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RESUMO

O presente estudo teve a proposição de analisar a composição dos sedimentos da
rede de drenagem natural do município de Juazeiro do Norte - Ce. Esta análise visa entender
como vem reagindo esse meio ambiente diante do processo de uso e ocupação do solo, para
posteriormente subsidiar políticas ambientais mais assertivas para o desenvolvimento
sustentável da região. Para tanto, foram selecionados onze pontos de coleta de sedimento de
fundo ao longo do sistema de drenagem, constituído pelo rio Batateira e seus afluentes (riacho
São José, riacho dos Macacos, riacho Salesianos e riacho das Timbaúbas).Também foram
demarcados pontos de coleta em solos de áreas adjacentes aos pontos de coleta de sedimento
de fundo. As amostras foram coletadas no período de junho de 2011 a outubro de 2012.
Nestas

amostras,

foram

determinadas

a

distribuição

granulométrica,

composição

mineralógica, concentrações de carbono orgânico total e lábil, potenciais hidrogeniônico e
redox e concentrações dos metais Ag, Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, Pb, Mn, Na, Ni, Ti, Zr e Zn.
Também foram determinados os níveis de poluição dos sedimentos de fundo, por meio do
cálculo do fator de enriquecimento pelos metais estudados e do índice de geoacumulação.
Quanto a mineralogia, observou-se a existência de solo do tipo argilossolo, de acordo com
dados da literatura, o que corroborou com a predominância de argila do tipo caulinita, com
elevado grau de intempérie por toda a área estudada. Quanto ao pH, verificou-se que a
maioria das amostras de solo e sedimento apresentaram tendência à acidez. Com relação ao
Eh, todos os pontos apresentaram características de meio oxidante. O cálculo do fator de
enriquecimento e a classificação quanto ao índice de geoacumulação permitiu a identificação
dos locais mais afetados pela antropização. Os pontos P4, P6 e P9 foram os locais que
apresentaram maiores índices de poluição por metais, sendo que o P9 apresentou forte
poluição devido as expressivas concentrações dos metais Ag, Cd, Na, Pb e Zr. Diante do
exposto, pode-se concluir que o processo de uso e ocupação do solo no município de Juazeiro
do Norte - Ce, notadamente o setor industrial, está afetando a composição dos sedimentos de
fundo do sistema de drenagem natural. Verifica-se, portanto, a necessidade de elaboração de
políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento da economia local deforma sustentável.

Palavras-chave: Contaminação de sedimentos. Metais pesados. Sustentabilidade ambiental.
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ABSTRACT

The present study aimed to propose to analyze the composition of the sediments
of natural drainage network in the city of Juazeiro - Ce. This analysis aims to understand how
the environment is reacting this process before the use and occupation of land, later to
subsidize more assertive environmental policies for sustainable development of the region.
Thus, we selected eleven points collected bottom sediment along the drainage system,
consisting of the Batateira river and its tributaries (São Jose creek, Macacos stream,
Salesianos stream and Timbaúbas creek). Were also marked collection points soils in areas
adjacent to points of collection bottom sediment. Samples were collected from June 2011 to
October 2012. These samples were determined particle size distribution, mineralogical
composition, concentrations of total organic carbon and labile and redox potential Hydrogen
and concentrations of the metals Ag, Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Co, Fe, Ga, Pb, Mn, Na, Ni, Ti, Zn
and Zr. We also determined the levels of pollution of bottom sediments, by calculating the
enrichment factor for the metals studied and index geoaccumulation. The results of the
mineralogical analysis found the existence argilossolo type of soil, predominantly kaolinite
clay type, with a high degree of weathering throughout the study area. With respect to pH, it
was found that most of the soil and sediment samples tended to show acidity. Regarding Eh,
all points showed characteristics of an oxidizing environment. The calculation of enrichment
factor and classification of the index geoaccumulation allowed the identification of the most
affected by human disturbance. Points P4, P6 and P9 were sites that had higher metal
pollution, and the P9 showed strong pollution due to significant concentrations of metals Ag,
Cd, Na, Pb and Zr. Therefore, we can conclude that the process of use and occupation of land
in the municipality of Juazeiro - Ce, notably the industrial sector is affecting the composition
of the bottom sediments of the natural drainage system. There is therefore the need for
development of public policies that encourage the development of sustainable local economy
deforms.

Keywords: Contamination of sediments. Heavy metals. Environmental sustainability.
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1 INTRODUÇÃO

A forma desordenada como vem ocorrendo o crescimento urbano no Brasil, sem
considerar as características naturais do meio, muitas vezes aliado à falta de infra-estrutura,
ocasiona inúmeros impactos negativos para a qualidade do meio urbano. Apesar de atingirem
o ambiente como um todo, esses impactos se refletem de maneira acentuada nos sistemas de
drenagem, tendo influência direta, sob vários aspectos, nos recursos hídricos que cortam as
cidades e o seus entornos.
Assim, destacam-se, entre os principais efeitos negativos decorrentes de processos
de urbanização, as modificações na vazão e na qualidade dos recursos hídricos, tanto
superficiais como subterrâneos. Estas mudanças acabam trazendo diversos tipos de problemas
para a população, tais como: dificuldades na captação de água adequada para abastecimento,
aumento dos custos com tratamento de água e esgoto, escassez de água, inundações em
períodos chuvosos em virtude de entupimentos de canalizações coletoras de esgotos e
assoreamento de calhas fluviais; aumentando, assim, a existência de doenças de veiculação
hídrica.
Nesse aspecto, a poluição dos recursos hídricos perpassa a questão ecológica e se
apresenta como um dos importantes entraves para o desenvolvimento socioeconômico e
ambiental sustentável.
Segundo Ioris (2008), a gestão integrada da água é um exemplo perfeito de grande
desafio para o desenvolvimento sustentável, com abrangência das dimensões ambiental,
econômica e social. De acordo com Kondratyev et al. (2002) a elaboração e realização de
planos e estratégias para o desenvolvimento sustentável, que incluem aspectos relacionados a
gestão dos recursos hídricos, é impossível sem o conhecimento do regime hidrológico, da
qualidade da água, da geoquímica dos sedimentos, e do estado dos ecossistemas aquáticos,
dentre outros fatores.
No município de Juazeiro do Norte, sul do estado do Ceará, o sistema urbano
também vem sofrendo fortes mudanças. Sobretudo com a influência da industrialização, de
políticas públicas, econômicas e ações sociais que aceleram o processo de urbanização, não
levando em consideração a necessidade de manutenção das funções ecológicas das águas
superficiais, de modo a garantir sustentabilidade ao desenvolvimento urbano e qualidade de
vida à população.
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Por sua localização geográfica, em relação às capitais nordestinas, o município de
Juazeiro do Norte favorece à confluência de consumidores de toda a região do Cariri, atraídas
pelo comércio local. Isto coloca a cidade em destaque no cenário da Região Metropolitana do
Cariri (RMC), criada por decreto de lei em 2009. São cerca de 250 mil habitantes (IBGE,
2010), sem considerar a população flutuante, tendo em vista o intenso turismo religioso.
Juazeiro do Norte é considerado hoje o maior polo calçadista do Norte/Nordeste e
o terceiro do País. As fábricas saíram dos fundos dos quintais e formalizaram mão-de-obra.
São mais de 16 mil empregos diretos neste setor. De forma específica, os setores de calçados,
borracha e plástico, de máquinas de costura, de folheados, de turismo (religioso, ecológico e
científico), constituem-se em setores que impulsionam a economia local. O comércio
atacadista traz empresas de grupos internacionais. O perfil do empreendedor local avança, e
agrega força em rede para competir. É uma nova realidade, de maneira que o município vem
apresentando uma dinâmica econômica singular nos últimos anos.
Essa nova realidade vem acompanhada de um importante requisito para
consolidar esse processo, que é o polo educacional, com universidades públicas e particulares,
pois, tendo em vista o crescimento urbano, o município passou a aumentar também a oferta
educacional para o nível superior, onde consequentemente também aumentou o translado de
pessoas durante todo o ano, vindas de grande parte do estado e estados circunvizinhos.
Entretanto esse reflexo no desenvolvimento, mesmo diante do aspecto positivo do
crescimento socioeconômico, traz preocupações referentes às questões ambientais e de saúde
pública, principalmente envolvendo os recursos hídricos da região. Nesse aspecto destaca-se a
rede de drenagem natural de Juazeiro do Norte; constituída pelo rio Batateira e seus afluentes,
que se encontram ameaçados pelos usos que se desenvolvem em suas margens e entorno, os
quais resultam em lançamentos de águas pluviais, de efluentes domésticos e industriais e de
resíduos de atividades agropecuárias realizadas por fazendeiros e ribeirinhos.
Segundo Sabiá (2008), aproximadamente 60% das águas residuárias domésticas
de Juazeiro do Norte são lançadas diretamente no rio Batateira e em seus afluentes. Quanto
aos efluentes industriais, deve-se destacar que, atualmente, Juazeiro do Norte é o terceiro polo
produtor de folheados do país, com 40 empresas que operam regularmente (SOARES et al,
2010). A maioria dessas empresas, assim como outras de elevado potencial poluidor, por
estarem localizadas em bairros desprovidos de rede coletora de esgotos, lançam seus efluentes
parcialmente tratados, ou sem nenhum tratamento prévio, em córregos ou no solo.
Vale salientar que a indústria de galvanoplastia gera efluentes contaminados,
notadamente por metais pesados, que podem causar danos ao meio ambiente quando
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descartados de forma inadequada (FERNANDES, 2005). Em corpos aquáticos, esses metais
tendem a se acumular nos sedimentos. Porém, variações nas condições ambientais (potencial
hidrogeniônico, potencial redox e ação microbiana, entre outras) favorecem a resolubilização
dos metais, tornando-os disponíveis para os organismos vivos que em altas concentrações são
tóxicos para a biota aquática e para os seres humanos.
Os sedimentos dos leitos dos cursos d’água guardam em si a memória do
ambiente por onde passam, revelando as características edáficas, geológicas e antrópicas
através dos elementos químicos neles impregnados. Assim, o estudo dos sedimentos de rios
são muito utilizados tanto em pesquisa de prospecção mineral como em estudos ambientais,
pois refletem a qualidade do sistema e o desenvolvimento histórico de parâmetros
hidrológicos e químicos, sendo úteis na identificação, no monitoramento e no controle de
fontes de poluição (SALOMONS e FÖRSTNER, 1984). Ante o exposto , inúmeros trabalhos
têm voltado seu interesse para a quantificação de poluição por metais pesados em sedimentos,
reunindo dados sobre o impacto ambiental e suas complexas relações com as atividades
econômicas.
É importante destacar que os recursos hídricos superficiais do município de
Juazeiro do Norte contribuem, por infiltração, com a recarga dos aquíferos, principal fonte
hídrica de abastecimento público e privado do referido município e municípios
circunvizinhos, devendo, portanto, apresentar condições físicas, químicas e biológicas
favoráveis. A poluição desses recursos hídricos pode, direta ou indiretamente, afetar as
populações ribeirinhas e as atividades econômicas locais e regionais, já que eles também
compõem a rede de drenagem do rio Salgado, que receberá as águas da transposição do rio
São Francisco.
Ante o exposto, surgem às seguintes questões relativas ao tema:
- O processo de uso e ocupação do solo no município de Juazeiro do Norte está
interferindo na composição dos sedimentos da rede de drenagem?
- Quais características físicase químicas são responsáveis pelos processos de
mobilização / fixação de metais no sedimento de fundoda rede de drenagem do município do
Juazeiro do Norte?
- Como o conhecimento sobre a composição dos sedimentos da rede de drenagem
pode contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
socioeconômico e ambiental sustentável da região?

23

Diante do exposto, formulou-se a seguinte hipótese: o processo de uso e ocupação
do solo no município de Juazeiro do Norte – Ce está alterando as características do rio
Batateira e seus afluentes, notadamente a composição dos sedimentos destes rios.

24

2

OBJETIVOS

2.1

Objetivo geral

O presente estudo enseja analisar a composição dos sedimentos da rede de
drenagem natural do município de Juazeiro do Norte - CE. Em particular, busca-se
compreender como vem reagindo esse meio ambiente diante do processo de uso e ocupação
do solo para, a partir disto, subsidiar políticas ambientais mais assertivas para o
desenvolvimento sustentável da região.

2.2 Objetivos específicos
a) Caracterizar os sedimentos de fundo, bem como os solos de áreas adjacentes
aos pontos de amostragem dos sedimentos, quanto as concentrações e tipo de material
orgânico, ao potencial hidrogeniônico e as concentrações de metais.
b) Determinar a distribuição granulométrica e a mineralogia das amostras de
sedimento de fundo e de solo.
c) Calcular o Fator de Enriquecimento e o Índice de Geoacumulação de metais
nos sedimentos.
d) Comparar os resultados dos metais estudados com os os níveis de efeitos

adversos à biota aquática estabelecidos pela Resolução Nº 344 do CONAMA (2004).
e) Sugerir ações de políticas públicas voltadas para o gerenciamento dos

sedimentos do sistema de dr

c][?enagem natural do município, como componente de

monitoramento dos recursos hídricos.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Processo de uso e ocupação do solo

Os usos do solo urbano e rural acarretam alterações ambientais como poluição das
águas, sedimentação de partículas, erosão fluvial, mudança do regime hidrológico, do
ecossistema fluvial, entre outros (SANTOS, SANTOS E OLIVEIRA, 2008).
Nas áreas urbanas, as edificações, o arruamento e as obras de infraestrutura de
canalização e retiﬁcação de cursos ﬂuviais, inﬂuenciam e/ou ocasionam alterações na
morfologia ﬂuvial. Entre as mudanças mais significativas dos canais fluviais, cabe destacar o
aumento da densidade de drenagem devido à instalação de redes de drenagem artiﬁciais nas
áreas urbanas. Oliveira et al.(2010) acrescentam que isso se dá em virtude do acréscimo da
concentração de água, principalmente durante as chuvas, bem como o incremento de sua
velocidade, haja vista a redução da sinuosidade e rugosidade dos canais.
Além do aumento da densidade de drenagem, ocorre também o incremento de
materiais alóctones nos canais ﬂuviais, tais como plásticos, resíduos de materiais de
construção, vidros, borracha, materiais orgânicos e substâncias inorgânicas oriundas de esgoto
doméstico e industrial que obstruem as seções transversais e alteram a qualidade da água.
Com a urbanização ocorre também a impermeabilização do solo,que incide na
diminuição da capacidade de inﬁltração, e percolação da água, além do aumento do
escoamento superficial. Dessa forma, torna-se necessária a implantação de canais artiﬁciais, a
ﬁm de dar vazão ao excesso do escoamento superﬁcial. Faria e Pedrosa (2005) citam que em
áreas impermeabilizadas o escoamento superficial é o fenômeno dominante, sendo que a
infiltração é considerada praticamente nula. Este é um fator que ajuda a compreender a
alteração do funcionamento do ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica.
Para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, a industrialização
contribui consideravelmente, gerando emprego e renda para a população local. No entanto, as
atividades industriais acabam por trazer também sérios impactos negativos aos recursos
naturais. Além de utilizarem esses recursos como matéria prima para seu empreendimento, as
indústrias acabam lançando seus resíduos no solo, ar e água, onde em grandes quantidades são
considerados tóxicos. O volume de detritos despejados nas águas, por vezes supera a
capacidade de purificação dos rios, causando depleção de oxigênio nas águas, prejudicandoa
vida aquática.
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A poluição das águas realizada pelas indústrias é causada por compostos
orgânicos e inorgânicos. O lançamento de determinadas espécies de substâncias químicas na
água também pode resultar em outro fenômeno, conhecido como eutrofização. Este fenômeno
é resultante dapoluição das águas por acréscimo de adubos, fertilizantes, detergentese esgoto
doméstico

sem

tratamento

prévio

que

provocam

o

aumento

de

nutrientes

e,

consequentemente, a proliferação de algas microscópicas que localizam-se na superfície de
corpos aquáticos, diminuindo a oxigenação da água e a penetração da luz solar, tão
importantes para a realização da fotossíntese pelos organismos ali existentes (WIESINIESKI,
2009).
Na zona rural, os cursos ﬂuviais são predominantemente naturais. Contudo,
destaca-se que esse sistema também é modiﬁcado pelas atividades agrícolas que intensiﬁcam
os processos erosivos e o transporte de sedimentos aos cursos ﬂuviais, contribuindo, assim,
para o carreamento de nutrientes para os cursos d’água.

3.2Sedimento:Importante fixador de poluentes

Os sedimentos são formados pela desintegração de algum material rochoso
preexistente, resultado de erosão, acumulando-se em camadas horizontais em ambientes
sedimentários.
A composição dos sedimentos é reflexo de seu local de origem, transporte,
deposição e dos processos químicos ocorridos entre a origem e o ambiente aquático. Os
sedimentos podem ser originados de fontes naturais e/ou antropogênicas e, frequentemente,
podem ser classificados em sedimentos minerais, orgânicos (biogênicos) e de origem
antropogênica (TAYLOR, 2007).
Rocha e Martin (2005) afirmam que os sedimentos orgânicos são mais
comumente encontrados em ambientes lênticos, devido à deposição de algas e macrófitas e
também em trechos de rios que drenam bacias urbanas em função do lançamento de efluentes
domésticos. Poleto (2007) acrescenta que nestes rios os sedimentos podem ser originados de
materiais da construção civil, ricos em cálcio, que favorecem ao crecimento excessivo de
moluscos causando um desequilíbrio ecológico.
Os sedimentos têm sido ponderados como um depósito de acumulação de espécies
poluentes a partir da coluna d’água, devido às altas capacidades de sorção e acumulação
associadas, onde as concentrações tornam-se excessivamente maiores do que nas águas
correspondentes. Isto possibilita o uso dos mesmos como bom indicador de poluição
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ambiental, tanto atual, quanto remota. Permite ainda o conhecimento das principais fontes de
poluição dentro de um determinado sistema aquático. Contudo, diversos processos bióticos e
abióticos podem remobilizar tais espécies, constituindo-se em fontes de poluição secundárias,
afetando a qualidade da água e originando bioacumulação e trocas de transferência na cadeia
trófica, que conferem em caráter permanente, os efeitos de contaminação (TAVARES E
CARVALHO, 1992).
Os rios, como agentes fixadores do homem desde a antiguidade, vem sofrendo
com agressões que são consequências das atividades humanas junto aos mesmos, originando
mudanças em seus regimes hidráulicos, composição físico-química, níveis de assoreamento,
etc. Os rios urbanos são os que mais sofrem agressões, através do lançamento de esgotos “in
natura” ou mesmo servindo como área de deposição de lixo de naturezas diversas (doméstico,
hospitalar e/ou industrial) (GUEDES; LIMA; SOUZA, 2005).
Na avaliação da poluição de águas por metais pesados, os sedimentos de fundo
desempenham o papel mais importante, pois eles podem ser utilizados para detectar a
presença de contaminantes que não permanecem solúveis após o seu lançamento em águas
superficiais. O conhecimento da toxicidade de metais em sedimentos e da sua disponibilidade
para a biota aquática são importantes para se conhecer os efeitos ambientais causadosem
sistemas aquáticos.

3.3Indicadores de fonte e de transporte de sedimentos

O transporte dos sedimentos para os corpos de água depende da forma, tamanho,
peso da partícula e das forças exercidas pela ação do escoamento, que quando reduzida até a
condição de não poderem continuar a deslocar a partícula ocorre o processo de deposição.
(CARVALHO, 1994).
Descargas elevadas em rios originadas de tributários ou efluentes pode causar a
mobilização das partículas depositadas em zonas de baixa correnteza. Após a ressuspensão, os
sedimentos finos são na maioria transportados por longas distâncias através de todo o sistema
fluvial.
A maior parte do material é transportado como partículas suspensas que em troca
contínua com o fundo do rio e sua interação com os mecanismos de transporte de materiais
grosseiros, tornam difícil de distinguir entre os diferentes processos de transporte dos
sedimentos.

