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RESUMO 

 

Neste trabalho foi determinada a distribuição de metais traço em 

testemunhos de sedimento do Açude Marcela com o objetivo de avaliar a 

ocorrência de impactos associados à atividade humana e industrial, 

desenvolvidas naquela região. O Açude Marcela localiza-se na cidade de 

Itabaiana – Sergipe, foi construído no período 1953 à 1957 pelo barramento do 

riacho Fuzil e tem uma área de 1,4km2
, com capacidade de armazenamento de 

2.700.000 m3. Foram coletados em novembro de 2008 dois testemunhos de 

sedimentos com aproximadamente 45cm de profundidade em dois pontos 

distintos do açude. Os testemunhos foram secionados a cada 5cm para 

determinação dos seguintes elementos químicos: Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, 

Al, Fe, Corg e Ntotal. A relação Corg/Ntotal variou de 4,97-7,64 e 6,39-7,69 para os 

testemunhos I e II, respectivamente, indicando origem autóctone e alóctone 

para a matéria orgânica presente no sedimento. A análise estatística 

multivariada (análise de componentes principais-ACP), aplicada ao conjunto 

dos resultados, mostrou que os dois testemunhos, em relação às 

concentrações dos metais, são estatisticamente diferentes, com evidências de 

enriquecimento por Cr, Cu, Mn e Zn, nas camadas mais superficiais. O fator de 

contaminação calculado mostrou um nível de contaminação moderado para os 

metais Cr, Cu, Mn e Zn. O Fator de Risco (RAC), que compreende a 

percentagem do metal extraída na fração lábil (F1) do procedimento (BCR) 

empregado, indicou que o cromo não apresentou risco ao ambiente. Cobre, 

níquel e chumbo apresentaram risco baixo a médio, e zinco apresentou risco 

alto a altíssimo para o ambiente aquático. Sendo assim, pequenas variações 

nas condições ambientais podem remobilizar esses elementos do sedimento 

para a coluna d’água. As concentrações dos metais nos testemunhos 

estiveram entre TEC e o PEC, definidos pelos valores guias de qualidade de 

sedimento consensual (VGQS), indicando que, nas condições atuais, o 

sedimento pode exercer efeito adverso aos organismos do açude em questão.  

 
Palavras-chave: metais traço, sedimentos, ACP, Fator de risco, VGQ S. 
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ABSTRACT 

 

This study addresses the distribution of trace metals in sediment cores from the 

dam Marcela in order to evaluate the occurrence of impacts associated with 

human and industrial activity. The dam is located in the city Itabaiana in the 

state of Sergipe, it was built in the period 1953 - 1957 barring Fuzil stream. It 

has an area of 1.4 km2 with storage capacity of 2,700,000 m3. Two sediment 

cores were collected in November of 2008 with approximately 45cm in two 

distinct points. The samples were sectioned in 5 cm each and they were 

analyzed by to determine the following chemical elements: Co, Cr, Cu, Ni, Pb, 

Zn, Mn, Al, Fe, Corg and Ntotal. The average value of Corg/Ntotal in the range 4,97-

7,64 and 6,39-7,69, for cores I and II respectively, indicative autochthonous and 

allochthonous origin of the organic matter. The multivariate statistical analysis 

(Principal component analysis) applied to the set of results showed that the two 

cores in relation to concentrations of metals are different, with evidence of 

enrichment for Cr, Cu, Mn and Zn in the surface layers. The contamination 

factor calculed showed contamination moderate level for metals Cr, Cu, Mn and 

Zn. The risk assessment code (RAC), which consider the percentage of metal 

extracted in the label fraction (F1) of BCR procedure, showed that chromium 

does not present risk to the environment, copper, nickel and lead were low to 

medium risk, and zinc had of very high to High risk to the aquatic environment. 

Small variations in environmental conditions, such as pH or salinity, could 

therefore increase availability of the elements to the aquatic system. The metals 

concentrations were always at the lower limit the TEC and PEC, defined by 

consensual sediment quality guidelines (SQGs), in this case, it is not possible to 

predict what adverse effects the metal can cause in this environment. 

