma comparação da presencia dos metais pesados na água vs metais pesados no 

sedimento, podemos observar que alguns metais se apresentam em grandes concentrações 

na água, mais não no sedimento, como é o caso do Cd e o Pb. O que pode ser devido à 

geoquímica do ambiente nesse momento, sendo mais propicio para a solubilização do metal 

do que para a adsorção pelo sedimento. Já no caso do Zn e Pb nos pontos da nascente 

Pedro Suzart, acontece o efeito contrario, apresentando-se primeiro em baixas 

concentrações e depois em maior proporção no sedimento, devido provavelmente a estar 

sendo adsorvido e aderido ás partículas do sedimento que carregam altos conteúdos 

orgânicos, propiciando à bioacumulação dos metais no sedimento. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Encontrou-se contaminação por metais pesados nas águas das nascentes por Cr, Zn, Mn, 

Ni, Cd, Cu e Pb, principalmente nos pontos da lagoa subaé lado sul, próximas das diversas 

industrias de ramos da galvanoplastia e fabricação de pneus, assim como de uma grande 

área urbanizada que não possui um sistema de esgotamento sanitario. 

Constatou-se a presencia de metais pesados também nos sedimentos, em todas as áreas 

de estudo, embora não se possa concluir si as concentrações de metais nos sedimentos são 

maiores que a concentração dissolvidas na coluna d’água, pela inexistência de valores de 

background, se observou, que as transferências de metais entre esses compartimentos 

estão relacionadas às características do íon metálico, ao tamanho das partículas, ao 

conteúdo orgânico e a concentração dos metais no sedimento. As maiores concentrações 

de metais pesados nos sedimentos observadas foram em Zn, Cu e Pb, principalmente, nos 

pontos onde há evidências de lançamento de cargas orgânicas e efluentes domésticos 

como é o caso da lagoa subaé e nascentes da Pedro Suzart,, evidenciado também nos 

mapas de distribuição dos metais. 

As nascentes se apresentam na maioria dos pontos com granulometria fina, tornando estes 

ambientes vulneráveis e os metais predispostos a serem depositados nos sedimentos e 

consequentemente com o tempo sendo introduzidos na cadeia alimentar através dos 

organismos bentônicos, ou liberados para a coluna d’água. Os ambientes que se 

apresentam com estas características, são a lagoa salgada, e a lagoa subaé lado norte, 

apresentam maior vulnerabilidade à contaminação, devido à granulometria fina e aos altos 

conteúdos de matéria orgânica presentes no sedimento. Somando ao fato destes ambientes 

terem uma coluna de água muito variável de acordo à estação do ano e a presencia de 

chuvas, a tendência por tanto do comportamento geoquímico é da bioacumulação dos 

metais no sedimento, biodisponibilizando os metais ao à fauna das lagoas.  

 

Nas nascentes do rio Subaé, os elevados valores de metais pesados presentes nos 

sedimentos, podem ser creditados as fontes naturais (litológicas e pedológicas), porém é 

mais provável que estejam relacionados aos aportes antropogênicos caracterizados pelas 

atividades (urbanas, industriais ou agrícolas) desenvolvidas nas diferentes áreas de estudo.  

A área de estudo, considerada o alto da bacia do rio Subaé, se encontra inserida em vários 

pontos próximos a atividades industriais (6%) como são a lagoa Subaé e lagoa salgada e 

urbanas (44%) como a nascente Pedro Suzart. Estas atividades, junto com a geoquímica 
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dos ambientes em estudo, poderiam estar influenciando no enriquecimento das 

concentrações dos metais pesados. 
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ANEXO 1 
 
 

Coordenadas Geográficas dos pontos amostrais 
 
 

Pontos 
amostrais 

UTM (x) UTM (y) Procedência 

LSU-A1 507688 8242835 Lagoa Subae Sul 
LSU-A2 507634 8242916 Lagoa Subae Sul 
LSU-B1 509877 8641478 Lagoa Subae Norte 
LSU-B2 509997 8641493 Lagoa Subae Norte 
LSU-B3 510041 8641578 Lagoa Subae Norte 
LSU-B4 509974 8641684 Lagoa Subae Norte 
LSA-C1 510015 8644609 Lagoa Salgada 
LSA-C2 509345 8644703 Lagoa Salgada 
LSA-C3 508572 8644542 Lagoa Salgada 
LSA-C4 508609 8644014 Lagoa Salgada 
LSA-C5 510267 8644450 Lagoa Salgada 
LSA-C6 510266 8644360 Lagoa Salgada 
NPS-D1 506068 8643407 Nascente Pedro Suzart 
NPS-D3 505992 8643060 Nascente Pedro Suzart 

 