28

Quanto a fonte dos sedimentos, Walling (2005) realizou uma vasta revisão sobre
rastreabilidade de fonte de sedimentos, onde apontou que ao identificar o tipo de material e as
concentrações das partículas suspensas pode-se conduzir a localização das fontes destas
partículas. Isto permite a adoção de políticas de proteção ao meio ambiente.

3.4 Mecanismos de retenção de metaisem sedimentos

Segundo Forstner apud Pereira et al.(2007), os sedimentos, de modo geral,
apresentam elevada capacidade de reter espécies químicas tanto orgânicas como inorgânicas.
Estes autores enfatizam que menos de 1% das substâncias que atingem um sistema aquático
são dissolvidas em água e, consequentemente, aproximadamente 99% são estocadas no
compartimento sedimentar.
A qualidade destes sedimentos pode ser estudada através do conhecimento de sua
composição e das combinações que podem ser originadas em função das características do
ambiente aquático.
A maior parte dos contaminantes associados aos sedimentos não está prontamente
disponível para os organismos aquáticos, embora a variação de algumas características físicas
e químicas, como pH, salinidade, potencial redox e teores de quelatos orgânicos na água, pode
provocar a remobilização para a fase aquosa (POLETO, 2007). Portanto, sob certas condições
ambientais, os sedimentos podem se tornar importantes fontes de poluição.
Os metais pesados são exemplo destes contaminantes que podem aderir aos
sedimentos através de mecanismos de retenção. Essa contaminação representa um risco não
apenas para a população humana, mas também para a sobrevivência de outros animais,
microorganismos e plantas.
A adsorção é um mecanismo de retenção onde, por exemplo, ocorre a ligação dos
metais predominantemente com partículas de granulometria mais fina (minerais argilosos,
óxidos de ferro, alumínio e manganês) e com moléculas orgânicas(WIESINIESKI, 2009).
Esta interação ocorre por substituição isomórfica de seus óxidos de ferro e alumínio ou pela
dissociação do grupo hidroxila existente na superfície dos mesmos (SODRÉ, LENZI E
COSTA, 2001; LOPES E GUILHERME, 1992).
Outro mecanismo existente é a complexação, onde os metais se ligam a matéria
orgânica existente nas águas. Essa matéria orgânica pode estar presente na forma lábil, ou
seja, mais prontamente disponível para os microrganismos, ou na fração recalcitrante,
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representada pelas substâncias húmicas e fúlvicas, além do EDTA (etilenodiaminotetracetato)
(JESUS et al, 2004).
Os ácidos húmicos e fúlvicos fixam os cátions metálicos através dos seus grupos COOH pela formação de complexos. No caso dos ácidos fúlvicos, as interações mais
importantes envolvem os grupos -COOH e um grupo -OH ligados aos carbonos adjacentes de
um anel benzênico da estrutura polimérica, de maneira que o metal M2+ substitui dois íons H+.
Estas características conferem ao solo e sedimento contendo ácidos húmicos e fúlvicos
importantes propriedades quelantes e agregador de metais pesados (BAIRD, 2002).
Bezerra, Takiyama e Bezerra (2009) acreditam que a complexação é o principal
mecanismo de retenção existente, pois afeta profundamente a geoquímica dos íons metálicos,
modificando a sua solubilidade, carga e potencial redox.
A precipitação é outro mecanismo de retenção que, para ocorrer, necessita-se de
um meio aquoso anóxico, com potencial redox redutor que possa favorecer a presença de
óxidos e hidróxidos de enxofre que possuem uma forte atração por metais, formando assim,
compostos insolúveis de sulfetos que tendem a precipitar nos sedimentos (SCHNITZLER,
2008).
Poleto (2007) ressalta que os processos descritos anteriormente, podem ocorrer
simultaneamente ou se desenvolver sucessivamente nos sedimentos, sendo que pode ocorrer a
prevalência de um processo sobre os outros dependendo das condições ambientais de pH, Eh,
OD, etc.

3.5 Transporte e reações de contaminantes em sedimentos

Os contaminantes não se fixam permanentemente aos sedimentos. Estes podem
sofrer processos de remobilização, entre os quais a difusão dos poluentes para dentro dos
corpos d’água, devido ao gradiente de concentração ou oxidação dos sedimentos anóxicos
pela bioturbação ou resuspensão causada pelas enchentes. Outro processo de remobilização de
metais é a degradação dos contaminantes orgânicos, o qual interage com os metais formando
espécies mais móveis. A mudança do potencial redox nos sedimentos é um dos fatores mais
importantes no controle da mobilidade dos poluentes (ZOUMIS et al, 2001).
Outros parâmetros que controlam os processos de mobilidade são: dispersão,
precipitação/deposição dos contaminantes nos sedimentos, o potencial hidrogeniônico, a
temperatura da massa líquida, a demanda bioquímica de oxigênio no meio aquático, a
salinidade, a dimensão da partícula, composição mineralógica, capacidade de adsorção e
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bioacumulação, composição e teor em componentes orgânicos, interação com a água
intersticial ou água que o envolve eatividade de organismos determinam as formas químicas
com que os contaminantes são introduzidos num ambiente.

3.6Presença de metais nos sedimentos

A importância ecológica dos metais pesados está relacionada ao seu potencial de
acumulação e toxicidade, uma vez que tais elementos não são biodegradáveis e que a maioria
podem ser tóxicos para animais e seres humanos, caso suas concentrações sejam
suficientemente elevadas. A toxicidade é função de vários fatores, que incluem o tipo de
organismo, biodisponibilidade de um metal ou elemento-traço no ambiente e seu potencial de
bioacumulação na cadeia trófica (OLIVEIRA, 2003).
Taylor (2007) relata diversas pesquisas que confirmam que os respectivos
sedimentos de rios de áreas urbanas são enriquecidos com metais pesados, sobretudo na
fração fina das particulas.
De forma similar aos sedimentos em outros ambientes, o aumento na carga de
poluentes, em particular de frações mais finas, é geralmente associado ao incremento da área
superficial nas partículas (ASE) de menor tamanho, fornecendo maior espaço para a adsorção
de metais em argilominerais ou na matéria orgânica presente nas partículas de sedimento. O
entendimento de que as cargas de metais pesados estão heterogeneamente distribuídas é
importante na formulação de estratégias de gerenciamento e controle da poluição
(TAYLOR,2007).
Os metais podem ser introduzidos naturalmente ao ambiente através do
intemperismo de rochas, assim como por uma grande variedade de atividades humanas
através de despejos industriais, domésticos e agropecuários. Esses metais ligam-se aos
sedimentos a diferentes frações e forças, estando os valores destas forças relacionados
àdisponibilidade do metal ao meio ambiente. O transporte de metais e de outros tipos
desubstâncias na interface água-sedimento ocorre em ambos os sentidos, da coluna de água
para o sedimento e vice versa (NICOLAU, 2004; BASÍLIO, 2005).
As principais fontes antropogênicas de metais no ambiente são fertilizantes,
pesticidas, água de irrigação contaminada e queima de biomassa na zona rural, combustão de
carvão e óleo, emissões veiculares, incineração de resíduos urbanos e industriais e,
principalmente, mineração, fundição e refinamento, tanto nas regiões urbanas como na zona
rural.
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A toxicidade dos metais é uma questão de dose e/ou de tempo de exposição, da
forma física e química do elemento e da via de administração/absorção. A toxicidade de
metais pesados depende, em grande medida, da forma química do elemento (NICOLAU,
2004).Esta informação faz com que a quantificação das diferentes formas do metal nas
amostras seja mais significativa do que as concentrações totais.

3.7 Algumas características dos metais em estudo

Os metais se distribuem nos diferentes níveis tróficos das cadeias alimentares e
atingem o homem devido ao seu efeito cumulativo. Nesse sentido, Esteves (2002) enfatiza
que as populações mais expostas à contaminação são aquelas que se utilizam dos ecossistemas
aquáticos que recebem efluentes de indústrias químicas, assim como de áreas agrícolas. Além
destas atividades podem ser citados o garimpo que expõe as populações ao mercúrio, a
indústria de couro com exposições ao cromo e ao enxofre, a mineração com geração de
drenagem ácida, a galvanoplastia com geração de efluentes cianídricos contendo cádmio,
zinco, níquel, cobre, prata, entre outros metais.
A seguir serão enfatizadas as particularidades dos elementos, ora estudados,
principalmente com relação às origens, aos usos e a toxicidade de cadametal.
O alumínio (Al) é o principal constituinte de um grande número de componentes
atmosféricos, particularmente de poeira derivada de solos e partículas originadas da combustão

de carvão mas raramente é encontrado em sua forma livre (EPISTEIN E ROSENBERG,
2003). Quando finamente pulverizado, o alumínio é utilizado como combustível para alguns
foguetes e na produção industrial de explosivos. Também pode ser aplicado como elemento
estrutural de embarcações e veículos; revestimento de latas e embalagens “Tetra Park”, em
embalagens domésticas e fabricação de panelas (MAHAN e MYERS, 2002).
Na água, o alumínio é complexado e influenciado pelo pH, temperatura e pela
presença de fluoretos, sulfatos, matéria orgânica e outros ligantes. A solubilidade é baixa em
pH entre 5,5 e 6,0 (NOALE, 2007). O teor limite de Al para a água potável é estabelecido
pela USEPA (United States - Environmental Protection Agency) em 0,2 mg.L-1, já que teores
mais elevados prejudicam o gosto e o cheiro da água.
De um modo muito semelhante ao alumínio, o gálio(Ga) encontra-se distribuído
por toda a crosta terrestre. Ocorre quase exclusivamente como óxido hidratado em diversos
minerais, sendo bastante comum encontrá-lo nos minerais que contém alumínio. Nos minérios
de zinco e de germânio, o gálio ocorre como sulfato.
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O gálio é relativamente inerte e não tóxico. Sua aplicação mais importante é, sem
dúvida, na indústria de produção de semicondutores. O arsenieto de gálio (Ga-As) é o mais
utilizado na produção de uma miríade de dispositivos eletrônicos como os diodos, que servem
para retificar tensões, os LEDs, ou os transístores que servem, por exemplo, para amplificar
sinais. É muito comum encontrar vestígios de gálio nos resíduos das chaminés, uma vez que o
seu óxido pode ser gerado por redução de composto decarbono, presentes na lenha. O gálio
não se encontra presente no mar, nem em quaisquer outras águas naturais, devido à baixa
solubilidade do seu óxido, sendo considerado praticamente insolúvel.
O chumbo (Pb), por sua vez, é um metal usado para a produção de baterias,
pigmentos e vários produtos químicos. Este elemento está presente como aditivo nos
combustíveis, embora a partir da década de 80 sua concentração tenha diminuído
drasticamente. O chumbo é lançado para a atmosfera em grande quantidade em área urbana
por incineração de resíduos e descarga de efluentes. Uma fonte elevada de chumbo provém de
resíduos metalúrgicos/sucata (NOALE, 2007).
Este elemento forma na água complexos pouco solúveis com muitos ânions,
incluindo hidróxidos, carbonatos, sulfitos e sulfatos, além de ácidos húmicos e fúlvicos. Os
principais parâmetros que influenciam a disponibilidade do chumbo no ambiente são: a
textura do solo com aumento do teor de argila, o pH baixo influenciando os mecanismos de
solubilidade e disponibilidade e a matéria orgânica, que é eficaz na fixação do chumbo
(MALAVOLTA, 1994). Ao pesquisar o pH necessário para precipitação de metais,
Kleinubing (2006) obteve precipitação de chumbo em uma faixa de pH de 3 a 5,5.
Segundo Kleinubing (2006), o chumbo é um elemento altamente tóxico e
considerado provável carcinogênico. A contaminação pode ocorrer por via respiratória, por
inalação de partículas, absorção cutânea através do contato com acetato de chumbo e chumbo
orgânico, mas principalmente, por ingestão de alimentos e bebidas contaminadas.
A toxicidade aguda causada pelo chumbo provoca várias disfunções nos rins, no
sistema reprodutivo, fígado, cérebro e sistema nervoso central, resultando em doenças ou
morte. Doses suaves de chumbo podem causar anemias.
Quanto ao limite máximo de emissão do citado metal em efluentes sobre os
corpos aquáticos, a Resolução CONAMA nº 357/2005,estabelece o valor de 0,5 mg.L-1.
O cromo(Cr) é um elemento metálico que apresenta grande variação de estados de
oxidação, desde +2 até +6, além de formar complexos catiônicos e aniônicos. O mais
importante mineral de cromo é a cromita (FeCr2O4). Seu uso é comum na produção de ligas
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que são usadas em aço inox e outros produtos especializados. Também são usados na
manufatura de ácido crômico, pigmentos e agentes tânicos para couro (BAGGIO 2008).
Segundo Matsumoto, Gonçalves e Yogi (2006), após pesquisa realizada em São
Paulo, objetivando determinar o melhor intervalo de pH para promover a precipitação do
cromo, a faixa mais apropriada para precipitação deste metal é de 9,0 a 9,7, podendo a
ressolubilização ocorrer com faixa de pH de 2,0 a 3,0.
De acordo com Ribeiro et al, (2009) todas as formas de cromo podem ser tóxicas
em grandes concentrações, sendo a hexavalente a mais intensa. A toxidade aguda deste metal
pode ocorrer com apenas uma única dose, após contato oral, nasal ou dermal. Sendo vômito,
diarréia, choque cardiovascular e perda de sangue no trato gastrointestinal, os principais
sintomas causados por envenenamento. Praticamente todos os compostos de Cr (VI)
apresentam grande poder mutagênico devido seu acesso direto as células e por ser um grande
oxidantes sendo assim carcinogênicas para os órgãos respiratórios humanos. Para a vida
aquática, a toxidade do cromo varia com a temperatura, pH, espécie, estado de oxidação e
concentração de oxigênio.
O cádmio (Cd) é um metal que está presente em muitos minerais sulfetados.
Durante o intemperismo, o cádmio entra facilmente em solução como Cd2+, íons complexos
(CdCl+, CdOH+, CdHCO3+, e outros) e quelatos orgânicos. O pH e o Eh (potencial redox) são
os fatores que controlam a mobilidade dos íons de cádmio. Por exemplo, quando o Eh do
meio, for baixo (redutor) e pH variando entre 6 e 8, este pode apresentar-se na forma de
sulfeto de cádmio (CdS) (SMITH et al.1995). No entanto, Kleinubing (2006), ao realizar
testes de precipitação de metais, concluiu que o cádmio precipita em uma faixa de pH entre 3
e 7.
Minérios deste elemento são raros. O cádmio ocorre associado a minérios de
zinco, como a esfarelita (ZnS), sendo que o mineral greenockita (CdS) é um dos poucos
minerais conhecidos por ter cádmio. Outra fonte de cádmio pode ser o mineral otavita
(CdCO3) (MINEROPAR, 2005).
É usado como anticorrosivo eletrodepositado sobre o aço. Compostos de cádmio
são usados como pigmento em plásticos, em baterias elétricas, componentes eletrônicos e
reatores nucleares.A maior fonte de poluição de cádmio é a queima de combustíveis fósseis
(carvão ou óleo), a incineração de resíduos sólidos urbanos e as emissões de fundições de Cu,
Pb e Zn (NOALE, 2007).
Smith et al. (1995) afirmam que o cádmio pode ser encontrado nos solos e
sedimentos, sob as seguintes formas: trocável, redutível, carbonato, orgânica, rede cristalina e
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solução, tendo como principais mecanismos de transporte os processos de precipitação, sorção
e complexação. Também pode ser encontrado na água, sob a forma de complexos de íons e
hidratos ou como substâncias húmicas, sendo móvel em pH baixo ao passo sua mobilidade se
reduz em pH na faixa neutra a alcalina.
Exposição aguda por inalação de óxido de cádmio resulta em pneumotitesagudas
com edema pulmonar, podendo ser letal. A ingestão de sais de cádmio solúvelcausa
gastroenterites agudas. O efeito crônico geralmente ocorre no rim, em decorrência doacúmulo
de cádmio neste órgão(NOALE, 2007).
A Legislação Brasileira, através da Resolução CONAMA nº 357/2005,estabelece
como limite máximo para a emissão de cádmio em efluentes o valor de 0,2 mg/L.
O ferro (Fe) é um dos metais mais abundantes no solo, sendo aliás, um dos
principais nutrientes deste. Está presente no solo, nas formas de goethita (FeOH), hematita
(Fe2O3), lepdocrocita (FeOOH), dentre outros (MELO E ALLEONI, 2009). A maior parte
está em formas altamente insolúveis, como óxidos e silicatos.
Na massa líquida, os óxidos de ferro, por possuirem uma elevada área superficial,
altamente reativa, quando em suspensão na forma coloidal, propiciam a adsorção de uma
enorme gama de substâncias orgânicas e inorgânicas.
É esta capacidade de adsorção que faz com que os óxidos desempenhem um
importante papel no ciclo biogeoquímico de várias substâncias, participando como reagente
ou catalisador da degradação de matérias orgânicas, na fixação e/ou liberação de metais
pesados, fosfatos, sulfatos e outros poluentes (BASÍLIO, 2005).
Schrenket al. Apud Basílio (2005) afirmam que bactérias como Thiobacillus
ferrooxidans e Leptospirillum ferrooxidans agem oxidando o Fe(II) ligados aos sulfetos para
Fe(III). Estas bactérias, presentes em ambientes de pH ácido (2,8 – 3,2), podem potencializar
a liberação de metais traço normalmente presentes nos sulfetos (As, Cd, Cu, Ni, Pb, etc.). No
entanto, o pH na faixa de neutro a alcalino, reduz a mobilidade do ferro na água.
O manganês (Mn) é o décimo segundo elemento mais abundante em peso na
crosta terrestre. Os principais minerais do manganês são a pirolusita (MnO2) e a rodocrosita
(MnCO3), porém a maior quantidade é contida em óxidos secundários de Mn4+
(MINEROPAR, 2005).
O ciclo de oxi-redução é importante no controle da dinâmica do manganês, que é
semelhante ao do ferro. Na interface água-sedimento, quando o oxigênio dissolvido é zero,
ocorre redução para a forma dissolvida (Mn2+), retornando para a coluna de água.
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Altos potenciais redutores também reduzem o manganês. Em solos ácidos este
metal está bem disponível, podendo atingir até concentrações perigosas. Possui aplicação nas
fábricas de vidro, pinturas, cerâmicas, agricultura, pilhas secas, eletrodos para solda, baterias,
na indústria de fertilizantes e fungicidas, materiais elétricos e produtos farmacêuticos
(FADIGAS, 2006).
A concentração máxima permitida de manganês para lançamento de efluentes
regulamentado pelo CONAMA 357/2005 é de 1 mg.L-1.
Remião (2005) afirma que a exposição excessiva ao manganês provoca efeitos
tóxicos por todo nosso organismo, notadamente ao sistema nervoso central, respiratório,
cardíaco e reprodutor. O autor relata que o sistema nervoso central é o alvo crítico dessa
exposição, uma vez que os referidos efeitos tóxicos se manifestam neste órgão a menores
concentrações do que nos outros sistemas. Mesmo a baixas concentrações os efeitos
observados no sistema nervoso central são os mais preocupantes.
Quanto ao níquel, (Ni), este é considerado o 15º elemento mais comum do planeta
Terra. Na atmosfera existe principalmente na forma de partículas sólidas de aerossois,em
níveis muito baixos, e as espécies de níquel presente dependem da fonte de contaminação
(CARIDAD CANCELA apud BERTTON et al, 2006).
Nas próprias rochas e sedimentos, o níquel pode existir associado ao enxofre ou
ao arsênio. Por erosão das rochas há libertação de quantidades significativas de níquel para as
águas, tanto nas formas solúveis como nas insolúveis. Na água não ocorre reação do metal
com os constituintes desta, sob condições normais. No entanto, pode reagir com o cloreto,
brometo e o iodeto. Também reage com ácidos formando soluções com o íon Ni (II)
juntamente com o hidrogênio. Com as bases, como OH-, geralmente não ocorrem reações.As
concentrações de níquel nas águas superficiais está por volta dos 15-20 ppb Ni (DURÃES,
SOUSA E GUIMARÃES, 2007).
A matéria orgânica apresenta forte habilidade de sorve-lo, assim é esperada sua
forte presença em carvões e em petróleo. Uma grande quantidade de Ni2+ nos sedimentos de
drenagem está contida em silicatos e óxidos. A mobilidade do Ni é geralmente reduzida pela
tendência do elemento ser sorvido por argilominerais ou por óxidos hidratados de Fe e Mn
(MINEROPAR, 2005).
Em ambientes reduzidos, forma sulfitos insolúveis. Em condições aeróbias e pH
inferior a 9 se complexa com hidróxidos, carbonatos, sulfatos e ligantes orgânicos. Há uma
significativa correlação entre as concentrações de níquel e alumínio (CETESB, 2001).
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As fontes da contaminação ambiental pelo níquel são, especialmente, as indústrias
que o usam para produção de diversos materiais, tais como pigmentos em vidro e cerâmica,
ligas de aço ou outras resistentes à corrosão; como também nas indústrias de combustão do
petróleo, carvão e incineração de lixo. No entanto também podem ser aplicados em
equipamentos eletrônicos e informáticos (DURÃES, SOUSA E GUIMARÃES, 2007).
Em pequenas quantidades o níquel é necessário ao organismo do homem e dos
outros animais. Não é um composto tóxico cumulativo, más, quando as quantidades
ultrapassam as requeridas este torna-se prejudicial. Os teores recomendados para ingestão na
água, por exemplo, são de 0,1 mg de níquel por 1litro de água (DURÃES, SOUSA E
GUIMARÃES, 2007). Segundo Padial (2008) as plantas aquáticas são conhecidas por
acumular níquel; em outros organismos aquáticos, como peixes e mexilhões, o metal não é
acumulado em quantidades significativas.
O zinco (Zn) é um metal cujo principal mineral é a esfalerita (ZnS) (NOVAIS,
ALVARES, SCHAEFER, 2000). Em sedimentos de drenagem, o Zn está contido
principalmente em silicatos ferromagnesianos e em óxidos que se intemperizam muito
vagarosamente na maioria dosambientes. Ele pode ser mobilizado mais rapidamente pela
dissolução dos sulfetos ou contaminantes metálicos em água de drenagens ácidas
(MINEROPAR, 2005). Em condições aeróbias e pH ácido, o Zn2+ é a espécie predominante.
Em condições anaeróbias, forma sulfeto de zinco (ZnS) na faixa de pH de 1 a 14 (NOALE,
2007).
A principal via de exposição humana do Zn é a ingestão. A inalação é uma fonte
insignificante para exposição não ocupacional. Ingestão superior a 72 g de Zn produz
sintomas de febre, diarréia, vômitos e outras irritações gastrointestinais (NOALE, 2007).
As principais aplicações do zinco são em ligas metálicas, tais como o latão (ZnCu) e o ferro galvanizado (Zn-Fe), em telhados e calhas residenciais, eletrodos (anodo) e na
indústria de gavanoplastia em geral. Compostos de zinco são utilizados na fabricação de
plástico (ZnS); em baterias (ZnCl2), entre outros (BAGGIO, 2008).
O zircônio (Zr) é um metal cinza prateado, cuja principal fonte é a zirconita, que
também é conhecida como zircão, composta por silicato de zircônio(ZrSiO4). É amplamente
utilizado em indústrias de cerâmicas, na fabricação de tijolos para fornos de alumínio e na
indústria de vidros, tintas e soldas como abrasivo.
Conforme Silva (2001), no ramo joalheiro, o óxido de zircônio, é um produto
sintético que tem sido usado na substituição do diamante. Essa forma (ZrO2) é instável, sendo
necessária a combinação com outros óxidos, como óxido de cálcio(CaO) ou óxido de ítrio
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(Y2O3). Por ser um metal bastante tolerado pelos tecidos humanos e por ser considerado um
elemento de baixa toxicidade, este, pode ser usado para a fabricação de articulações artificiais.
O cobalto (Co) não é um elemento muito abundante em nosso planeta, mas está
bastante distribuído nas rochas, no mar, em águas minerais, no carvão, nos meteoritos e em
atmosferas estelares. Este metal possui propriedades magnéticas similares ao ferro e ao níquel
sendo seus principais estados de oxidação (+2) e (+3), sendo que na maioria dos compostos de
Codisponíveis seu estado de valência é +2 (ALVES e ROSA, 2003). Em pH ácido encontra-se
reduzido, no entanto, o pH de neutro a alcalino reduz sua mobilidade na água.
Assim como o zircônio, os derivados do cobalto também têm emprego na
fabricação da cerâmica, vidrarias, além de esmaltes (sua mais antiga aplicação), e numerosas
ligas, de aços especiais e na preparação de sais para a agricultura.
Noale (2007), corrobora enfatizando que as fontes antrópicas de cobalto incluem a
queima de combustíveis fósseis, lodo de esgoto, fertilizantes fosfatados, minérios de cobalto
fundido e mineração, produção de ligas de cobalto e indústrias que usa ou processa compostos
de cobalto. Os efeitos tóxicos observados nas exposições adiferentes compostos de cobalto
são mais pronunciados nos pulmões, na forma de asma brônquica e fibrose (ALVES e ROSA,
2003).
Quanto a prata (Ag), é um metal não essencial que, quando está presente em
elevadas concentrações no ambiente aquático, causa toxicidade aos organismos, sendo que a
forma iônica deste metal é, geralmente, a mais tóxica. (GROSELL, NIELSEN e
BIANCHINI., 2002). Apesar da maior parte da prata presente nas águas de superfície ser
originada da lixiviação natural, concentrações elevadas deste metal são normalmente
associadas com atividades antropogênicas, tais como a mineração e indústria de
processamento fotográfico e galvanoplastia.
Apesar da toxicidade elevada da prata para organismos aquáticos, existem
parâmetros químicos da água, tais como dureza, pH, Eh, matéria orgânica e sulfetos, que
oferecem proteção contra os efeitos da exposição aguda a este metal (BIANCHINI et al.,
2002). Para Campbell, apud Pedroso (2006) os ligantes inorgânicos, cloretos e bicarbonatos,
bem como orgânicos representados pelas substâncias húmicas, reduzem a concentração do
metal sob a forma iônica livre.
O composto inorgânico de prata mais importante é, sem dúvida, o nitrato de prata
(AgNO3), pois este, possui um efeito anti-séptico, sendo usado, também, no tratamento de
irritações de membranas mucosas da boca e garganta. Algumas proteínas contendo prata são
poderosos agentes anti-irritantes das membranas dos olhos, ouvido, nariz e garganta.
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Quanto ao cobre (Cu), este pode ser encontrado na natureza como um composto
originado da erosão de sulfuretos de cobre, resultando em cobre oxidado. Como exemplos
podem