 

Keywords: trace metals, sediments, PCA, RAC, SQGs.  
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CAPÍTULO  1: 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. Lago 

 

Ocupante de uma determinada bacia e sem conexões com o mar, os 

lagos são corpos de água estacionários com baixo teor de íons dissolvidos 

quando comparados com as águas oceânicas. Tal sistema de água interior 

origina-se a partir de uma variedade de processos naturais e diversos 

mecanismos de formação geológica e regional, os quais, por se tratar de um 

fenômeno de curta durabilidade na escala geológica, não são elementos 

permanentes da paisagem (Esteves, 1998). 

Entre os diversos sistemas aquáticos estão os lagos artificiais, também 

chamados de reservatórios. Os reservatórios apresentam fundamental 

importância por sua múltipla possibilidade de aplicação. No entanto, a 

deposição de resíduos provenientes de despejos domésticos, industriais e 

agrícolas tem gerado diversos problemas, tais como: a eutrofização (fertilização 

das águas naturais com aumento no teor de N e P), aumento da deposição de 

sedimentos, bem como o aumento do conteúdo de metais e outros elementos 

tóxicos (Esteves, 1998). Ainda neste contexto, o lago artificial recebe outras 

denominações, como açude e represa, já que estes ecossistemas têm a 

mesma origem e finalidade (Esteves, 1998). 

A construção dos primeiros reservatórios intentava a irrigação; depois 

estes tiveram sua destinação transferida à prevenção de cheias e, 

posteriormente, a usos outros, a citar: o aumento das vazões para irrigação de 

lavouras situadas a jusante, a navegação, a pesca, o abastecimento hídrico 

potável e industrial, e ainda mais recentemente, para geração de energia 

elétrica e recreação (Tundisi e Tundisi, 2008). 
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No Brasil, a construção desses reservatórios é de fundamental 

importância sócio-econômica, principalmente para a região Nordeste, cuja 

estréia se deu com a criação do Açude de Cedro (CE) no período imperial. A 

partir dele tornou-se possível o armazenamento de água para fornecimento à 

população humana e de animais, regularização de curso d’água, irrigação e o 

aumento da produção protéica da região através de piscicultura (Molle e 

Cadier, 1992). 

Todavia, os benefícios proporcionados por tais corpos d’água para 

serem potencializados requerem gerenciamento. Desta maneira, o 

monitoramento através de parâmetros físicos, químicos e biológicos faz-se 

essencial. Estes parâmetros permitem inferir sobre possíveis fontes de 

poluentes que possam prejudicar o seu uso. Estas fontes têm origem 

antropogênica e podem ser pontuais ou difusas. As fontes pontuais referem-se 

aos despejos domésticos e efluentes industriais, e as fontes difusas 

relacionam-se com os insumos agrícolas aplicados nos agroecossistemas do 

entorno desses corpos d’água (Tundisi, 1999). 

De acordo com Figueiredo (2007), muitos reservatórios e lagos no 

mundo já perderam sua capacidade de abastecimento de populações, de 

manutenção da vida aquática, de irrigação e de recreação em função do 

acelerado processo de eutrofização, sendo que a vida média dos lagos naturais 

e das represas artificiais varia conforme seu volume, sua área, sua 

profundidade máxima e média, o tempo de retenção da água, a morfometria e 

a morfologia de sua bacia e também do reservatório. 

Deve-se ressaltar ainda que nesses ambientes aquáticos podem ocorrer 

modificações no seu estado de trofia, que, segundo Esteves (1988), pode ser 

natural, resultado do aporte de nutrientes oriundos do escoamento superficial, 

sendo chamada de “envelhecimento natural” de um lago, ou artificial, resultante 

do aumento populacional, industrialização, do uso de fertilizantes químicos na 

agricultura e uso de produtos de limpeza contendo compostos polifosfatados. 

Prado (2002) ressalta a delicadeza da situação, haja vista o percentual 

de consideráveis impactos negativos como, por exemplo, a redução da 

capacidade de depuração do curso d’água, o aumento da capacidade de 

retenção de sedimentos e nutrientes e alteração das características físicas, 

químicas e biológicas que ocorrem no sistema aquático desde a fase de 
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construção do reservatório, que por sua vez influencia na qualidade da água. 

Fatores como estes podem levar a um incremento do processo de eutrofização, 

e dependendo do nível atingido, podem comprometer os usos múltiplos a que 

este é destinado, afetando assim a sustentabilidade dos sistemas do seu 

entorno. 

A origem do lago estabelece algumas condições, como forma, 

localização, profundidade e tamanho, alteráveis com o tempo e dependentes 

de uma série de fatores, principalmente da ação do homem e dos próprios 

eventos que ocorrem na bacia hidrográfica. A interação da bacia com o lago ou 

reservatório é muito importante, uma vez que há uma interação entre a área da 

represa ou do lago, e a área da bacia hidrográfica e o tempo de residência ou 

tempo de retenção da água, que é o tempo necessário para que toda a água 

do lago seja substituída (Tundisi e Tundisi, 2008). 

Deve ainda ser mencionado que um ecossistema aquático apresenta 

três interfaces muito importantes que regulam inúmeros mecanismos: as 

interfaces ar-água, sedimento-água e organismo-água. A estrutura vertical e 

dinâmica apresenta modificação com o tempo, e cada interface tem uma 

inferência direta na regulação das substâncias lacustres, em que se pode 

incluir transporte vertical e horizontal, difusão, precipitação e deposição, os 

quais são distintos a cada tipo de lago natural e artificial (Hutchinson, 1967). 

A sedimentação em lagos atua como um dos processos fundamentais 

que governam o metabolismo, influenciando a regeneração de nutriente no 

epilímnio, removendo matéria particulada para o fundo e controlando o 

suprimento de nutrientes para a comunidade bentônica (Hakanson e Jansson, 

1983) Os processos de sedimentação em lagos estão intimamente 

relacionados com os padrões de fluxo hidrológico e topografia da bacia, os 

quais influenciam o regime hidrodinâmico, sendo esses processos 

considerados por Kozerski (1994) como os mais importantes processos físicos 

em todo o mundo, com bilhões de toneladas de material em suspensão sendo 

depositados nos corpos d’ água. 
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1.2. Metais no Sedimento 

 

O sedimento é caracterizado como partículas de minerais pouco 

espessas, oriundas do intemperismo de rochas e solo ou da decomposição de 

animais, a qual cobre fundo de rios, lagos, reservatórios, baías, estuários e 

oceanos. Os sedimentos normalmente são constituídos de uma mistura de 

materiais orgânicos, tais como: degradação de tecidos orgânicos, bactérias e 

algas e materiais inorgânicos, como óxidos, hidróxidos, silicatos, carbonatos, 

sulfetos e fosfatos (Manaham, 2000). 

É possível a consideração de que tais sedimentos seriam, mais 

precisamente, resultados da integração de todos os processos que ocorrem em 

um ecossistema aquático. Do ponto de vista de ciclagem de matéria e fluxo de 

energia, o sedimento é um dos compartimentos mais importantes dos 

ecossistemas aquáticos continentais. Nele ocorrem processos biológicos, 

físicos e químicos que influenciam no metabolismo de todo o sistema. Além 

disso, o sedimento, através de sua composição química e biológica, é 

fundamental no estudo da evolução histórica de ecossistemas aquáticos e dos 

ecossistemas terrestres adjacentes e também na avaliação da intensidade e 

das formas de impactos a que os ecossistemas aquáticos estão ou estiveram 

submetidos (Esteves, 1998). 

Esses ecossistemas são considerados substratos para uma grande 

variedade de organismos que vivem na água, os quais processam matéria 

orgânica, e servem de alimento para níveis tróficos superiores. Além disso, são 

excelentes reservatórios de metais, pesticidas e outras substâncias químicas 

(Chapman, 1990). Dessa forma, o conhecimento da composição química do 

sedimento é de grande relevância quando há interesse em se conhecer os 

fenômenos de transporte do sistema, traçando um histórico da poluição do 

ambiente. 