ser

citados

o

cuprite(Cu2O),

o

malaquite

(CuCO3.Cu(OH)2),

azurite

(2CuCO3.Cu(OH)2) e crisocola (CuSiO3.2H2O). Segundo Moraes (2010), a existência natural
do cobre em águas superficiais e subterrâneas, é comum, em função de sua elevada
solubilidade. No entanto sua forma iônica tende a ser favorecida em valores baixos de pH
(pH<5) (TESSIER e TURNER, 1995).
Ainda de acordo com Moraes (2010) o cobre é bastante usado na forma de cloreto
cúprico (CuCl2), como agente oxidante e em corantes, na tinturaria têxtil. Tem também
aplicação como fungicida, inseticida e como aditivo dos solos, para evitar que as deficiências
de cobre afetem as colheitas. Em complemento, Schnitzler (2008) e Wiesiniesk (2010)
afirmam que a presença em altas concentrações de cobre na camada superficial de um solo
são uma indicação da adição de fertilizantes, lodos de esgoto e outos resíduos, fungicidas ou
bactérias, ou estrumes de suínos e cavalos.
A falta de cobre na dieta animal pode provocar anemia, diarréia e distúrbios
nervosos. Por outro lado, a ingestão excessiva de compostos como o sulfato de cobre pode
causar vómitos, cãibras, convulsões ou até mesmo a morte.
Kleinubing (2006) afirma que para os seres humanos este é um dos metais menos
tóxicos, podendo ser considerado não tóxico em diversas situações de exposição. No entanto
em caso de toxicidade aguda, o cobre pode se alojar no cérebro, fígado, estômago e urina,
onde os sintomas são úlcera gástrica, necroses no fígado e problemas renais.
Para os peixes, o cobre é o elemento mais tóxico depois do mercúrio, sendo que
para os peixes de água salgada esta toxicidade é amenizada devido à alta capacidade de
complexação deste meio (HOMEM, 2001).
O Conama em sua Resolução nº 357/2005, estabelece como limite máximo para o
lançamento de cobre dissolvido em efluentes o valor de 1,0 mg.L-1.
O bário (Ba), como metal, tem poucas aplicações. Utiliza-se apenas como
lubrificante em rotores de ânodos e em tubos de raios X (MORAES, 2010). Seu principal
mineral é a barita (BaSO4), onde a componente principal é o sulfato de bário (BaSO4). O
carbonato de bário também ocorre na natureza, sob a forma de viterite (BaCO3). Um
composto muito importante que pode ser formado por este metal é o nitrato de bário
[Ba(NO3)2] que produz uma chama verde, sendo utilizado em pirotecnia e em balas
traçadoras. O óxido de bário é utilizadona fabricação de detergentes, enquanto o sulfato se usa
como pigmento de tintas e cosméticos. Também se utiliza o sulfato de bário para obter
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radiografias mais nítidas de orgãos do trato gastrointestinal. O ion bário é um estimulante
muscular, porém, é muito tóxico para o coração, podendo causar fibrilação ventricular
(MORAES, 2010).
O sódio (Na) é um elemento muito abundante na natureza, encontrado no sal
marinho e nomineralhalita (NaCl). Forma diversos compostos, sendo os mais importantes o
cloreto, o peróxido, o tetraborato, os silicatos, o clorato, o tiossulfato e ohidróxido de sódio.
O cloreto de sódio constitui a principal matéria-prima para a obtenção dos outros
compostos como o cloro gasoso, o hipoclorito de sódio e indietamente no preparo do ácido
clorídrico; o hidróxido de sódioutiliza-se correntemente como reagente industrial, na
composição do sabão, celulose, papel, e muitos outros produtos; o peróxido é um agente
oxidante muito utilizado como branqueador de fibras têxteis; o polifosfato usa-se no
tratamento de águas; o tetraborato emprega-se no preparo de detergentes; os silicatos são
usados em vidros; o clorato no fabrico de explosivos; e o tiossulfato na revelação de
fotografias.
Não existem reservas de íons sódio no corpo dos animais, sendo que a sua perda
acima de um determinado valor põe em risco o correto funcionamento celular. A privação
deste íon pode levar a graves sintomas ou mesmo à morte, razão porque é reconhecida a
importância do cloreto de sódio na nutrição humana.
O titânio (Ti) não aparece livre na natureza. No entanto, combinado com outros
elementos, é bastante abundante, aparecendo em pequenas quantidades na maioria das rochas
eruptivas, sedimentares e metamórficas. Entre os seus minérios mais encontrados estão
ailmenita (FeTiO3) orutilo (TiO2), que têm importância comercial, encontrando-se em
depósitos espalhados por todo o mundo (SILVA, 2001).
O composto de titânio mais importante sob o ponto de vista industrial é odióxido
de titânio (TiO2) que, pela sua extrema brancura e elevada reflectância, encontra largo uso
como pigmento no preparo de tintas, vernizes, esmaltes, papel, borracha, têxteis, plásticos,
cerâmicas e cosméticos (CÂMARA, MINHONI e PACCOLA, 2012).
O dióxido de titânio é comprovadamente um composto de baixa toxicidade
(MERG et al., 2010). Contudo, vários outros compostos deste elemento apresentam graus
consideráveis de toxicidade, salientando-se os compostos orgânicos. Os compostos de titânio
atuam como catalisadores nas reações de oxidação das células vegetais, sabendo-se também
que o elemento é essencial à formação dos solos a partir das rochas.
O tetracloreto de titânio é um forte irritante da pele e a inalação do seu vapor é
extremamente perigosa.
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Todas as atividades comerciais e industriais citadas para cada um dos metais
descritos, podem favorecer a presença destes, em quantidades excessivas no solo de áreas
próximas a estas indústrias, bem como seu acúmulo nos sedimentos depositados nos corpos
aquáticos superficiais em ocasião do aporte de esgotos domésticos e/ou industriais sem
nenhum tratamento ou este, ineficaz. Ressalta-se que a presença destes metais podem ainda
em função de várias condições ambientais, se tornarem biodisponíveis no meio ambiente,
podendo contaminar o homem, por contato físico ou por ingestão de organismos vivos,
vegetais e frutos contaminados. No Quadro 1, encontra-se os valores de potenciais
hidrogeniônicos de precipitação de cada metal estudado.
Quadro 1 – pH de precipitação de metais na forma dos seus respectivos hidróxidos.
Elemento

Alumínio
Gálio
Chumbo
Cromo
Cádmio
Ferro
Ferro
Manganês
Níquel
Zinco
Zircônio
Cobalto
Prata
Cobre
Cobre
Bário
Sódio
Titânio
Titânio
Fonte: UNICAMP (2005)

Forma

Precipitação na

química

forma de hidróxido

Al+3
Ga+3
Pb+2
Cr+3
Cd+2
Fe+2
Fe+3
Mn+2
Ni+2
Zn+2
Zr+4
Co+2
Ag+1
Cu+1
Cu+2
Ba
Na
Ti+3
Ti+4

7–8
7-8
7–8
7
7
7
7
7
8
7–8
6–7
8
9
9
7
8
8

3.8 Legislação e Políticas Públicas sobre Recursos Hídricos

O desenvolvimento de uma região favorece a geração de emprego e renda para a
população trazendo benefícios sociais, econômicos e políticos, além da melhoria da qualidade
de vida, pois o crescimento regional atrai o comércio e indústrias em seguimentos
diversificados, bem como melhorias na área da saúde.
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Contudo, o crescimento urbano favorece o consumo elevado dos recursos naturais
existentes, notadamente os recursos hídricos. Um agravante a esse elevado consumo é a
geração de resíduos líquidos e sólidos que em consequência da falta de infraestrutura
(saneamento básico) ou sua existência precária, acabam por terem como destino final os
recursos hídricos, poluindo-os ou contaminando-os.
A contaminação de bacias hidrográficas por metais pesados tem sido alvo de
discussões por parte de órgãos ambientais, tendo em vista seu acúmulo nestes ambientes e o
perigo que representa para a biota aquática e para o ser humano.
Neste sentido, a falta de saneamento básico é um dos maiores problemas
ambientais e sociais do Brasil e pode ser bem exemplificado pela avaliação da qualidade da
água dos rios que atravessam grandes áreas urbanas. Nesses corpos hídricos, geralmente se
verifica elevada Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e baixo Índice de Qualidade de
Água (IQA). Esses parâmetros, associados a outras informações de ordem ambiental e
socioeconômica, são bons indicadores de Desenvolvimento Sustentável.
Os indicadores de Desenvolvimento Sustentável no Brasil são inspirados no
movimento internacional liderado pela Comissão para o Desenvolvimento Sustentável - CDS,
das Nações Unidas. Em 1996, essa comissão publicou o documento “Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável: Estrutura e metodologias” (Indicators of sustainable
development: framework and methodologies). De acordo com esse documento, os indicadores
de DS se enquadram em quatro dimensões: Ambiental, Social, Econômica e Institucional.
A dimensão ambiental se refere ao uso dos recursos naturais e a degradação
ambiental, e tem como objetivos a preservação e conservação do meio ambiente. Os temas
abordados nesse contexto são: Atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares e áreas costeiras,
biodiversidade e saneamento.
Os indicadores relacionados ao tema saneamento são: Abastecimento de água,
esgotamento sanitário e coleta e destino de lixo, os quais igualmente exercem pressão sobre os
recusos naturais e envolvem questões relacionadas a política ambiental, além de terem forte
influência na saúde e na qualidade de vida da população.
Assim, depreende-se que o saneamento é um indicador muito importante para a
caracterização básica da qualidade de vida e de saúde da população residente em um
território, sendo, portanto, imprescindível para se alcançar o almejado desenvolvimento
sustentável.
O “rascunho zero” da Rio+20 reitera “a importância do direito à água potável
segura e limpa e ao saneamento como um direito humano que é essencial para se ter uma vida
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plena e para que se cumpram todos os direitos humanos”. O texto reafirma, ainda, “a crucial
importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável, incluindo a erradicação
da pobreza e da fome, a saúde pública, a segurança alimentar, a energia hidrelétrica, a
agricultura e o desenvolvimento rural”.
É importante ressaltar que o Nordeste é a região brasileira mais afetada pela
escassez de água. A situação é mais insustentável para os mais de 8 milhões de habitantes do
semiárido. Nos anos de secas mais intensas, o Produto Interno Bruto (PIB) agrícola da região
sofre uma redução de 60%. Para agravar essa situação, a qualidade das águas da maioria dos
recursos hídricos dessa região é classificada como razoável e/ou péssima. Nas demais regiões
do país, é classificada, principalmente, como boa e/ou ótima. (ANA, 2011).
Quanto ao aspecto quantitativo, ainda de acordo com ANA (2011), das 1.794
sedes municipais do Nordeste brasileiro, 462 (26%) apresentam mananciais e sistemas
produtores de água satisfatórios, 1.068 (60%) necessitam ampliar os sistemas produtores e
248 (14%) precisam investir em novos mananciais. A ampliação de sistemas produtores
existentes pressupõe manter os mananciais atualmente utilizados. Esse resultado indica que
74% das sedes municipais da região Nordeste possuem abastecimento de água