Nos sedimentos existe o potencial de acúmulo de poluentes orgânicos e 

inorgânicos que são adsorvidos sobre as superfícies de materiais particulados 

que se encontram em suspensão na água e, finalmente, decantam no fundo do 

corpo d’água. Quando a concentração dos contaminantes alcança um valor 
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que causa efeitos adversos à biota ou, ainda, põe em risco a saúde humana, o 

sedimento é considerado contaminado (Burton, 2002; US EPA, 1997). Assim, a 

capacidade do sedimento em acumular compostos faz desse compartimento 

um dos mais importantes na avaliação do nível de contaminação de 

ecossistemas aquáticos (Davis et al. 2001). 

Alguns metais são conhecidamente imunotóxicos a seres humanos, 

como Be, Cd, Cr, Pb, Hg e Ni. Estes metais podem acumular-se nos 

organismos e permanecer por longo período de tempo. No meio aquático, eles 

acabam permanecendo no sedimento, associados a vários componentes, como 

argilas minerais e matéria orgânica, sendo que o organismo é um componente 

ativo no ecossistema aquático capaz de interferir ou alterar o equilíbrio químico 

existente no sistema. Outros têm efeitos importantes para as funções celulares, 

contribuindo para o equilíbrio dinâmico do ambiente celular, como Fe, Zn, Cu e 

Mn. Algumas enzimas utilizam esses metais como cofatores para suas funções 

e, uma vez que esses elementos são utilizados em pequenas concentrações 

no organismo, eles precisam ser ingeridos em dose baixa na dieta diária (Vaz e 

Lima, 2003). 

Entre os diversos contaminantes, os metais traço têm contribuído de 

forma significativa para a poluição do ar, da água e do solo, transformando-se 

numa nova e perigosa ameaça, uma vez que a intervenção humana na sua 

geração e utilização como subprodutos de atividades industriais têm 

contribuído com graves problemas em escala global, levando a um estresse da 

natureza, associados aos seus efeitos crônicos à saúde dos animais e do 

homem (Brayner, 1998). 

Uma das grandes preocupações ecológicas atuais refere-se ao impacto 

ambiental causado pela liberação antropogênica de metais traço nos diversos 

ambientes naturais e, de maior importância, naqueles de maior interação com 

populações humanas. Para a avaliação desses elementos no ambiente 

aquático têm sido utilizadas as águas superficiais, os materiais particulados, os 

sedimentos e os organismos aquáticos, sendo que estes três últimos 

compartimentos são preferíveis devido às facilidades de coleta, estocagem e 

tratamento das amostras (minimização de contaminação ou perdas), e às 

maiores concentrações encontradas, dispensando tarefas de pré-concentração 

facilitando os procedimentos de análise (Jesus, 2004). 
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Estudo desenvolvido recentemente por Chalmers et al. (2007), em New 

Englad (EUA), envolvendo a avaliação de metais traço em sedimento de vários 

lagos e rios situados em regiões com diferentes tipos de uso e ocupação da 

terra, obtiveram fortes relações entre o uso urbano da terra e a concentração 

de contaminantes, indicando que com a expansão da urbanização, a qualidade 

das águas de córregos e lagos situados nessas áreas tende a ficar 

comprometida, mesmo com esforço de mitigação da população que vem sendo 

realizadas. 

Um outro estudo em sedimento lacustre demonstrou o longo alcance dos 

poluentes industriais transportados através da atmosfera, desde as fontes 

poluidoras até áreas remotas do globo. Como exemplo, pode-se citar o registro 

de metais traço em lagos situados em regiões montanhosas, como Lochnagar 

Escócia (Yang et al. 2002) e em estudo feito em 210 lagos na Noruega 

(Rognerud e Fjeld, 2001). 