não

satisfatório.
Ante o exposto, entende-se que é necessário se estabelecer metas para o
gerenciamento dos recursos hídricos, com atenção redobrada para a região nordeste, inclusive
em relação à redução da poluição da água por fontes domésticas, industriais e agrícolas, bem
como para a promoção da eficiência hídrica, tratamento e uso de águas servidas.
Para alcançar tal objetivo, foram criadas, ao longo dos anos, leis e políticas
públicas sobre recursos hídricos no Brasil.
Em 1997, foi instituída, a partir da Lei 9.433, a Política Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH). Entre as diretrizes gerais de ação para implementação dessa política,
figuram: (i) a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de
quantidade e qualidade; (ii) a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas,
bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; (iii) a
integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; (iv) a articulação do
planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos
regional, estadual e nacional; (v) a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do
solo; e (vi) a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e
zonas costeiras.
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No Brasil, a implementação de políticas públicas referentes aos recursos hídricos
de domínio da União está concentrada na Agência Nacional de Águas (ANA). Dentre os
vários programas conduzidos pela entidade, merecem destaque:
Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES): criado em março
de 2001, esse programa consiste na concessão de estímulo financeiro pela União, na forma de
pagamento pelo esgoto tratado, a Prestadores de Serviço de Saneamento que investirem na
implantação e operação de estações de tratamento de esgotos, desde que cumpridas as
condições previstas em contrato.
Produtor de Água: tem como objetivo a redução da erosão e do assoreamento
dos mananciais nas áreas rurais. Esse programa, de adesão voluntária, prevê o apoio técnico e
financeiro à execução de ações de conservação da água e do solo, a readequação de estradas
vicinais, a recuperação e proteção de nascentes, o reflorestamento de áreas de proteção
permanente e reserva legal, o saneamento ambiental, entre outros. Prevê também o pagamento
de incentivos (ou uma espécie de compensação financeira) aos produtores rurais que,
comprovadamente, contribuem para a proteção e recuperação de mananciais, gerando
benefícios para a bacia e a população.
Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA): tem por
meta geral oferecer à sociedade conhecimento adequado da qualidade das águas superficiais
brasileiras, para subsidiar a tomada de decisão na definição de políticas públicas para a
recuperação da qualidade das águas.
Ainda no âmbito federal existem os conselhos nacionais, que são órgãos centrais
na institucionalização da participação social nas políticas públicas. Diversos conselhos
nacionais setoriais são instâncias que se articulam com conselhos estaduais, municipais e
regionais, e que se traduzem em arranjos típicos de políticas públicas na federação.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) é o órgão colegiado de
caráter deliberativo e consultivo do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama). Foi
criado com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo e demais
órgãos ambientais diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente e deliberar, no
âmbito de suas competências, sobre normas e padrões para um ambiente ecologicamente
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.
Em 2005, foi elaborada, pelo Conama, a Resolução 357, que dispõe sobre a
classificação dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes. Em 2008, o Conama criou a Resolução 396, que dispõe sobre a
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classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras
providências.
Apesar de os resíduos sólidos não possuírem relação peculiar com os corpos
aquáticos, a discussão sobre seu gerenciamento e destino final implica indiretamente no
controle de qualidade dos recursos hídricos, tendo em vista que estes podem causar impactos
física e quimicamente nas águas dependendo de seu destino final, sua composição e
quantidade.
Sendo assim, considerando as preocupações ambientais, sob a perspectiva do
desenvolvimento sustentável, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, publicou,
em 2004, a NBR 14001, que classifica os resíduos sólidos de diversas atividades industriais
que lhes deram origem, caracterizando-os de acordo com sua composição em perigosos e não
perigosos (BRASIL, 2004). Esta norma favorece o gerenciamento destes resíduos de forma a
evitar que seu destino final seja um terreno baldio ou um corpo aquático em função da falta de
conhecimento, por parte de seus produtores, de sua periculosidade.
No entanto, foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305), criada em
2010, que, tendo como um de seus princípios o desenvolvimento sustentável e dentre outros
objetivos o de proteger a saúde pública e a qualidade ambiental, deliberou as
responsabilidades do gerenciamento dos resíduos sólidos para seus produtores. Esta lei deixa
claro que todo empreendimento comercial ou industrial deverá elaborar um plano de gestão
para os resíduos gerados ao longo de todo o seu processo produtivo, afim de minimizar os
impactos causados ao meio ambiente.
No âmbito estadual, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará
(SEMACE), aprovou, em 2004, a Portaria Nº 154, que dispõe sobre padrões e condições para
lançamento de efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras.
Para atender as comunidades rurais do estado do Ceará, o Sistema Integrado de
Saneamento Rural (SISAR), criado em 2001,visa garantir a melhoria da qualidade de vida da
população rural, assegurando a prestação dos serviços de manutenção em saneamento básico,
de forma autogerida e auto-sustentável, contribuindo para o desenvolvimento social e a
preservação ambiental.
O município de Juazeiro do Norte-Ce, ao estabelecer sua Lei municipal em 1990,
também expressou uma relevante preocupação quanto ao uso inadequado de seus recursos
hídricos, pois visando proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas, no artigo 181- Do Meio ambiente:
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“Proíbe o despejo, nas águas do Rio Salgadinho e seus
afluentes, de resíduos sólidos, líquidos, gasosos ou
qualquer outro estado de agregação da matéria,
proveniente de atividades industriais, comerciais,
agropecuárias, similares, salvo se comprovadamente
não causarem ou não tenderem a causar poluição.”

Contudo, após 150 anos de emancipação, Juazeiro do Norte, situado no Cariri
cearense, encontra-se com um considerável nível de urbanização, com uma grande variedade
de comércios e indústrias que conferem a este município o título de capital da região do
Cariri. No entanto, todo este desenvolvimento também tem causado sérios impactos ao seu
patrimônio ambiental. O rio Batateiras, ao contornar o município de Juazeiro do Norte, é alvo
de lançamento de efluentes domésticos e industriais que resultam na deposição de materiais
alóctones a este ambiente aquático, resultando na contaminação dos sedimentos.
É importante destacar que os sedimentos, pela sua capacidade de acumular
compostos, tem grande importância na avaliação do nível de contaminação e poluição dos
ecossistemas aquáticos. Sendo assim, seu gerenciamento é de fundamental importância para
o controle de qualidade dos recursos hídricos de uma região.
No contexto de sedimentos, ainda não foi elaborada nenhuma legislação estadual,
tampouco municipal, que determine seu gerenciamento. Só a pouco tempo, precisamente em
novembro de 2012, o CONAMA criou a Resolução 454 que estabelece os procedimentos
referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado (sedimento) em águas sob
jurisdição nacional.
Ainda no domínio municipal, foi aprovada, em 2008, pelo plenário da assembléia
legislativa do município de Juazeiro do Norte, o projeto de revitalização do rio Salgado, que
constará, dentre outras atividades, do monitoramento da qualidade da água, reflorestamento
de nascentes, margens e áreas, controle dos processos erosivos, obras de saneamento básico,
conservação do solo e a implementação de uma agenda sócioambiental. As ações de
revitalização serão executadas de acordo com a política Nacional de Meio Ambiente - Lei n.º
6.938/81, Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei n.º 9.433/97 e a política de
Saneamento - Lei n.º 11.445/07 (LANDIM, 2008).
Ante o exposto, verifica-se que políticas públicas voltadas ao gerenciamento os
recursos hídricos existem tanto no âmbito federal como no estadual e municipal. No entanto,
ocorre a necessidade de implementação de ações de educação ambiental que favoreçam o
conhecimento, por parte da população, da importância de um crescimento econômico regional
com garantias da existência de um meio ambiente saudável para as gerações futuras.
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Acrescido do comprometimento por parte dos órgãos de fiscalização para garantir que as leis
sejam cumpridas, fechando, assim, um círculo de atividades que contribuam para um
desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto.

3.9 Caracterização da área em estudo

O município de Juazeiro do Norte se localiza na Região Metropolitana do Cariri,
no sul do estado do Ceará, a 533km da capital, Fortaleza. Sua área é de 248,223km² e altitude
média de 377,3 metros (IPECE 2010). A população do município em 2010 foi estimada em
249.939 habitantes, que o torna o terceiro mais populoso do Ceará (IBGE, 2010).
De modo geral, a região tem um clima aparentemente homogêneo, configurandose como tropical quente semi-árido e tropical quente semi-árido brando, com apenas um
regime de chuvas que compreende o período de dezembro a maio (CEARÁ, 2012). Segundo
Sabiá (2008), 90% dos 1.020 mm anuais de precipitações ocorre no período de janeiro a abril,
o restante do ano corresponde à estação seca. A temperatura varia, conforme a época do ano e
local, com mínima de aproximadamente 19°C até máxima de 35°C. As médias térmicas
mensais, no entanto, giram entre 24°C e 28°C.
Em relação à vegetação, a região do Cariri configura-se aparentemente
homogênea, com exceção da Floresta Nacional do Araripe, que é uma mata preservada, antiga
e exuberante.
A vegetação predominante é típica do semiárido, mais especificamente floresta
caducifólia espinhosa e em determinados pontos, existem matas de transição. Ao longo das
margens dos rios existe a chamada mata de galeria, vegetação original caracterizada pela
umidade em contraste com regiões adjacentes mais secas (CEARÁ, 2012).
Na área urbana de Juazeiro do Norte, a vegetação se resume às praças e parques,
sendo sua principal área verde, o Parque Ecológico das Timbaúbas. Esta é uma área voltada
para o adensamento de bosques e visa à preservação de importantes mananciais hídricos ali
localizados. É também uma área destinada ao lazer, tendo alguns equipamentos como pista de
skate, espaço para Cooper e anfiteatro.
Quanto aos recursos hídricos, o município de Juazeiro do Norte está totalmente
inserido na bacia hidrográfica do Salgado (Figura1), classificação feita pela Companhia de
Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará - COGERH. Apresenta como principais

47

drenagens o riacho dos Macacos e o Rio Batateira, e tem como principal reservatório o açude
Tomás Osterne, também conhecido como açude dos Carneiros.
Figura 1 – Bacia do Salgado e os municípios que o compõem.

Fonte: COGERH(2010).

O município é abastecido em sua totalidade por água subterrânea, pois o rio
Batateira que margeia o município já chega aos domínios municipais, poluído pelo
lançamento de esgotos domésticos in-natura do município do Crato, bem como efluentes
industriais e do matadouro público municipal que se localiza entre os municípios de Crato e
Juazeiro do Norte (SABIÁ, 2008).

3.10 Bacia do Salgado e seu sistema de drenagem

A Sub-Bacia do Salgado mostrada na Figura 1 integra a Bacia do Rio Jaguaribe.
Encontra-se localizada no sul do Ceará e possui uma área de drenagem de 12.865 km 2, o
equivalente a 8,5% do território de sua bacia, sendo o Salgado o principal rio, com 308 km de
extensão. A população total dos municípios que fazem parte da bacia é de 850 mil habitantes,
onde o município mais habitado é Juazeiro do Norte.
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Essa sub-bacia é composta por 23 municípios e devido à sua abrangência foi
dividida em cinco micro-bacias, onde a micro-bacia 3 (Figura 2), é considerada a mais
populosa, composta pelos municípios Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha e
Caririaçu.
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A referida sub-bacia apresenta um potencial de acumulação de águas superficiais
de 447,41 milhões m3, nos quais 13 açudes públicos são gerenciados pela Companhia de
Gestão de Recursos Hídricos - COGERH, que mantém regularizado cerca de 350 km de vales
perenizados.
Na hidrografia da sub-bacia do Salgado destacam-se entre os seus principais
tributários: rio Batateira, rio Grangeiro, riacho Saco Lobo, riacho dos Macacos, riacho dos
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Carás, riacho dos Carneiros, riacho Salamanca, riacho Missão Velha, riacho Seco e riacho dos
Porcos (COGERH, 2010).
O rio Salgado, principal afluente do Rio Jaguaribe, nasce no Crato, no Distrito do
Lameiro, no pé da serra do Araripe, com o nome de Rio da Batateira. As águas cristalinas do
Batateira, em sua nascente, vão sendo poluídas gradativamente em todo o seu traçado, já a
partir da sede urbana do Crato, passando por Juazeiro do Norte e seguindo em direção à
Missão Velha com uma contribuição de poluentes realizada por todos os municípios
permeados por este (COGERH, 2008).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo possui uma abordagem quali-quantitativa, cuja pesquisa é de
caráter exploratório e explicativo, tendo em vista que o estudo proporcionou uma visão ampla
do problema investigado e a interrelação entre os fenômenos observados entre a água e o
sedimento com possíveis alterações nos espaços físico, social, econômico e cultural da região
estudada.

4.1

Localização da pesquisa

4.1.1 Reconhecimento da área

O reconhecimento da área de estudo foi realizado entre os meses de março à maio
de 2011 a partir do mapeamento do rio Batateira e seus afluentes, onde foram identificados
pontos para coleta de amostras e posteriormente analisados no tocante a acessibidade e
proximidade com os locais de lançamento de esgotos.

4.1.2 Pontos de coleta

A localização dos pontos foi escolhida, considerando-se a proximidade com
indústrias de fabricação de jóias folheadas, de artefatos de alumínio e de curtimento de
couros, que trabalham com produtos corrosivos, inflamáveis e tóxicos.
Para atender aos objetivos propostos, foram coletadas amostras de sedimento de
fundo na rede de drenagem natural do município de Juazeiro do Norte – CE, que é formada
pelo rio Batateira e seus afluentes (riacho São José, riacho dos Macacos, riacho Salesianos e
riacho das Timbaúbas), conforme ilustrada na Figura 3, bem como de solo das áreas
adjacentes aos pontos de coleta de sedimento.
Ao todo foram selecionados 11 pontos de coletas, adensados na área urbana de
Juazeiro do norte (Tabela 1). Todos os locais foram marcados com o auxílio de um sistema de
posicionamento global (GPS) e as coordenadas registradas em mapas georeferenciados.
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Figura 3 – Localização dos pontos de amostragem na malha urbana do município de Juazeiro
do Norte – CE.
ETE Malvas

P5
P11
P4
Frigorífico
público
municipal

P3

P9

Curtume

P10

P2

P1

P8
P7
P6

Riacho São José
Rio Batateiras
Riacho Saçlesianos
Riacho dos Macacos
Riacho das Timbaúbas
Riacho de Junção dos riachos (Macacos e Timbaúbas)
Indústrias (galvanoplastia, metalurgia, alumínio, ...)
Fluxo intermitente

Tabela 1 – Georeferenciamento dos pontos de amostragens de sedimento de fundo em
Juazeiro do Norte - CE.
Ponto
Localização
Descrição
1
2
3
4
5
6

7° 13' 38,72" S
39° 21' 25,50" O
7° 13' 14,14" S
39° 21' 17,57" O
7° 12' 56,59" S
39° 20' 23,61" O
7° 12' 12,88" S
39° 19' 32,33" O
7° 12' 01,02" S
39° 19' 27,83" O
7° 14' 42,0" S
39° 19' 00,3" O

Riacho São José, zona de conurbação dos municípios
de Juazeiro do Norte e Crato.
Rio da Batateira, à montante do Frigorífico industrial
do Cariri;
Rio da Batateira, à jusante do Frigorífico Industrial do
Cariri.
Riacho Salesianos, próximo à desembocadura do rio
da Batateira.
Rio da Batateira, na ponte da Av. Leandro Bezerra,
antigo acesso a estátua do Padre Cícero.
Lagoa da APUC
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7
8
9
10
11

7° 14' 10,1" S
39° 18' 37,1" O
7° 14' 13,9" S
39° 18' 39,1" O
7° 12' 47,08" S
39° 18' 14,31" O
7° 12' 44,46" S
39° 17' 32,51" O
7° 12' 09,14" S
39° 17' 32,22" O

Barramento do Riacho dos macacos (Parque das
Timbaúbas)
Lagoa dos Macacos (Parque das Timbaúbas)
Riacho dos Macacos, na ponte da Rua Domingos
Sávio.
Riacho das Timbaúbas, na ponte da Av. Virgílio
Távora, no acesso para o Buffet algodão doce.
Riacho de junção dos riachos dos Macacos e das
Timbaúbas, na ponte da Av. Carlos Cruz.

Ressalta-se que para as amostras de solo foram considerados apenas 10 pontos de
coleta, pois para os pontos P4 e P5 foi utilizada a mesma amostra de solo tendo em vista a
proximidade do local de coleta entre os dois pontos, além da falta de locais livres de
antropização. Sendo assim, a amostra de solo que foi utilizada como referência aos pontos P4
e P5 foi designada P4/P5.

4.2

Procedimentos

4.2.1 Coletas de amostras

Para amostragem dos sedimentos foi utilizado um amostrador em policloreto de
vilina (PVC), capaz de retirar cerca de 1,5 kg de sedimento por amostragem, a
aproximadamente 0,30 m de profundidade (Figura 4). Em cada ponto foram coletadas, sob
uma lâmina d’água de aproximadamente 0,5m (Figura 5), três amostras que foram
homogeneizadas em um recipiente plástico com capacidade para 5 kg.
As amostras de solo, de aproximadamente 4 kg cada uma, foram coletadas nas
camadas superficiais, no perfil de 0 a 20 cm, das áreas adjacentes aos pontos de coleta com o
auxílio de uma estaca de madeira, a fim de evitar contaminação por metais presentes nas
ferramentas normalmente utilizadas em revolvimento de solos (Figura 6 a e b). A camada de
até 20 cm de profundidade foi escolhida em razão desta profundidade conter os maiores teores
de elementos químicos e matéria orgânica, bem como a reação entre eles, conforme ressaltam
Aguiar, Marins, Almeida (2007). Ainda no campo, as amostras foram acondicionadas em
sacos plásticos, identificadas e lacradas para evitar contaminação.
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Figura 4 - Amostrador de sedimento de fundo.

Figura 5 –Realização de coleta de sedimento de fundo.

Figura 6a– Limpeza e retirada da camada
superficial do solo para posterior coleta.

Figura 6b-Coleta de solo na profundidade de 0 – 20 cm.
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4.2.2 Caracterização de amostras de sedimentos e solo

Tendo em vista que a simples determinação da concentração do metal total não é
suficiente para predizer seu efeito adverso sobre o ecossistema analisado, as amostras de
sedimento e solo foram caracterizadas contemplando outros parâmetros cujas determinações
foram realizadas com base nos métodos listados na Tabela 2.
Tabela 2 – Parâmetros analisados nas amostras de sedimento de fundo e solo de áreas
adjacentes aos pontos de coleta, com seus respectivos procedimentos metodológicos.
Parâmetros
Método
Referências
Carbono lábil –
Oxidação com
Clábil
permanganato de potássio
MENDONÇA E MATOS
(2005)
Carbono orgânico total –
Oxidação com dicromato
COT
de potássio
Granulometria
Peneiras
NBR 7181/1984
Potencial hidrogeniônico
EMBRAPA (1997)
Potenciometria
(pH)
Difração de Raios X
Mineralogia

BAGGIO FILHO (2008)
Fluorescência de Raios X

Metais
(Ag, Al, Ba, Cd, Cu, Co,
Cr, Fe, Ga, Pb, Mn, Na, Ni,
Ti, Zn, Zr)

Digestão multiácida

PEREIRA et al (2007)

As coletas foram realizadas no período de junho de 2011 a março de 2013. Ao
todo foram realizadas 07 (sete) coletas para determinação de COT, Clábil e pH e 04 (quatro)
para distribuição granulométrica. Para as análises de mineralogia e metais foram realizadas 02
(duas) coletas, que serviram como indicativo das composições mineralógicas e de metais das
amostras de solo e de sedimento de fundo da área estudada.
As amostras de solo e sedimento de fundo foram encaminhadas para o
Laboratório de Saneamento da Universidade Federal do Ceará – Campus Cariri, em Juazeiro
do Norte - Ce. Em seguida foram espalhadas em bandejas plásticas para secarem ao ar livre
em temperatura ambiente. Neste laboratório, foram realizadas as análises de COT e carbono
lábil, pH e potencial de óxido-redução. As análises granulométricas foram realizadas no
Laboratório de Mecânica dos Solos da Universidade Federal do Ceará – Campus Cariri, em
Juazeiro do Norte - Ce.
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Para determinação do carbono orgânico total e carbono lábil, as amostras foram
homogeneizadas e tamizadas para obtenção da fração 0,25mm.
Para as análises granulométricas, após a secagem à temperatura ambiente, as
amostras foram destorroadas usando gral e pistilo de ágata. Para melhor homogeneidade,
foram retirados materiais agregados das amostras como galhos, folhas, sementes e metais
diversos. Em seguida, as amostras foram homogeneizadas e divididas em quatro porções de
iguais tamanhos (quarteamento); posteriormente, foi utilizado apenas um quarto (1/4) da
amostra para realização das análises.
De acordo com a malha das peneiras utilizadas (Quadro 2), foram obtidas as
frações granulométricas das amostras.

Quadro 2 - Peneiras e suas respectivas malhas (NBR 7181/1984), utilizadas para obtenção das
frações granulométricas estudadas nesta pesquisa.
FRAÇÃO
GRANULOMÉTRICA

CASCALHO

AREIA GROSSA
AREIA MÉDIA

AREIA FINA

SILTE + ARGILA

Peneira (polegada)

Malha (mm)

1"

25,4

3/4"

19,1

3/8"

9,5

4

4,8

10

2

Nº 16

1,2

Nº 30

0,6

Nº 40

0,42

Nº 50

0,25

Nº 100

0,15

Nº 200
Tudo que passou na
peneira Nº 200

0,075
< 0,075

Ressalta-se que após a identificação das amostras, as frações referentes a areia
foram unificadas, sendo os resultados da granulometria expressos pelas seguintes frações:
cascalho, areia e silte+argila.
Para a caracterização mineralógica, as amostras foram tamisadas em peneiras de
malha 200mm, armazenadas em sacos plásticos e encaminhadas para o Laboratório de Raios
X do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici– Ce. As
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amostras foram caracterizadas por seu conteúdo químico-mineralógico, sob a forma de
percentuais de SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, P2O5, CaO, MgO, K2O, SO3, MnO2 e ZrO2.
Quanto a análise de metais pesados, as amostas com granulometria menor que 200
mm foram encaminhadas para a SGS GEOSOL, em Minas Gerais, que realizou os ensaios
laboratoriais por digestão multiácida com leitura em Inductively Coupled Plasma-Optical
Emission Spectroscopy – ICP/OES, espectrofotômetro de emissão óptica com plasma
indutivamente acoplado.
A seleção dos metais pesados, analisados nesta pesquisa, foi baseada nos
seguintes critérios: (1) toxicidade potencial para o homem e para a biota aquática e (2) por
serem os mais frequentemente lançados pelas empresas situadas na região (indústrias de
folheados, indústrias de alumínio, indústrias de calçados e curtume).
No entanto, após a realização da análise, notou-se a presença de outros elementos,
em concentrações tais que se fez necessária a discussão de suas genealogias.
Para avaliar o efeito das concentrações dos metais, ora estudados, para a biota
aquática, foi realizado um comparativo dessas concentrações com os valores estabelecidos
pela Resolução Nº 344 do CONAMA (2004), que dispõe sobre diretrizes gerais e
procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado (por exemplo, sedimento)
em águas jurisdicionais brasileiras.
Para obtenção dos resultados de potencial hidrogeniônicco – pH foram realizadas
as leituras das suspensões das amostras de solo e sedimento previamente tamisadas em
peneira de malha 0,25mm e acrescidas de água destilada, na proporção 10g de amostra seca
para 20ml de água destilada.

4.3 Determinação do Fator de Enriquecimento e Índice de Grau de Poluição

Objetivando estabelecer o quadro de contaminação dos sedimentos, foram
calculados os fatores de enriquecimento (FE), baseados em Birch (2003), para os
contaminantes inorgânicos de maior importância para qualidade ambiental dos ecossistemas e
que detêm padrões de qualidade e toxicidade mundialmente aceitos. Desta forma, esse
procedimento possibilitou ainda esboçar um quadro preditivo baseado no modelo local da
evolução dos poluentes nos sedimentos considerados.
O Fator de Enriquecimento quantifica a concentração do elemento de interesse
(Me) na amostra, em relação ao “background” geoquímico, cujas heterogeneidades
litogênicas (efeito das variações granulométricas e mineralógicas) são minimizadas com a
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introdução, na equação, do elemento normalizante (E = concentração do elemento de
referência).
Para os cálculos do FE de cada elemento foi utilizada a expressão (Equação 1) e a
classificação (Quadro 3) adotadas por Birch (op. Cit). Porém, foram tomados como referência
os valores de background local (VB) estabelecidos nessa pesquisa. Dentre os normalizadores
comumente empregados o alumínio (Al) foi escolhido com base na mineralogia local, rica em
argila.
Thomas e Meybeck (1996) em seu estudo propuseram a normalização pelo Al,
considerando a importância da fração argila nos solos. O Al, habitualmente inerte nos
sistemas aquáticos, está principalmente associado aos argilominerais, ainda que possa fazer
parte, eventualmente, da composição de outros aluminosilicatos.
Fávaro et al. (2006) justificam o uso do Al como normalizador por se tratar de um
elemento praticamente imóvel durante o intemperismo.
(Equação 1)

Onde:
Me = concentração do metal
E= Elemento normalizante
Valor BL = Valor de referência (solo)
A classificação usada por Birch (2003), utilizada nesta pesquisa, pode ser
visualizada no Quadro 4.

Quadro 4- Classificação de fator de enriquecimento do solo.
CLASSIFICAÇÃO

SITUAÇÃO

A
B
C
D
E
F
G
Fonte: Birch(2003)

Não enriquecido
Pouco enriquecido
Moderado
Moderadamente severo
Severo
Muito severo
Extremamente severo

RESULTADO DO
CÁLCULO
(< 1)
(1 – 3)
(3 – 5)
(5 – 10)
(10 – 25)
(25 – 50)
(> 50)
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Silvério et al. (2006) destacaram que a partição dos elementos metálicos entre a
água (fase dissolvida) e as partículas dos sedimentos favorece estas últimas, sendo este efeito
mais eminente quanto mais fina a fração detrítica, havendo assim acumulação de espécies
químicas na superfície dessas partículas, fenômeno denominado de geoacumulação.
O índice de geoacumulação (Igeo), assim como o fator de enriquecimento (FE), é
comumente utilizado para diferenciar entre a origem dos metais devido a processos naturais e
sua presença por atividades humanas, indicando assim o grau de influência da ação
antropogênica no meio.
Este índice possui classificação em 7 níveis ascendentes de contaminação, em
intervalos que variam de 0 a 6, onde o Igeo varia de < 1 a >9 (Quadro 4).
Marins et al. (2004) destacaram que o Índice de Geoacumulação-Igeo conferiu
maior comparabilidade aos estudos de poluição de sistemas aquáticos por metais pesados,
onde a poluição foi estimada através da relação entre as concentrações de espécies metálicas
nesses ambientes em relação à média de concentração dessas mesmas espécies em período
pré-industrial. Tal relação foi denominada de Fator de Enriquecimento do Metal. Os padrões
do período pré-industrial correspondem ao background regional, e são obtidos a partir de
amostras provenientes de perfis sedimentares testemunhados.
Sendo assim, visando atribuir ênfase aos cálculos de fator de enriquecimento
realizados anteriormente, foram contabilizados os índices de geoaumulação para cada metal
estudado. Para tanto foram inicialmente calculados os níveis de base através da Equação 2,
que resulta da soma da média aritmética

mais duas vezes o desvio padrão ( ). Em seguida

foram calculados os índices de geoacumulação através de uma expressão utilizada por
Robaína, Formoso e Pires (2002) (Equação 3). De posse destes índices, as amostras de
sedimento foram classificadas quanto ao seu nível de poluição. Os níveis utilizados para esta
pesquisa foram estabelecidos por Robaína, Formoso e Pires (2002) expressos no Quadro 5.

NB =

+2

I = Ct / NB
Onde:
= média dos resultados
= desvio padrão

(Equação 2)
(Equação 3)

59

Ct = Concentração total do metal
NB = Nível de base estabelecido
I = Índice de geoacumulação

Quadro 4 – Classes e índices de níveis de poluição
Classe
Índice
Nível de poluição
0
<1
Não poluído
1
1 – 1,5
Moderado não poluido
2
1,5 – 3,0
Moderadamente poluído
3
3,0 – 5,0
Forte/moderadamente poluído
4
5,0 – 7,0
Fortemente poluído
5
7,0 – 9,0
Extremo/fortemente poluído
6
>9,0
Extremamente poluído
Fonte: Robaína, Formoso e Pires (2002)

4.4 Tratamento estatístico

Com o objetivo de se estabelecer tendências de comportamento entre os dados
obtidos nesta pesquisa, estes foram submetidos a tratamentos estatísticos. Inicialmente foi
realizada a estatística descritiva com os resultados de COT, Clábil, pH e frações
granulométricas. A verificação do grau de dispersão dos dados foi realizada por meio da
medida estatística adimensional denominada Coeficiente de Variação (CV).
Também foram utilizadas medidas separatrizes na forma de percentis para COT e
Clábil e de quartis para o pH.
Para avaliar as correlações estabelecidas entre os parâmetros COT, Clábil e metais,
foram determinados os Coeficientes de Correlação de Sperman (nível de significância de 5
%), representados em uma matriz de correlação. Para esta avaliação, foi utilizado o software
XLSTAT (v. 6.0, ano 2012 ). A verificação do tipo de distribuição dos dados foi realizada por
meio do teste de Shapiro-Wilk W (1965).
Para a interpretação dos dados de difração e fluorescência de raios-X, foi utilizado
o software X’PERT HighScore Plus (PW3212). As análises por difração de raios-X e
fluorescência de raios-X fornecem como resultados as fases presentes na argila e a relação dos
constituintes da argila com a sua proporção na forma de óxidos.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Distribuição granulométrica do sedimento de fundo e solo

Nas Tabelas 3 e 4 encontra-se a estatística descritiva de cada faixa granulométrica
(cascalho, areia, silte + argila), obtida nas amostras de sedimento de fundo e de solo
analisadas neste estudo. Salienta-se que a fração de cascalho não foi enfatizada nas discussões
tendo em vista sua irrelevância nos processos de interação existentes entre o solo e os
compostos orgânicos e inorgânicos.
Após a realização da estatística descritiva, observou-se que as frações
predominantes das amostras tanto de sedimento de fundo (Tabela 3) quanto de solo (Tabela
4), apresentaram, de modo geral, de acordo com a classificação de Koch e Link (1971),
coeficientes de variação (CV) que oscilaram de baixo (CV <30) a moderado (30 ≤ CV <80).
Nas demais frações, o CV foi forte (CV > 80).
Vale ressaltar que todas as amostras foram coletadas como amostras simples,
(extraídas de um único local), fato este que, somado a elevada antropização existente em toda
a região estudada, pode ter favorecido à variação dos resultados.
Tabela 3 – Estatística descritiva (n = 4) das faixas granulométricas obtidas nas amostras de
sedimento de fundo coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes, em Juazeiro do Norte - CE.
Pontos de
Coleta

Cascalho
MIN MAX MÉDIA

Areia
CV

MIN MAX MÉDIA

Silte + argila
CV

MIN

MAX MÉDIA

CV

P1

0,00

3,00

0,78

189,00 94,00 98,95

96,48

2,00

0,93

3,78

2,67

45,60

P2

0,00

0,18

1,062

167,00 97,16 99,35

98,58

9,00

0,47

2,81

1,36

74,10

P3

0,12

2,90

14,00

200,00 95,52 98,47

97,54

1,40

0,67

2,02

1,39

40,50

P4

0,02

0,10

2,00

200,00 20,14 31,90

23,91

22,50

67,70

79,76

75,94

7,30

P5

0,02

0,03

11,00

167,00 91,12 99,15

96,73

3,80

0,83

8,85

3,24

115,70

P6

0,00

0,40

0,00

200,00 38,14 49,20

45,65

11,10

50,80

61,46

54,22

9,00

P7

0,00

0,01

0,00

200,00 16,99 29,26

25,32

22,80

70,74

83,00

74,67

7,70

P8

0,02

0,03

0,05

143,60

67,23

26,41

123,20 32,00 100,00

73,58

44,20

P9

0,70

7,74

3,38

90,20

62,84 88,95

76,21

16,60

6,53

35,03

20,38

72,60

P10

0,04

0,16

0,09

55,30

48,93 87,93

70,47

23,00

12,00

50,91

29,43

55,00

P11

3,01

32,32

11,40

122,60 45,50 82,42

65,38

24,30

6,58

47,75

22,55

79,40

0
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Os sedimentos dos pontos P4, P6, P7 e P8 (Tabela 3) possuem elevados
percentuais de argila + silte, com valores médios de 75,94; 54,22; 74,67 e 73,58,
respectivamente; por essa razão, apresentam, de modo geral, tendência de possuírem maiores
teores de matéria orgânica. Essa influência está relacionada com a capacidade da matéria
orgânica formar diferentes tipos de ligações com as frações de argila e silte, favorecendo sua
proteção coloidal (AMARO FILHO, ASSIS JUNIOR e MOTA, 2008). Nas amostras de
sedimento dos demais pontos, e nas amostras de solo, foram obtidas maiores frações de areia
(Tabelas 3 e 4), o que as caracterizam como de baixa microporosidade, podendo favorecer a
lixiviação de compostos diversos que venham a causar poluição em águas superficiais e
subterrâneas (NOVAES et al., 2007).
Ressalta-se que à medida que se eleva a presença de argila no solo e sedimento,
elevam-se os microporos responsáveis pela maior retenção de água e pela diminuição da
aeração, que favorecem para o acúmulo de matéria orgânica.
Tabela 4 - Estatística descritiva (n = 4) das faixas granulométricas obtidas em amostras de
solos de áreas adjacentes aos pontos de coleta situados no Rio Batateiras e seus afluentes, em
Juazeiro do Norte - CE.
Pontos de
Coleta

Cascalho

Areia

Silte + argila

MIN

MAX MÉDIA

CV

MIN MAX MÉDIA

CV

MIN

MAX MÉDIA

CV

P1

0,00

0,51

0,15

1,53

80,29 93,19

88,33

6,00

6,69

19,71

13,50

39,00

P2
P3

2,93

20,39

10,33

76,00

60,96 81,11

71,78

13,00

15,13 21,79

17,88

16,00

0,20

2,00

0,87

96,00

82,8 94,55

88,32

5,00

5,25

15,20

10,80

40,00

P4
P5

1,03

4,76

2,40

67,00

48,53 71,28

62,04

15,00

23,98 49,76

35,54

30,00

1,03

4,76

2,40

67,00

58,64 79,47

68,95

15,00

23,98 49,76

35,54

30,00

P6

0,01

3,80

1,02

182,00 56,18 92,58

79,77

20,00

7,16

43,81

19,20

86,00

P7
P8

0,01

1,79

0,51

167,00 73,73 98,21

85,53

11,00

1,78

26,15

13,95

71,00

0,00

1,63

0,44

179,00 74,11 91,72

83,65

9,00

8,17

25,86

15,90

51,00

P9
P10
P11

0,39

5,39

1,97

118,00 58,64 79,47

68,95

16,00

9,14

40,62

20,52

67,00

0,00

0,07

0,03

91,00

82,24 89,32

87,16

3,00

10,68 17,69

12,80

25,00

0,14

2,99

1,01

131,00 72,17 81,55

77,92

5,00

18,31 27,36

21,06

20,00
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5.2 Análise da matéria orgânica

Nas Tabelas 5 e 6 encontram-se os dados estatísticos das análises de COT das
amostras de sedimento de fundo coletadas nos pontos demarcados ao longo da micro-bacia 3
do salgado, no município de Juazeiro do Norte – CE e nos solos de áreas adjacentes aos
pontos de coleta.

Tabela 5 - Estatística descritiva dos resultados de COT (g/kg) (n = 7), obtidos em amostras de
sedimento de fundo coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes em Juazeiro do Norte - CE.
Pontos de
Mínimo Máximo Mediana
CV (%)
coleta
1

0,78

12,14

1,81

124,33

2

0,64

8,15

1,39

106,28

3

0,87

7,87

2,67

80,03

4

5,32

17,93

14,19

33,27

5

1,08

13,24

5,49

69,25

6

0,77

20,73

12,62

56,28

7

3,44

18,22

6,86

63,87

8

3,62

23,02

11,89

52,08

9

4,58

30,16

19,50

49,24

10

4,19

19,12

7,35

57,97

11

3,19

23,78

5,62

87,50

Tabela 6 -Estatística descritiva dos resultados de COT (g/kg) (n = 7), obtidos em amostras de
solo coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes em Juazeiro do Norte - CE.
Pontos de
Mínimo Máximo Mediana
CV (%)
coleta
1
1,91
6,19
3,38
40,34
2

2,55

16,09

6,94

63,34

3

1,66

17,89

4,65

90,13

4/5

5,99

26,39

17,66

43,78

6

0,62

3,92

2,13

51,63

7

1,66

6,34

3,60

41,43

8

2,16

8,39

5,65

36,54
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9

3,82

15,17

9,35

40,15

10

2,87

12,4

4,71

56,81

11

0,89

19,12

10,20

69,47

As concentrações de COT nos sedimentos de fundo (Tabela 5), ao longo dos
pontos estudados, variaram de 0,64 a 30,16 g/kg. A dispersão destes dados em torno da média
foi classificada como de moderada a forte (33,27 ≤ CV ≤ 124,33), podendo ser atribuída tanto
a variação de vazão dos esgotos lançados ao longo do trecho estudado quanto a variação da
carga orgânica existente em cada lançamento.
Quanto ao solo, as concentrações de COT variaram entre 0,62 e 23,39 g/kg
(Tabela 6), com coeficientes de variação (37 ≤ CV ≤ 90) que sugerem heterogeneidade entre
os dados. Essa dispersão pode ser explicada pelos diferentes níveis de antropização ao longo
dos pontos estudados, uma vez que estes são localizados na zona urbana.
Ao se determinar os Coeficientes de Correlação de Spearman (r), para um nível de
significância de 5% (α = 0,05), verificou-se que o COT se correlacionou positivamente com a
fração de silte + argila (sedimento: r = 0,649; p = < 0,0001, Apêndice A) (solo: r = 0,4522;
p= < 0,0020, Apêndice B.
Comportamento semelhante foi verificado por Dinakaran e Krishnayya (2011),
que, ao analisarem o tamanho dos grãos e a concentração de COT nos sedimentos dos rios
efêmerosdeMahi, no Oeste da Índia, observaram que a medida que a percentagem de areia no
sedimento se elevava, a concentração de COT se reduzia, e a medida que a concentração de
silte e argila se elevava, maior se tornava a concentração de COT.
É importante destacar que Ludwig et al. (2002) afirmaram que a estabilidade da
matéria orgânica depende não apenas da quantidade do material orgânico, mas também da
qualidade, do clima e das propriedades do solo; em particular, do teor e tipo de argila.
Wiseman e Putmann (2006), ao estudarem as interações entre minerais silicatados
e oxihidróxidos no armazenamento de COT de diferentes solos da Alemanha, constataram que
apenas as amostras de um dos cinco perfis de solo analisados exibiram correlação entre as
superfícies específicas das partículas de tamanho silte + argila e o teor de COT (r= 0,459; p<
0,01). Para o COT e o Fe, foram obtidas correlações em torno de 0,893 (p< 0,01).
Neste estudo, apesar de terem sido obtidas correlações positivas entre COT e as
frações de silte + argila, estas correlações são classificadas, de acordo com Dancey e Reide
(2005), como moderadas (0,3 ≤ r ≤ 0,7).
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Esta classificação pode ser atribuída ao fato do tipo de argila predominante nas
amostras analisadas ser a caulinita (Si2Al2O5(OH)4), principal mineral de argila em regiões
tropicais. Esse mineral possui CTC baixa, da ordem de 8 a 15cmolc.kg-1. Na faixa de pH
encontrada nos solos dessas regiões (4,5 - 6,5), a caulinita (argila 1:1) possui baixa reatividade
com outros elementos, pois a união entre unidades laminares se produz por pontes de
hidrogênio, impedindo que ocorram substituições isomórficas, favorecendo, assim, a elevada
estabilidade (AMARO FILHO, ASSIS JUNIOR, MOTA, 2008).
Quanto aos resultados de carbono lábil, tanto das amostras de sedimento de fundo
(Tabela 7) quanto das de solo (Tabela 8), os coeficientes de variação (sedimento: 28,94 ≤ CV
≤ 73,13 / 28,17 ≤ CV ≤ 81,74) indicaram que a maioria dos pontos apresentou variabilidade
moderada. As correlações obtidas entre o Clábil e as frações de silte+argila também foram
positivas (sedimento: r = 0,570; p = < 0,0001, Apêndice C) (solo: r = 0,485; p= < 0,001),
Apêndice E, sendo classificadas, de acordo com Dancey e Reide (2005), como moderadas
(0,3 ≤ r ≤ 0,7).
Observa-se ainda que o carbono lábil do solo dos pontos P1, P2, P3 P4/5 e P11
apresentaram-se mais elevados que nos respectivos pontos de sedimento de fundo, fato este
que pode ser conferido a presença de atividade agropecuária existente nestas áreas.
Amaro Filho, Assis Junior e Mota, (2008) afirmam que os solos com presença
intensa de vegetação, produzem resíduos que são a fonte de energia de atividade microbiana
na formação de compostos húmicos, confirmando a assertiva acima.