No Brasil, Esteves et al., (1981), a partir da investigação científica feita 

em testemunho de sedimento da represa de Ibitinga (SP), constatou o aumento 

da concentração de elementos traço nas camadas superficiais do sedimento, 

possivelmente da contaminação de origem antropogênica. Estudos 

semelhantes feitos por Esteves e Camargo (1982) e Toletino et al., (1986) 

constataram que outras represas do Estado de São Paulo estão fortemente 

poluídas por elementos traço e outros compostos. 

Salomons (1983) constatou em estudo feito no lago Ljsselmeer 

(Holanda) que os rios que deságuam em lagos podem contribuir de forma 

significativa com cerca de 99% dos metais traço presentes nesses 

ecossistemas. 

Através de perfil de sedimento de lago, Nriagu (1979) pôde identificar o 

histórico da contaminação por metais traço nos sedimentos do Lago Eric 

(Canadá), relacionado ao esgoto doméstico e industrial, como uma fonte 

importante de contaminação desse sistema. Também foi possível a 

evidenciação do histórico da contaminação do Lago Baikal (Rússia), associada 

à deposição atmosférica de metais traço oriunda de indústrias locais. 
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1.3. Risco ambiental e toxicidade dos metais 

 

Nas últimas décadas aumentou significativamente a percepção do ser 

humano sobre a necessidade de preservar o ambiente. Associada a esta 

percepção há uma grande preocupação com a contaminação e degradação 

dos recursos naturais. Na sociedade pós-industrial, os benefícios do 

desenvolvimento tecnológico aliado ao crescimento populacional estão 

relacionados às incertezas associadas ao perigo iminente ocasionado pelas 

opções feitas de maneira consciente ou inconscientemente com base em 

interesses variados e muitas vezes conflitantes ao estilo de vida do ser 

humano. Essas escolhas são feitas a partir da implicação de possíveis riscos, 

que se referem a consequências indesejáveis, como potenciais danos 

(Ishikawa et al., 2009). 

Os conceitos de risco têm sido utilizados em diversas ciências e ramos 

do conhecimento e adaptados segundo os casos em questão. Nessas 

situações, frequentemente o termo risco é associado à potencial 

vulnerabilidade, sensibilidade e danos potenciais. De acordo com essas 

afirmações, o risco é classificado em: risco social, risco tecnológico, risco 

natural, risco biológico e risco ambiental. Estes estão associados à segurança 

pessoal, saúde, condições de habitação, trabalho, transporte, ou seja, ao 

cotidiano da sociedade moderna (Ishikara et al., 2009). 

Em termos ambientais, os riscos resultam da associação entre os riscos 

naturais e os riscos decorrentes de processos naturais agravados pela 

atividade humana e pela ocupação territorial. Segundo Carpi Junior (2001), os 

impactos ou alterações do ambiente passam a configurar-se como formas de 

risco ambiental que, ao ser percebido ou conhecido pelo homem, pode 

transformar-se como ponto de partida para as ações que visem à melhoria da 

qualidade de vida, juntando esforços dos diversos setores da sociedade. 

O risco ambiental está diretamente relacionado à poluição do ambiente 

através das atividades desenvolvidas pelo homem que possibilitem à 

humanidade discutir e conhecer as dimensões e características dessas 

atividades aliadas à incerteza dos efeitos futuros de decisões tomadas no 

presente e outras ligadas à gestão institucional (Egler, 1996). 
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A avaliação desse risco está associada à disponibilidade de substâncias 

químicas no solo e sedimentos. Entre as várias ciências, a geologia sempre 

esteve preocupada com a questão da avaliação de risco que algumas 

substâncias podem proporcionar ao ambiente. Atualmente há um maior 

interesse dos pesquisadores na área de química no que diz respeito ao risco 

ambiental que determinadas substâncias venham a nos causar futuramente 

(Honglei et al., 2008). 