Tabela 7 - Estatística descritiva dos resultados de Clábil (g/kg) (n = 7), obtidos em amostras de
sedimento de fundo coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes em Juazeiro do Norte - CE.
Pontos de
Mínimo Máximo Mediana
CV (%)
coleta
1

0,38

0,96

0,74

28,94

2

0,10

1,85

0,59

81,43

3

0,44

1,33

0,64

45,67

4

0,42

5,17

2,24

72,75

5

0,16

1,06

0,78

44,61

6

0,23

4,26

2,11

66,66

7

0,38

2,18

1,43

57,03

8

0,52

5,70

2,07

73,15

9

1,15

4,74

3,13

48,02
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10

0,96

2,16

1,26

30,30

11

0,49

2,36

1,37

60,46

Tabela 8 - Estatística descritiva dos resultados de Clábil (g/kg) (n = 7), obtidos em amostras de
solo coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes em Juazeiro do Norte - CE.
Pontos
Mínimo Máximo Mediana
CV (%)
de coleta
1

0,16

1,22

0,75

44,87

2

0,14

2,30

1,27

62,97

3

0,08

2,09

0,78

77,72

4/5

1,90

4,02

2,55

28,17

6

0,42

1,25

0,59

39,72

7

0,42

1,01

0,64

29,46

8

0,14

2,30

1,27

61,82

9

0,17

2,48

1,33

81,74

10

0,42

2,15

0,91

53,15

11

0,68

2,40

1,29

49,74

As Figuras 7 (a - g) e 8 (a - g) ilustram o comportamento espacial das
concentrações de COT e Clábil obtidas em amostras de sedimento (Figura 7) e solo (Figura 8),
coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes, em Juazeiro do Norte - CE..
Figura 7 – Variação das concentrações de COT e de Clábil, obtidas em amostras de sedimento de fundo
coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes, em Juazeiro do Norte – CE, ao longo das sete campanhas de
monitoramento: a) 1ª coleta, b) 2ª coleta, c) 3ª coleta, d) 4ª coleta, e) 5ª coleta, f) 6 coleta e g) 7ª coleta.........

(a)

(b)
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Figura 7 continuação

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)
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Figura 8 - Variação das concentrações de COT e de Clábil, obtidas em amostras de solo coletadas em áreas
adjacentes aos pontos de coleta de sedimento de fundo, em Juazeiro do Norte – CE, ao longo das sete
campanhas de monitoramento: a) 1ª coleta, b) 2ª coleta, c) 3ª coleta, d) 4ª coleta, e) 5ª coleta, f) 6 coleta e
g) 7ª coleta........................

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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Figura 8 continuação

(g)

Na Figura 7 (a – g) oberva-se variação, para um mesmo ponto, ao longo das
coletas, nas concentrações de COT e de C.lábil. Este fato pode ser atribuído ao aporte
intermitente de esgotos lançados ao longo de toda a rede de drenagem, bem como as variações
das concentrações de material orgânico.
Quanto ao solo, Figura 8 (a – g), as variações nas concentrações de COT e de
C.lábil podem ser explicadas pela intensa antropização da área estudada, com tráfego intenso
de pedestre ou de animais, depósito e queimada de lixo e/ou plantio de variadas culturas.
Ao se analisar as Figuras 7 (a - g) e 8 (a - g), também verifica-se diferença
expressiva entre as concentrações de COT e Clábil, indicando predominância de compostos
orgânicos de difícil biodegradação tanto no sedimento quanto no solo.
As Tabelas 9 e 10 mostram os resultados dos percentuais de Clábil em COT obtidos
nas amostras de sedimento de fundo e de solo, desagregados em dois percentis: P50 (50%) e
P75 (75%).
A análise da Tabela 9 mostra que em 50% dos dados de sedimento de fundo (P50),
a fração de Clábil corresponde, no máximo, a 19,98 % do COT. Quando se analisa o 2°
percentil (P75), verifica-se que em 75 % dos dados os percentuais de Clábil em COT estão
iguais ou abaixo de 41,72 %; e em aproximadamente 64 % dos pontos, esse percentual fica
abaixo de 20 %, o que ratifica a informação obtida nas Figuras 7 e 8.
Quanto aos percentuais de Clábil em COT, obtidos nas amostras de solo (Tabela
10), verifica-se que em 50 % dos dados o percentual máximo foi de 32,56 %. Ao se
considerar 75 % dos dados, verifica-se que os percentuais variaram entre 9,74 e 43,85%.
Porém, em aproximadamente 82 % dos dados, esses percentuais ficaram abaixo de 20 %.
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Tabela 9 – Percentuais de Clábil em COT (P50 e P75) em amostras de sedimento de fundo, coletadas no
Rio Batateiras e seus afluentes em Juazeiro do Norte - CE.
Pontos
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
% de Clábil em COT
P50
19,98 14,55 15,57 6,29 10,44 9,71 13,22 12,07 11,76 10,06 12,35
P75
34,01 41,72 41,23 10,42 19,38 13,46 15,86 20,69 14,56 13,31 14,43

Tabela 10 – Percentuais de Clábil em COT (P50 e P75) em amostras de solo, coletadas no Rio
Batateiras e seus afluentes em Juazeiro do Norte - CE.
Pontos
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
% de Clábil em COT
P50
11,94 10,25 7,49 10,38 10,88 27,70 15,56 13,98 12,67 32,56
12,19
P75
17,41 14,38 9,74 13,56 13,81 38,56 19,85 16,98 14,51 43,85
12,79

5.3 Potencial hidrogeniônico - pH

Na Tabela 11 encontram-se os resultados da estatística descritiva aplicada aos
dados de pH das amostras de sedimento de fundo e de solo, coletadas nos pontos demarcados
ao longo do Rio Batateiras e seua afluentes, no município de Juazeiro do Norte – CE.
Tabela 11 – Estatística descritiva dos resultados de pH (n = 7), obtidos em amostras de
sedimento de fundo, coletados no Rio Batateiras e seus afluentes, em Juazeiro do Norte, e em
solos de áreas adjacentes aos pontos de coleta.
Sedimento de Fundo
MIN

MAX

P1

6,01

7,38

6,72

P2

6,13

8,26

P3

5,02

P4

Solo

MEDIA CV (%)

MIN

MAX

MEDIA CV (%)

8,93

6,00

7,10

6,50

6,24

7,02

11,73

4,45

7,32

5,93

18,64

7,41

6,42

12,12

6,09

7,44

6,71

6,69

6,70

7,58

6,98

3,99

5,97

7,71

6,48

9,06

P5

6,70

7,71

7,06

5,42

5,97

7,71

6,48

9,06

P6

5,90

7,17

6,50

8,78

6,57

8,94

7,28

11,11

P7

5,67

7,24

6,38

9,84

4,57

8,76

6,27

20,54
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P8

4,83

7,43

5,80

14,41

4,87

7,72

5,91

15,79

P9

6,30

7,59

6,94

6,95

5,65

7,54

6,65

8,99

P10

5,69

6,75

6,26

7,25

5,81

8,00

6,56

11,88

P11

6,45

7,77

6,97

7,18

6,52

9,21

7,62

15,24

Ao analisar a Tabela 11, observa-se que as médias dos valores de pH variaram de
5,80 (P8) a 7,06 (P5) nas amostras de sedimento e de 5,93 (P2) a 7,62 (P11) nas amostras de
solo.
A média mais elevada de pH (7,62) ocorreu no solo do P11, fato este que pode ser
atribuído a forte presença de materiais de refugo de construção civil, constituídos,
principalmente, por óxido de cálcio (CaO), que favorece a elevação do pH. Este produto é
utilizado na preparação de argamassa e nas pinturas de construções.
As Tabelas 12 e 13 mostram os resultados das medidas separatrizes de pH obtidas
nas amostras de sedimento e de solo, desagregados nos 2° e 3° Quartis.
Ao analisar a Tabela 12 observa-se que 50% (2° Quartil) dos valores de pH de
sedimento de fundo encontram-se abaixo de 7,00, com leve tendência à acidez. No entanto, ao
analisar 75% dos dados (3º Quartil), observa-se a existência de valores que variaram de 7,06 a
7,54, entre os pontos P1, P2, P5, P6, P9 e P11, faixa esta que favorece a precipitação de vários
metais na forma de hidróxidos (Tabela 2, Seção 3.7). Os pontos P3, P4, P7, P8 e P10
mantiveram tendência à acidez.
Quanto aos valores de pH obtidos nas amostras de solo (Tabela 13), verifica-se
que em 50 % dos dados o valor máximo foi 7,13 (P6). Os demais pontos apresentaram
tendência à acidez. Ao analisar o 3º Quartil, verifica-se que apenas os pontos P6 e P11
apresentaram valores acima de 7,0.

Tabela 12 – Medidas separatrizes de pH (2° e 3° Quartis) em amostras de sedimento de
coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes em Juazeiro do Norte – CE (n=7).
Pontos
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
6,80 6,73 6,55 6,94 6,89 6,22 6,40 5,55 6,96 6,27
2° Quartil
7,25 7,54 6,85 6,98 7,29 7,06 6,87 6,03 7,24 6,70
3° Quartil

fundo,

P11
6,96
7,28

71

Tabela 13 – Medidas separatrizes de pH (2° e 3° Quartis) em amostras de solo, coletadas no Rio
Batateiras e seus afluentes em Juazeiro do Norte – CE (n=7).
Pontos
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
6,48 5,94 6,83 6,39 6,39 7,13 6,02 5,53 6,61 6,46
6,85
2° Quartil
3° Quartil
6,78 6,81 6,89 6,57 6,57 7,45 6,44 6,23 6,91 6,90 8,55

A tendência à acidez detectada na maioria dos pontos do sedimento e do solo pode
ser atribuída, de modo geral, aos processos de transformação da matéria orgânica
biodegradável e, principalmente, recalcitrante (substâncias húmicas), uma vez que estes
processos resultam na formação de ácidos orgânicos e inorgânicos. Esta afirmação pode ser
corroborada pela predominância de compostos orgânicos de difícil biodegradação obtida nas
amostras de sedimento e de solo (Tabelas 9 e 10).
Ishiwatari apud Santos et al (2003) e Moraes (2010) afirmam que a influência da
matéria orgânica sobre o pH pode ser atribuída ao fato dos ácidos húmicos e fúlvicos
geralmente estarem entre os compostos orgânicos mais abundantes, diminuindo o pH em
solos e sedimentos.
Wiesineski (2009) ressalta que o pH do solo é um importante fator para a maioria
dos metais pesados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos é relativamente baixa em
valores de pH na faixa de 6,5 a 7,7.

5.4 Mineralogia

Na Figura 9 (a e b) encontram-se os difratogramas de Raios-X que representam o
tipo de argila predominante em todas as amostras analisadas, tanto de solo (a) quanto de
sedimento (b). Destaca-se que d corresponde a distância interplanar secundária e Ɵ simboliza
o ângulo de incidência de Raios-X.
Os difratogramas de Raios-X de cada amostra analisada encontram-se nas Figuras
15 e 16, nos Apêndices E e F , para solo e sedimento, respectivamente.
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(a) Solo

(b) Sedimento

Figura 9 – Difratogramas de raios-X que representam o tipo de argila predominante em todas
as amostras analisadas de: (a) sedimento de fundo e (b) solo de áreas adjacentes aos pontos de
coleta.
Observando a Figura 9 (a e b) nota-se a presença de picos intensos que
identificam o padrão de DRX da caulinita, d=3,58 Å. De acordo com Scapin (2003), em
amostras poliminerais, a caulinita pode ser distinguida de outros minerais, como por exemplo
da clorita (mineral do tipo 2:1:1), por comparação dos ângulos dos picos. A caulinita
apresenta seu pico no ângulo d=3,58 Å e a clorita em d=3,54 Å.
A distribuição dos minerais que foram identificados na análise de fluorescência de
Raios-X encontram-se nas Tabelas 14 e 15 e corroboram com os resultados de difração
apresentados anteriormente, uma vez que os minerais apresentados perfazem quantidades tais
que configuram o tipo de argila supracitada.
Tabela 14 – Média (g/kg) da análise de fluorescência (n=2) das amostras de solo das áreas adjacentes
aos pontos de coleta de sedimento de fundo.
Pontos SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O TiO2 CaO MgO P2O5 ZrO2
SO3
MnO
P1

640,2

182,5

82,4

0,0

20,8

12,9

17,2

4,5

4,7

0,0

1,3

P2

683,9

188,0

41,1

45,4

20,4

12,7

0,0

4,6

0,9

1,2

1,6

P3

732,7

135,5

46,6

27,2

21,1

24,2

0,0

7,1

1,1

2,1

1,8

P4/P5

576,3

175,6

94,0

64,2

15,4

36,0

27,5

6,2

0,0

1,5

2,2

P6

837,1

95,6

28,1

9,3

17,6

0,3

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

P7

798,1

114,3

27,9

20,0

17,9

8,7

5,2

3,8

0,7

2,1

1,3

P8

806,1

112,6

25,2

26,5

18,5

4,3

0,0

2,8

2,2

1,1

0,7

P9

555,6

277,9

100,2

23,8

17,0

9,5

10,2

2,9

0,7

0,0

1,0
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P10

712,9

131,4

88,7

28,9

22,2

5,3

0,0

2,3

1,6

1,0

1,0

P11

591,0

151,8

84,0

32,2

14,5

70,9

30,7

7,8

1,2

7,5

1,7

Tabela 15 – Média (g/kg) da análise de fluorescência (n=2) das amostras de sedimentos de
fundo coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes, em Juazeiro do Norte – CE.
Pontos SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O TiO2 CaO MgO P2O5 ZrO2 SO3 MnO
P1

687,4 156,5

91,7

30,6

12,8

12,1

0,0

3,0

1,2

1,0

3,2

P2

772,6 100,5

40,5

39,5

17,8

23,3

0,0

3,7

1,2

0,0

0,8

P3

881,5

58,5

22,9

17,0

4,7

7,7

5,7

0,0

0,0

1,0

0,4

P4

638,6 183,8

95,3

33,5

17,0

15,9

0,0

4,0

1,6

7,2

0,9

P5

815,9

90,2

32,5

27,9

7,7

15,5

0,0

7,0

0,3

2,4

0,0

P6

595,2 254,7

94,0

16,3

23,3

9,2

0,0

3,7

0,3

0,0

0,8

P7

635,1 228,1

83,5

16,7

21,1

11,1

0,0

0,0

1,5

1,9

0,8

P8

638,1 186,5

93,8

30,8

20,9

12,9

12,2

0,0

1,1

1,4

1,6

P9

554,7 158,8

96,4

27,8

14,4

68,7

0,0

9,7

1,4

63,5

0,8

P10

693,1 198,8

50,7

26,9

18,7

4,1

6,9

0,0

0,8

0,0

0,0

P11

701,3 125,6

66,1

32,5

17,4

32,2

0,0

5,2

0,5

17,8

0,0

A análise das Tabelas 14 e 15 indica que o óxido predominante nas amostras
analisadas foi o silício (SiO2), seguido de alumínio (Al2O3) e ferro (Fe2O3). Este resultado já
era esperado, tendo em vista que o silício e o alumínio são os elementos mais abundantes na
matriz do solo.
A relação existente entre o SiO2 e o Al2O3 (SiO2/Al2O3) nas amostras de solo,
variou ao longo dos pontos analisados de 2,0 a 8,76, e nas amostras de sedimento esta relação
variou de 2,34 a 15,08.
Amaro Filho, Assis Junior e Mota (2008) afirmam que a relação existente entre o
SiO2 e o Al2O3 em solos intemperizados pode variar entre 2,49 e 1,85, onde quanto mais
elevado for essa relação, maior será o intemperismo no solo. Salenta-se que 91% das amostras
tanto de solo quanto de sedimento de fundo apresentaram razão acima de 2,49, indicando
elevado grau de intemperismo em quase todos os pontos analisados.
Vale ressaltar que o processo de intemperismo intenso pode originar a presença de
hematita (Fe2O3) e alumina Al2O3, típica de Latossolos, corroborando com a presença elevada
destes óxidos nos resultados das análises das Tabelas 14 e 15.
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Melo e Alleoni (2009) afirmam que neste tipo de solo a sílica possui baixa
atividade, contrariamente ao Al que se sobressai, formando ligações com outros elementos
metálicos.
Quanto ao óxido de ferro (III) (Fe2O3), este pode ser atribuído ao solo da região
do Cariri ser do tipo Argissolo, conforme classificação feita pela Embrapa (2005), onde as
características básicas pertencentes à classe Latossolos é o seu alto teor de ferro na forma de
óxidos, principalmente a hematita (Fe2O3) e a goethita (FeO(OH)).
No

entanto,

atividades

antrópicas

também

podem

estar

contribuindo

representativamente com essa forte presença, pois o sulfato ferroso é bastante utilizado em
tinturarias, em indústrias de corantes e como fungicida. Nos municípios de Crato e Juazeiro
do Norte, existem indústrias de fabricação de papel bem como de curtimento de couro que
utilizam grandes quantidades de pigmentos corantes em seus processos produtivos, situação
que pode favorecer ao aumento deste mineral em toda área estudada.
Ressalta-se que a existência de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio indicam
presença de argilo minerais que podem reagir por adsorção ou co-precipitação de metais.
A combinação de minerais predominantes (SiO2; Al2O3; Fe2O3) confirma a
existência de argila do tipo caulinita, dominante em todas as amostras, conforme ilustrado na
Figura 9 (a e b).
O óxido de potássio (K2O) apresentou-se como o quarto mineral mais abundante
nas amostras de solo, aexceçãodos pontos P1e P6. No sedimento, essa ordem decrescente de
posição também se confirma em quase todos os pontos analisados, com exceção do ponto P9.
Esse óxido é comumente encontrado em solos intemperizados cuja composição
mineral tenha o feldspato potássico (KAlSi3O8). Esse mineral após a ocorrência de intempérie
física ou química, vai se lapidando até transformar-seem caulinita (NASCIMENTO, MONTE,
LOUREIRO, 2008).
Com relação ao óxido de titânio (TiO2 - Anatásio), os resultados do solo variaram
de 14,5 a 22,2 g/kg (Tabela 14). Quanto ao sedimento os dados apresentaram-se com maior
variação, com valores situando-se entre 4,7 a 23,3 g/kg (Tabela 15). Este mineral é muito
importante para a identificação de solos intemperizados, pois se origina comumente da
intemperização de silicatos que contenham Ti. Em virtude de sua resistência, os óxidos de Ti
tem sido usados dentre outras coisas, como minerais indicadores, na determinação do material
de origem do solo (MELO e ALLEOLI, 2009)
A presença de óxido de cálcio (CaO) foi mais elevada no solo do ponto P11, com
valor de 70,9g/kg fato este que pode ser justificado, dentre outras coisas, pela presença intensa
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de resíduos da construção civil e pela existência de atividade agrícola observados nesta
localidade. O CaO além de ser utilizado da agricultura para correção de pH do solo, também é
normalmente utilizado na indústria daconstrução civilpara elaboração de argamassas e
também napintura. (WIESINIESK 2007). A presença de óxido de cálcio neste ponto, ratifica
os dados de pH obtidos (Tabelas 13 e 15).
O óxido de magnésio (MgO) foi encontrado em maiores concentrações nos solos
dos pontos P1, P4, P5, P9 e P11 (Tabela 14), nos quais foram observadas a existência de
atividades agrícolas. Vale salientar que o MgO é um dos macronutrientes mais exigidos no
metabolismo vegetal, influenciando diretamente em sua produtividade, sendo assim bastante
utilizado como fertilizante no plantio de diversas culturas (NOVAES et al 2007).
Outra alternativa para a presença de MgO nestas amostras, seria o simples fato da
existência de intemperismo no solo, pois segundo Melo e Allleoni (2009) afirmam que
nutrientes como P, K, Ca, Mg e Fe, além de elementos-traço, são comumente liberados pelo
intemperismo das rochas.
Quanto as amostras de sedimento, o MgO apresentou-se em baixas quantidades,
onde as concentrações mais elevadas foram observadas nos pontos P3, P8 e P10 (Tabela 15),
podendo ser atribuídas as mesmas justificativas sugeridas para os solos, tendo em vista a
presença intensa de plantil alagado de arroz e mamona, nestes trechos.
Os demais óxidos apresentaram percentuais reduzidos e variados, o que sugere a
presença de minerais diversos por toda a área estudada.
Solo com características semelhantes foi obtidopor Mota apud Amaro Filho, Assis
Júnior e Mota (2008), na região produtora de melão, na Chapada do Apodi no Rio Grande do
Norte, poisao analisar quimicamente a argila mineral existenteno solo, observou que ela é
composta principalmente de SiO2, Al2O3, Fe2O3 e água, além de quantidades variáveis de
TiO2, CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O e P2O5. O citado Autor, afirma que outros minerais
possivelmente podem se formar em função da variação das condições ambientais de cada
região.

5.5 Metais em solo e sedimento

Tendo em vista que na região do Cariri cearense não foi encontrada nenhuma
pesquisa pertinente ao tema ora estudado, tornou-se inviável a discussão dos dados em
comparação com a realidade local. Sendo assim, os resultados de metais obtidos tanto nas
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amostras de solo como de sedimento de fundo foram comparados com valores de metais
obtidos pela EMBRAPA (1997), em pesquisa realizada em 30 solos de variados estados
brasileiros (PR, SE, AL, RR, AM, MG, GO, DF, SC, PA, MS, PE, RS, AC e RJ).
Este comparativo foi realizado em metais comuns às duas pesquisas e pode ser
visualizado na Figura 10 (a - p). As concentrações dos demais metais foram ilustradas na
Figura 11 (a - f), onde simplesmente comparou-se os resultados obtidos nos sedimentos de
fundo com os de solo de suas respectivas áreas adjacentes.
Vale ressaltar que os resultados da pesquisa feita pela EMBRAPA (1997), ora
utilizados, correspondem aos valores máximos obtidos para cada metal na pesquisa.
Observando a Figura 10 nota-se que os metais Cu, Cr, Co, Fe e Mn estão
presentes, tanto no solo como no sedimento da área estudada, em concentrações inferiores às
encontradas pela EMBRAPA (1997). Exceções foram encontradas para o Cu do sedimento do
ponto P6 para o solo do ponto P4/P5.
Quanto ao Zr, este foi obtido em concentrações acima das encontradas pela
EMBRAPA (1997) em todos os pontos de coleta.
Avaliando as Figuras 10 e 11, adverte-se que nos pontos P6, P7 e P8, vários
elementos, tais como: Ba, Zr, Zn, Cu, Pb, Al, Ni, Ga, Na e Ti, apresentaram concentrações
mais elevadas nos sedimentos quando comparados com os solos das áreas adjacentes.
Ressalta-se que esses três pontos de coleta são lagoas que recebem águas dos
riachos dos Macacos e Timbaúbas, no entanto, só acumulam água durante o período de
concentração de chuvas da região, onde existe uma vazão de água elevada em função da
drenagem de águas superficiais que acabam se depositando nas citadas lagoas e arrojando
com elas vários compostos presentes no solo.
Observa-se ainda que nestas lagoas as frações de silte e argilasobressaíram-se das
demais, fato este que culmina com a hipótese de Lee &Cundy (2001) que afirmam que os
metais têm grande afinidade com sedimentos finos e suas concentrações são controladas por
processos que regem o transporte e deposição dos sedimentos.
Ambientes influenciados por enchentes, como açudes, lagos e mangues, são
favoráveis à sedimentação desses particulados finos. Modificações nas condições químicas,
distúrbios e ameaças à integridade desses ecossistemas, podem remobilizar os metais dos
sedimentos para a coluna d’água.
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Figura 10 – Comparativo entre as concentrações dos metais Ba (a), Zr (b), Zn (c), Cu (d), Pb (e), Cr (f), Co (g), Fe (h) e Mn (i), obtidas
em amostras de solo e sedimento de fundo, coletadas no rio Batateiras e seus afluentes, em Juazeiro do Norte - CE, e as obtidos pela
EMBRAPA (1997).

(a)

(b)

(c)

(d)
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Figura 10 - continuação

(e)

(f)

(g)

(h)
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Figura 10 continuação

(i)
Figura 11 - Variação das concentrações dos metais Ag (a), Cd (b), Al (c), Ga (d), Na (e), Ni (f) e Ti (g), obtida em amostras de solo e de
sedimento de fundo coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes em Juazeiro do Norte - CE.

(a)

(b)
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Figura 11 continuação

(c)

(d)

(e)

(f)
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Figura 11 - continuação

(g)
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Quanto ao Pb (Figura 10 e), os pontos P4/P5, P8, P9 e P10 apresentaram
concentrações acima da obtida pela EMBRAPA, no entanto segundo Ianhez (2003), parte
considerável do chumbo se liga fortemente à matriz do solo demodo a não ser lixiviada pelas
águas pluviométricas ou absorvida pelas plantas. No entanto, atenção deve ser incidida à
presença deste metal, pois, há uma parcela deste que permanece disponível.
Os metais Ag e Cd, Figura 11 (a e b), exibiram valores bem reduzidos, se
comparados com os encontrados para os demais metais. No entanto, os resultados de
sedimento de fundo dos dois metais sobrepuseram os dados dos solos nos pontos P4, P6 e P9,
o que sugere contaminação nestes ambientes por resíduos industriais, uma vez que esses
elementos são comumente utilizados em processos industriais.
Para avaliar as possíveis relações existentes entre o carbono total (COT), o carbono
lábil (Clábil) e os metais, avaliados nesta pesquisa, os dados foram tratados por meio da matriz
de correlação de Sperman, com nível de significância de 5% (α = 0,05). O resultado desta
análise pode ser observada na Figura 12.
Analisando as correlações existentes entre os metais presentes no sedimento e a
matéria orgânica representada pelo COT e Clábil (Figura 12), pode-se observar que, com
excessão dos metais Ag, Mn, Na, Ti e Zr, todos os demais metais apresentaram correlações
positivamente significativas com o COT, sugerindo possíveis reações de complexação
organometálicas desses metais com a matéria orgânica contida nos sedimentos.
Melo e Alleoni (2009) enfatizam que a matéria orgânica tem grande afinidade
pelos metais pesados presentes no solo e sedimento, em razão de sua configuração e profusão
de grupos fenólicos, e, principalmente, os grupos carboxílicos. Tal afinidade manifesta-se pela
exposição de sítios de adsorção, sendo, portanto, similar a adsorção de argilas silicatadas e
óxidos, bem como pela ação como agente complexante do metal na solução do solosedimento.
Moreira e Boaventura (2003), entretanto, alertam que os elementos químicos que
se encontram ligados à matéria orgânica podem ser disponibilizados para a coluna d’água e
provocar riscos ao meio ambiente.
Com o carbono lábil verificou-se ausência de correlação significativa com os
metais Ag, Al, Cd, Mn, Na, Ti e Zr, sugerindo possível correlação destes metais com as
frações recalcitrantes da matéria orgânica (substâncias húmicas).
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Figura 12- Matriz de correlação dos parâmetros COT, Clábil e metais, determinados em amostras de sedimento de fundo coletadas no Rio
Batateiras e seus afluentes, em Juazeiro do Norte – CE.
Variáveis

COT

Clábil

Ag

Al

Ba

Cd

Co

Cr

Cu

Fe

Ga

Pb

COT

1

Clábil

0,902

1

Ag

0,279

0,127

1

Al

0,434

0,416

-0,201

1

Ba

0,582

0,546

0,445

0,241

1

Cd

0,481

0,413

0,265

0,558

0,430

1

Co

0,605

0,619

0,192

0,420

0,826

0,511

1

Cr

0,541

0,515

0,228

0,695

0,618

0,697

0,736

1

Cu

0,483

0,434

0,163

0,581

0,342

0,953

0,509

0,675

Fe

0,601

0,547

0,173

0,740

0,538

0,719

0,701

0,789 0,715

Ga

0,450

0,442

-0,188 0,981

0,281

0,5 7

0,454

0,740 0,560 0,767

Pb

0,638

0,694

-0,071 0,766

0,507

0,623

0,703

0,737 0,692 0,755 0,774

Mn

-0,086 -0,127

0,222

Na

Ni

Ti

Zn

Na

0,408

0,351

0,296 -0,001 0,640

0,321

0,493

0,327 0,331 0,350 0,018 0,320 -0,228

Ni

0,510

0,453

0,326

0,618

0,546

0,927

0,616

0,800 0,896 0,850 0,616 0,682

0,173

Ti

0,201

0,133

-0,062 0,731

0,188

0,599

0,313

0,596 0,568 0,563 0,703 0,403

0,240 0,425

0,569

Zn

0,534

0,521

0,216

0,626

0,538

0,949

0,613

0,715 0,933 0,794 0,605 0,777

0,130 0,174

0,924 0,538

Zr

0,051

-0,028

0,350

0,231

0,467

0,526

0,464

0,576 0,448 0,407 0,258 0,103

0,302 0,383

0,546 0,655 0,421

Zr

1
1
1
1

0,097 -0,129 0,236 -0,003 0,139 0,252 0,127 0,050 -0,067

Os valores em negrito são significativos com alfa=0,05

Mn

1
1
1

1
1
1
1
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Segundo Silva e Mendonça (2007), uma das mais importantes propriedades das
substâncias húmicas é a sua capacidade de interagir com íons metálicos do solo, tanto
nutrientes quanto tóxicos, para formar complexos organometálicos e quelatos de diferentes
estabilidades e características estruturais, podendo até mesmo controlar sua disponibilidade.
Observando-se o comportamento dos suportes geoquímicos Al, Fe e Mn, verificase que eles se correlacionaram positivamente com os metais estudados (com exceção da Ag e
do Na). Esta correlação indica que estes metais podem estar sendo adsorvidos pelos óxidos
gibbsita (Al2O3.3H2O), goethita (Fe2O3.H2O) e pirolusita (MnO2), identificados na análise
mineralógica (Tabela 16). Estes óxidos formam uma proteção física e química, dificultando a
disponibilidade destes metais para o ecossistema aquático.
Pereira et al( 2007) afirma que quando os sedimentos não sofrem ação antrópica,
os metais traço estão principalmente ligados aos silicatose aos minerais primários e, portanto,
possuem baixo grau de mobilidade. Já aqueles elementos químicos incorporados a partir de
atividades antrópicas apresentam maior mobilidade e estão ligados a outras fases do
sedimento, como carbonatos, óxidos, hidróxidos e sulfetos.
A fraca correlação existente entre os metais Ag, Mn, Na e Zr com os elementos
suporte e com a matéria orgânica, sugere a associação destes com os sulfetos. Aguiar Neto et
al (2007) afirmam que os poluentes (orgânicos ou inorgânicos) associados com sedimentos
são aprisionados por matrizes orgânicas ou inorgânicas por processos de adsorção. Para os
metais, os principais processos de adsorção são: a co-precipitação e a co-reação com óxidos e
hidróxidos de Fe e Mn, ácidos húmicos, estruturas argilosas e sulfetos.

5.6 Determinação do Fator de Enriquecimento (FE)

Com base na expressão usada por Birch (2003) (Equação 1, ítem 4.2.4, foi
calculado o fator de enriquecimento para cada metal estudado nesta pesquisa, em todos os
pontos de coleta. Os resultados destes cálculos podem ser visualizados na Tabela 16.
Os resultados dos cálculos apresentados na Tabela 16 foram submetidos à
classificação sugerida por Birch (2003), (Quadro 4, item 4.3,). A referida tabela contém a
classificação de todos os pontos estudados (Apêndice G).
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Tabela 16 – Resultados do cálculo de Fator de Enriquecimento dos sedimentos de fundo
coletados no Rio Batateiras e seus afluentes em Juazeiro do Norte – CE.
Pontos de

Al

Ag

Ba

Cd

Co

Cr

Cu

P1

1,00

3,92

1,33

1,26

0,99 1,57

1,18

1,34 0,98 0,95 3,70 1,01

P2

1,23

2,35

1,84

2,54

1,59 1,21

1,28

1,20 1,11 2,72 2,45 1,53

P3

0,98

2,82

1,46

2,34

1,16 1,50

3,62

1,31 0,98 1,00 5,82 1,18

P4

0,65

1,79

0,39

1,27

0,25 0,57

0,95

0,68 0,53 0,26 0,09 0,24

P5

0,65

1,65

0,79

1,50

0,39 0,37

1,26

0,73 0,56 0,71 0,22 0,30

P6

1,80

P7

1,24

1,33

0,52

1,79

0,73 1,18

1,25

0,74 1,31 0,28 0,38 1,01

P8

1,08

0,23

0,65

1,19

0,85 1,06

1,04

1,09 1,12 0,44 0,83 1,11

P9

0,75

749,03

1,54

1,10

1,14 0,71

3,14

1,17 0,71 0,76 1,49 1,48

P10

1,89

1,45

0,78

1,30

1,96 1,94

1,48

1,81 1,99 1,20 2,29 1,93

P11

0,75

2,09

1,10

0,75

0,93 0,75

0,94

0,78 0,81 0,45 0,62 0,81

coleta

continuação
Pb

Ti

Zr

Zn

P1

0,98

2,16

2,24

1,23

P2

1,11

0,94

1,17

2,28

P3

0,98

2,13

4,17

1,53

P4

0,53

0,79

0,60

1,03

P5

0,56

1,31

1,75

1,10

P6

1,79

0,93

0,65

2,72

P7

1,31

0,97

0,64

1,29

P8

1,12

0,68

0,52

1,36

coleta

Ga

Mn

Na

Ni

4069,84 0,84 31,73 1,00 1,43 33,88 0,75 1,79 0,44 0,78 3,24

Tabela 16

Pontos de

Fe

P9

0,71

0,84

0,80

0,92

P10

1,99

0,96

0,90

1,84

P11

0,81

0,73

0,63

0,72
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De acordo com a supracitada classificação, em todos os pontos de coleta, os
valores do FE, dos metais Al, Ba, Co, Cr, Pb, Ti, Co, Fe, Ga, Mn e Zn, variaram de 0,24 a
2,72. Essa variação indica que, quanto a esses metais, os ambientes estudados são
classificados como não enriquecidos (Classe A, onde FE <1) até pouco enriquecido (Classe B,
onde 1  FE  3).
No ponto P1 obteve-se enriquecimento moderado (Classe C, onde 3  FE 5) para
os elementos Ag e Na, já que os fatores de enriquecimento foram iguais a 3,92 e 3,70,
respectivamente.
No ponto P3, os metais Cu e Zr apresentaram FE igual a 3,62 e 5,82,
respectivamente, configurando, também, enriquecimento moderado (Classe C). No entanto,
neste ponto, foi verificado enriquecimento moderadamente severo para o Na (FE = 5,82).
Quanto ao ponto P6, constatou-se que ocorreu enriquecimento moderado de Ni
(FE = 3,24), enriquecimento muito severo de Cd (FE = 31,73) e Cu (FE = 33,88) e
extremamente severo de Ag (FE = 4.069,84), sugerindo contaminação por indústrias de
galvanoplastia, uma vez que esses metais são bastante utilizados no processo produtivo destas
indústrias.
O ponto P9, por sua vez, apresentou enriquecimento moderado para o metal Cu
(FE = 3,14) e extremamente severo para a Ag (FE = 749,03).

5.7 Índice de geoacumulação (Igeo)

As classes de poluição dos sedimentos de fundo dos pontos amostrais foram
determinadas em função do cálculo do índice de geoacumulação (Igeo), elaborado por
Robaína, Formoso e Pires (2002), considerando os níveis de base para cada metal analisado.

5.7.1 Determinação do nível de base

O nível de base (Equação 2, item 4.3) foi estabelecido para cada elemento, com
base nos teores médios obtidos, neste estudo, para os solos da região.
A Tabela 17 consta os resultados dos níveis de base para cada metal estudado.
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Tabela 17 - Nível de base de cada metal avaliado neste estudo.
Ag
Al
Ba
Cd
Co
Cr
Metal

Cu

Fe

Ga

Nível de 0,00048 77,38183 0,70850 0,00010 0,01382 0,03931 0,14333 48,63330 0,01889
Base
Mn
Na
Ni
Pb
Ti
Zn
Zr
Metal
Nível de 0,78284 2,05711 0,02363 0,03395 5,24853 0,11654 0,21363
Base
Após obtenção dos níveis de base, foram calculados os índices de geoacumulação
- Igeo (Equação 3, ítem 4.3) para cada metal estudado. Os resultados dos cálculos estão na
Tabela 18.

Tabela 18 – Resultados dos cálculos de Índices de geoacumulção para cada metal estudado.
Pontos Ag
Al Ba Cd Co Cr Cu Fe Ga Mn Na Ni Pb Ti Zn Zr
P1

0,7

0,3 0,4

0,5 0,3 0,5

0,2 0,3 0,3 0,3 1,0 0,3 0,6 0,8 0,4 0,9

P2

0,7

0,5 0,8

0,7 0,3 0,5

0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,4 0,8

P3

0,5

0,2 0,2

0,6 0,1 0,2

0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,2 0,5 0,4 0,2 0,7

P4

1,7

1,0 0,8

2,3 0,6 2,4

0,5 0,6 1,1 0,4 0,7 0,9 1,7 1,0 1,2 1,1

P5

1,2

0,4 0,6

1,2 0,4 0,7

0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 0,7 0,5 1,4

3065,6 1,3 0,3 29,1 0,3 1,1

8,1 0,7 1,4 0,3 0,6 1,7 1,4 1,2 2,5 1,1

P6
P7

0,7

1,2 0,4

1,0 0,3 1,0

0,3 0,6 1,2 0,3 0,6 0,7 1,1 1,2 0,6 1,0

P8

1,1

1,2 0,6

2,8 0,5 1,2

0,6 0,8 1,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,3 1,3 1,1

P9

604,0

0,8 1,1

5,9 0,7 1,1

1,3 0,7 0,8 0,5 1,9 1,5 1,7 0,8 2,8 0,8

P10

1,0

0,9 0,6

1,1 0,6 1,0

0,4 0,7 1,0 0,6 1,0 0,8 1,3 0,9 0,7 0,9

P11

1,5

1,0 1,1

1,2 0,5 1,0

0,3 0,5 1,1 0,2 0,8 0,8 1,2 0,9 0,8 0,8

5.7.2 Determinação das classes de poluição
De posse dos resultados dos cálculos dos índices de geoacumulação de cada metal
estudado, os dados foram confrontados com os valores sugeridos por Robaina, Formoso e
Pires (2002) (Quadro 4, item 4.3) para identificação dos níveis e classes de poluição.
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A Figura 13 ilustra as classes de poluição definidas para os metais pesados
determinados em amostras de sedimento de fundo do rio Batateira e seus afluentes, em
Juazeiro do Norte – CE.
Figura 13 – Classe de poluição para cada metal determinado em amostras de sedimento de
fundo do rio Batateira e seus afluentes, em Juazeiro do Norte – CE.
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Figura 13 continuação
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Antes de iniciar a discussão dos resultados da Figura 13 ressalta-se que os metais
Co, Fe e Mn não apresentaram nenhum tipo de acúmulo ao longo do trecho estudado (Tabela
19, Apêndice G). Este resultado indica condição de não poluído (classe 0). Por essa razão, não
foram plotados gráficos de classe de poluição para os referidos metais.
Ao analisar o ponto P1 (Tabela 18), verifica-se que ocorreu acúmulo do metal, Na
(Igeo = 1,0), classificando este ponto como moderado/não poluído (classe 1) (Figura 13 h).
Observando a Figura 13 (a, d, e, e j), nota-se que o ponto P4 foi classificado como
moderadamente poluído (classe 2) pelos metais Ag (Igeo = 1,7), Cd (Igeo = 2,3), Cr (Igeo =
2,4) e Pb (Igeo = 1,7) (Tabela 18).
Vale salientar que este ponto de coleta recebe efluentes de indústria de curtimento
de couro, fábrica de calçados, dentre outras, que utilizam em seu processo produtivo metais
pesados,como cromo, cádmio, cobalto, chumbo, níquel e selenio (GODECKE, RODRIGUES,
NAIME, 2012).
Quanto ao ponto P6, observa-se elevado acúmulo dos metais Ag (Igeo = 3.065,6),
Cd (Igeo = 29,1) e Cu (Igeo = 8,1), além de valores menores de Ni (Igeo = 1,7), e Zn (Igeo =
2,5) (Tabela 18). Estes resultados caracterizam o ambiente como extremamente poluído
(classe 6) para os metais Ag e Cd (Figura 9 a e d), extremo/fortemente poluído (classe 5) para
o Cu (Figura 13 f) e moderadamente poluído (classe 2) para o Ni e o Zn (Figura 13 i e l).
Estes resultados corroboram com os resultados dos fatores de enriquecimento,
observados anteriormente para estes metais no referido ponto de coleta (Tabela 16). Esta
situação mostra-se preocupante, pois conota um acúmulo de metais no ambiente estudado.
No ponto P8, observou-se acúmulo de Cd (Igeo = 5,9) (Tabela 18), o que
classifica este ambiente como fortemente poluído (classe 4). Ressalta-se que este ponto é uma
lagoa localizada no bairro Timbaúbas, onde se concentra uma variedade de indústrias,
incluindo indústria de galvanoplastia e de metalurgia, que manipulam metais diversos. Esses
metais podem ser carreados para esse corpo aquático, tanto através do escoamento superficial
de chuvas como por ligações clandestinas de esgotos.
Os resultados obtidos no ponto P9 revelam poluição moderada (classe 2) para os
metais Na (Igeo = 1,9), Pb (Igeo = 1,7), e Zn (Igeo = 2,8) e extremamente poluído (classe 6)
para a Ag (Igeo = 604). Também foi verificada característica fortemente poluída (classe 4)
para o Cd (Igeo = 5,9). .
Salienta-se que o riacho Timbaúbas recebe efluentes dos bairros Timbaúbas e
Limoeiro, que, em virtude da ausência de rede de coleta de esgotos, pode está contribuindo
para o depósito de materiais alóctones neste ambiente.
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5.7.3 Comparativo dos resultados dos metais estudados com os os níveis de efeitos adversos
à biota aquática estabelecidos pela Resolução Nº 344 do CONAMA (2004)

Os resultados da comparação feita entre os dados de metais obtidos e os limiares
determinados pelo CONAMA (2004), podem ser visualizados na Figura 14 (a - f).
Ressalta-se que a avaliação do efeito das concentrações dos metais para a biota
aquática foi realizada apenas para os metais Cd, Cu, Zn, Ni, Cr e Pb, pois estes são os únicos
contemplados pela Resolução Nº 344/2004, do CONAMA, que dispõe sobre as diretrizes
gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas
jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências.

Figura 14 - Comparação entre as concentrações dos metais Cd (a), Cu (b), Zn (c), Ni (d), Cr
(e) e Pb (f), obtidas em amostras de sedimento de fundo, coletadas no Rio Batateiras e seus
afluentes, em Juazeiro do Norte – CE, com os níveis de probabilidade de efeitos adversos à
biota, estabelecidos pela Resolução Nº 344 do CONAMA (2004).

(a)

(b)

(c)

(d)

92

Figura 14 - Continuação

(e)

(f)

Nível 1: Limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos à biota.
Nível 2: Limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota.

Observando a Figura 14, observa-se que as concentrações dos metais Cd, Cr e Pb
encontram-se abaixo do limiar máximo estabelecido pelo CONAMA (Nível 2), onde prevê-se
efeitos adversos à biota aquática. Exceção foi obtida para o Cr do ponto P4 (Figura 14 e) que
apresentou média de 94,50 mg/kg, excedendo levemente o limite imposto pelo referido órgão
(90,05 mg/kg).
O ponto P6 apresentou valores de Cu e Ni acima dos limites máximos (Nível 2)
estabelecidos para estes metais, cujos valores foram 1.164,50 mg/kg e 39,50 mg/kg,
respectivamente. A presença elevada destes elementos pode ser justificada pela existência, nas
proximidades do P6, de fábricas de artefatos metálicos utilizados em calçados e bolsas de
couro, tais como: zíper, abotoadura e argolas entre outros. Na fabricação desses produtos
realiza-se o tratamento químico de douração, prateação, niqueação e cobreação. Ressalta-se
que na referida localidade não existe coleta de esgotos, o que leva a população a lançar seus
efluentes no solo ou nos canais de águas pluviais existentes. Sendo assim, o carreamento pela
chuva de resíduos, possivelmente existentes no solo, pode ter contribuído para a presença
elevada destes elementos.
No ponto P9 (Figura 10 c), obteve-se média de Zn acima do nível máximo
estabelecido para esse metal. Acrescido a este fato, observa-se que os metais Cu e Ni
apresentaram médias muito próximas dos limites máximos instituídos pela Resolução
CONAMA 344/2004.
Apesar dos demais pontos apresentarem resultados de Cd, Cu, Ni, Cr e Zn
inferiores aos valores estabelecidos pela legislação, não se deve desconsiderar que os mesmos
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possam ser acumulativos no sedimento e bioconcentrados na cadeia alimentar, pois animais e
plantas ribeirinhas podem acumulá-los vindo a alcançar elevados valores, podendo poluir a
água, além de representar um grave perigo àqueles que deles se alimentam.
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6 CONCLUSÃO

Após analisar a composição dos sedimentos da rede de drenagem natural do
município de Juazeiro do Norte - Ce, foram obtidas as seguintes conclusões:
- Os sedimentos de fundo dos pontos P4, P6, P7 e P8 são constituídos,
principalmente, da fração silte + argila, o que favorece o acúmulo de matéria orgânica. Nos
demais pontos, e nas amostras de solo, foram obtidas maiores frações de areia.
- A maioria dos pontos de coleta avaliados apresentou tendência à acidez.
- A fração de carbono orgânico predominante em todas as amostras foi a não
biodegradável, o que sugere concentrações expressivas de matéria orgânica recalcitrante
(substâncias húmicas).
- Quanto aos metais, verificou-se que as concentrações expressivas, obtidas
inclusive nos considerados tóxicos, estão associadas às atividades antrópicas (domiciliar e
industrial).
- Em relação a mineralogia, de acordo com a literatura, o tipo de solo da área
estudada é o argilossolo, com predominância de argila do tipo caulinita. Também verificou-se
que a relação entre os minerais silício e alumínio apontam para a existência de elevado grau
de intempérie por toda a área estudada.
É importante ressaltar que o argilossolo presente pode estar favorecendo o
mecanismo de adsorção entre os óxidos e hidróxidos de alumínio, ferro e manganês,
comumente conhecidos como elementos suporte, e os variados metais existentes. Essa
afirmação é atribuída as significativas correlações existentes entre os elementos suporte e os
dezenove dos vinte e um metais avaliados.
Outro tipo de mecanismo que possivelmente esteja favorecendo a retenção de
metais nos sedimentos é a complexação organometálica, ocorrida entre a matéria orgânica e
os metais, indicado pelas correlações significativas obtidas entre o Clábil e o COT com a
maioria dos elementos químicos estudados.
- O cálculo do Fator de Enriquecimento e a classificação quanto ao Índice de
Geoacumulação, dos sedimentos, por metais, permitiu a identificação dos locais mais
alterados pela antropização. Os pontos P4, P6 e P9 foram os locais que apresentaram maiores
índices de poluição por metais. O P4 apresentou variados níveis de poluição para Ag, Cd, Cr e
Pb. O ponto P6 foi classificado como extremamente poluído para Ag e Cd,
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extremo/fortemente poluído para Cu e moderadamente poluído para Ni e Zn. Quanto ao P9,
este apresentou forte poluição devido as expressivas concentrações dos metais Ag, Cd, Na, Pb
e Zr. Estes resultados podem ser atribuídos a presença de indústrias de galvanoplastia e
metalurgia, próximas a estes pontos de coleta.
Quanto ao comparativo dos resultados dos metais com a Resolução 344/2004 do
CONAMA, observou-se que no ponto P4 houve presença de Cu levemente acima do Nível 2,
onde prevê-se provável efeito adverso à biota aquática. No ponto P6, as concentrações de Cu
e Ni excederam o nível máximo (Nível 2) estabelecido pelo CONAMA. No ponto P9, as
concentrações de Zn e Cu também ultrapassaram os valores máximos permitidos pelo
CONAMA.
Diante do exposto, pode-se concluir que o processo de uso e ocupação do solo no
município de Juazeiro do Norte - Ce, relacionado, principalmente, a retirada das matas ciliares
para o plantio agrícola, a pecuária as margens do rio Batateiras e a instalação de indústrias de
vários seguimentos (construção civil, borrachas e calçados, metalúrgicas, galvanoplastia,
dentre outras), apesar de contribuir para o desenvolvimento sócioeconômico do município,
está alterando a composição dos sedimentos de fundo do seu sistema de drenagem natural.
Ante o exposto, e perante as muitas discussões acerca de desenvolvimento
sustentável, e de como os setores econômico, social, político e ambiental podem ser
beneficiados por políticas públicas, pode-se compreender que, embora esteja havendo
progresso econômico, é relevante que os setores ambiental e social sejam priorizados. Isto irá
favorecer o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável, garantindo a
integridade do meio ambiente e da sociedade que dele depende.
Sendo assim, é importante que a população Juazeirense cobre de seus governantes
uma postura ambiental mais condizente com os preceitos do desenvolvimento sustentável. O
uso racional do solo e das fontes naturais de água, por exemplo, podem garantir que estes
recursos possam ser utilizados para atender as necessidades das populações presente e futura.
Salienta-se que a construção de uma consciência ambiental ainda é o meio mais eficaz para
minimizar a crise de água prevista para anos futuros.
Verifica-se, portanto, a necessidade de elaboração de políticas públicas que visem
o adequado crescimento da economia local, de modo a favorecer a integridade do meio
ambiente, garantindo o desenvolvimento sustentável do Cariri cearense. A preservação de
matas ciliares, associada a instalação de sistema de coleta de esgotos em todos os bairros do
município e instalação de estações de tratamento de efluentes nas indústrias, são deliberações
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que podem contribuir para a diminuição do carreamento de substâncias alóctones para o rio,
melhorando a qualidade do sedimento e, portanto, a dinâmica do sistema aquático.
Observou-se, ainda, com esta pesquisa, que a identificação das fontes de poluição
dos recursos hídricos pode ser feita por meio de estudos da composição dos sedimentos,
sendo desejável, portanto, incorporá-los aos programas de planejamento e gestão dos recursos
hídricos.
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Apendice A
Determinação dos Coeficientes de Correlaçao de Spearman entre os parâmetros COT e silte+argila, em
amostras de .sedimento, coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes, em Juazeiro do Norte – CE.

Variável
COT
SILTE +
ARGILA

Obs. com dados Obs. sem dados
Observações
faltantes
faltantes
44
0
44
44

0

44

Desvio
Mínimo
Máximo Média padrão
0,780 25,700 9,828
7,168
0,670

99,560 33,200

Matriz de correlação (Spearman):
Variáveis
COT
SILTE + ARGILA
COT
1
SILTE +
ARGILA
0,649
1
Os valores em negrito são diferentes de 0 com um nível de significância alfa=0,05
p-valores:
Variáveis
COT
SILTE + ARGILA
COT
0
SILTE +
ARGILA
< 0,0001
0
Os valores em negrito são diferentes de 0 com um nível de significância alfa=0,05

Coeficientes de determinação (Spearman):
Variáveis
COT
SILTE +
ARGILA

COT

SILTE + ARGILA
1

0,422

1

30,412
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Apendice B
Determinação dos Coeficientes de Correlaçao de Spearman entre os parâmetros COT e silte+argila, em
amostras de .solo de áreas adjacentes aos pontos de coleta, demarcados ao longo do Rio Batateiras e
seus afluentes, em Juazeiro do Norte – CE.

Obs. com Obs. sem
dados
dados
Variável Observações faltantes faltantes Mínimo Máximo
COT
44
0
44
0,620
24,000
SILTE +
ARGILA

44

0

44

1,775

49,759

Média
Desvio padrão
8,237
6,101
19,703

Matriz de correlação (Spearman):

Variáveis
COT

SILTE +
ARGILA

COT
1

SILTE +
ARGILA
0,472
1
Os valores em negrito são diferentes de 0 com um nível de significância alfa=0,05

p-valores:

Variáveis
COT

SILTE +
ARGILA

COT
0

SILTE +
ARGILA
0,001
0
Os valores em negrito são diferentes de 0 com um nível de significância alfa=0,05

Coeficientes de determinação (Spearman):

Variáveis
COT
SILTE +
ARGILA

SILTE +
ARGILA

COT
1
0,223

1

11,543
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Apêndice C
Determinação dos Coeficientes de Correlação de Spearman entre os parâmetros C.lábil e silte + argila,
em amostras de .sedimento, coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes, em Juazeiro do Norte – CE.

Variável
SILTE +
ARGILA
C lábil

Observações

Obs. com
dados
faltantes

44
44

Obs. sem
dados
faltantes
0
0

44
44

Mínimo

Máximo

0,470
0,100

677,000
5,700

Matriz de correlação (Spearman):
SILTE +
ARGILA

Variáveis SILTE + ARGILA
SILTE +
ARGILA a
1
C lábil
0,570
1
Os valores em negrito são diferentes de 0 com um nível de significância alfa=0,05

p-valores:
Variáveis SILTE + ARGILA
C lábil
SILTE +
ARGILA
0
C lábil
< 0,0001
0
Os valores em negrito são diferentes de 0 com um nível de significância alfa=0,05

Coeficientes de determinação
(Spearman):
x
Variáveis
SILTE +
ARGILA
C lábil

SILTE + ARGILA
1
0,325

C lábil

1

Média
46,527
1,548

Desvio
padrão
102,349
1,349
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Apendice D

Variável

Observações

SILTE +
ARGILA
C. lábil

44
44

Obs. com
dados
faltantes

Obs. sem
dados
faltantes
0
0

44
44

Mínimo

1,775
0,080

Máximo

49,759
4,020

Média

19,703
1,316

Matriz de correlação (Spearman):
Variáveis
SILTE +
ARGILA
C. lábil

SILTE +
ARGILA

C. lábil

1
0,485

1

Os valores em negrito são diferentes de 0 com um nível de significância alfa=0,05

p-valores:
SILTE +
ARGILA

Variáveis
C. lábil
SILTE +
ARGILA
0
C. lábil
0,001
0
Os valores em negrito são diferentes de 0 com um nível de significância alfa=0,05

Coeficientes de determinação
(Spearman):

Variáveis
SILTE +
ARGILA
C. lábil

SILTE +
ARGILA
1
0,235

C. lábil

1

Desvio
padrão

11,543
1,011
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Apendice E
Na Figura 15 encontram-se os difratogramas de Raios-X de amostras de solo
coletadas nos pontos P1 a P11, demarcados ao longo do Rio Batateira e seus afluentes, em
Juazeiro do Norte - CE.
d = (3,58 Ǻ)

Intensidade normalizadora de RaioX

Intensidade normalizadora de RaioX

d = (3,58 Ǻ)

(a)

(b)
d = (3,58 Ǻ)

Intensidade normalizadora de RaioX

Ângulo Theta ()

Intensidade normalizadora de RaioX

Ângulo Theta ()

Ângulo Theta ()

Ângulo Theta ()

P4/5
d = (3,58 Ǻ)

P6

Intensidade normalizadora de RaioX

Intensidade normalizadora de RaioX

P3

Ângulo Theta ()

d = (3,58 Ǻ)

d = (3,58 Ǻ)

Ângulo Theta ()

P7

d = (3,58 Ǻ)

P9
d = (3,58 Ǻ)

Intensidade normalizadora de RaioX

Intensidade normalizadora de RaioX

P8

P10

d = (3,58 Ǻ)

Intensidade normalizadora de RaioX

Intensidade normalizadora de RaioX
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d = (3,58 Ǻ)

P11

Figura 15 – Difratogramas de raios-X que representam o tipo de argila predominante em todas
as amostras de solo analisadas nos pontos: (a) P1, (b) P2, (c) P3, (d) P4, (e) P5/P6, (f) P7, (g)
P8, (h) P9, (i) P10, (j) P11
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Apendice F

Na Figura 16 encontram-se os difratogramas de Raios-X de amostras de
sedimento de fundo coletadas nos pontos P1 a P11, demarcados ao longo do Rio Batateira e

d = (3,58 Ǻ)

Intensidade normalizadora de RaioX

Intensidade normalizadora de RaioX

seus afluentes, em Juazeiro do Norte - CE.

Ângulo Theta ()

Ângulo Theta ()

(b)

d = (3,58 Ǻ)

(c)

Intensidade normalizadora de RaioX

Intensidade normalizadora de RaioX

(a)

Ângulo Theta ()

d = (3,58 Ǻ)

d = (3,58 Ǻ)

Ângulo Theta ()

(d)

Intensidade normalizadora de RaioX

d = (3,58 Ǻ)

d = (3,58 Ǻ)

Ângulo Theta ()

(i)
Intensidade normalizadora de RaioX

Intensidade normalizadora de RaioX

Intensidade normalizadora de RaioX

d = (3,58 Ǻ)

Intensidade normalizadora de RaioX

Intensidade normalizadora de RaioX
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Ângulo Theta ()

(e)

Ângulo Theta ()

(g)

d = (3,58 Ǻ)

Ângulo Theta ()

(f)

d = (3,58 Ǻ)

Ângulo Theta ()

(h)

d = (3,58 Ǻ)

Ângulo Theta ()

(j)

Intensidade normalizadora de RaioX
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d = (3,58 Ǻ)

Ângulo Theta ()

(k)

Figura 16 – Difratogramas de raios-X que representam o tipo de argila predominante em todas
as amostras de sedimento de fundo analisadas nos pontos: (a) P1, (b) P2, (c) P3, (d) P4, (e)
P5, (f) P6, (g) P7, (h) P8, (i) P9, (j) P10 e (k) )P11
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Apendice G

Os resultados dos cálculos do Fator de Enriquecimento para cada metal estudado
nesta pesquisa, em todos os pontos de coleta, podem ser visualizados na Tabela 19.
Tabela 19 – Resultados do cálculo de Fator de Enriquecimento das amostras de sedimento de
fundo, coletadas no Rio Batateiras e seus afluentes, em Juazeiro do Norte – CE.