Alguns estudos (Pertsemli e Voutsa, 2007; Jain et al.; 2007; Ghrefat e 

Yusuf, 2006) usam o fator de risco (FR) para avaliar os riscos ambientais que 

algumas substâncias podem causar: danos aos organismos aquáticos e 

consequentemente ao homem por sedimento contaminado. No sedimento, os 

metais estão associados a diferentes frações e forças, sendo o valor destas 

forças relacionado à biodisponibilidade do metal e ao risco associado com a 

presença desses metais no ambiente aquático. Sendo assim, foi determinado 

que o fator de risco (FR) compreende o valor percentual da fração dos metais 

trocáveis e associados a carbonatos, extraído pelo método de extração 

sequencial (Tessier, 1979). Os metais nessa fração estão ligados fracamente 

aos sedimentos, ou seja, são mais disponíveis para o sistema aquático e por 

isso apresentam um maior risco ao ambiente. Assim, o fator de risco (FR) é 

calculado de acordo com o percentual (%) dos metais trocáveis e associados a 

carbonatos e são classificados como nenhum, baixo, médio, alto e altíssimo 

risco ao ambiente (Jain, 2004). 

A biodisponibilidade e toxicidade do metal no ecossistema aquático 

estão relacionadas com a forma física e química do metal na coluna d’ água, 

material em suspensão e sedimento. Depende de fatores abióticos como 

concentração dissolvida, partição entre a fase dissolvida e particulada, bem 

como salinidade, dureza, temperatura, pH e concentração de carbono orgânico 

dissolvido (Moore e Ramamoorthy, 1984; Reinfeld et al., 1998). 

A discussão da disponibilidade e, consequentemente, a toxicidade dos 

metais em sedimento têm levado os principais órgãos de controle ambiental em 

todo o mundo a tomar grande cuidado no estabelecimento de padrões de 

referência para as concentrações desses poluentes. Para tanto, com o intuito 

de gerenciar a qualidade dos sedimentos, foram estabelecidos na América do 

Norte os Valores Guias de Qualidade de Sedimento (VGQS), do inglês 
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“Sediment Quality Guidelines (SQG)”, para água doce e ecossistema costeiro 

marinho. Esses VGQSs fornecem informação acerca das relações entre 

concentração de poluentes no sedimento e qualquer efeito adverso resultante 

da exposição a esses contaminantes (Chapman et al., 1999). 

Vários autores (Zhigang et al. 2006; Mariani 2006; Mozeto, 2001; Mil-

Homens et al., 2006) utilizam os VGQSs na avaliação da toxicidade de 

sedimentos por metais traço. Os VGQSs são valores químicos numéricos que 

servem como base para avaliar a qualidade do sedimento quanto à presença 

de substâncias químicas potencialmente tóxicas à biota (Chapman et al., 

1999). Valores de referência de metais e de outras substâncias tóxicas são 

uma das questões centrais em todas as pesquisas que abordam sedimento 

como indicadores de poluição. Tais valores são vitais na determinação do grau 

de contaminação e de estabelecimento de critérios de qualidade de sedimento, 

as quais são ainda muito escassos ao redor do globo (Audry et al., 2004; 

Baldwin, 2007). 

 

1.4. Ocorrência dos metais Al, Co, Cu, Cr, Pb, Fe, Mn, Ni e Zn 

no ambiente 

 

1.4.1. Alumínio 

 

O alumínio é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre, 

embora seja encontrado como metal livre devido à sua reatividade. Possuidor 

de somente um estado de oxidação, seu transporte e sua distribuição no meio 

ambiente dependem da constituição química e das características do local 

específico (Azevedo e Chasin, 2003). 

 

1.4.2. Chumbo 

 

O chumbo é um elemento de ocorrência natural, relativamente 

abundante na crosta terrestre, cujas principais fontes naturais são as emissões 

vulcânicas e as névoas aquáticas, e suas fontes antropogênicas são efluentes 

industriais e domésticos, fertilizante e agrotóxico. Esse chumbo, uma vez na 
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atmosfera ou oriundo da lixiviação do solo de fontes naturais, deposita-se em 

água de lagos, rios e oceanos, onde se divide rapidamente entre o sedimento e 

a fase aquosa, dependendo do pH da água e dos sais nela dissolvidos, além 

da presença de agentes complexantes orgânicos (Azevedo e Chasin, 2003)  

 

1.4.3. Cobalto 

 

O cobalto é um metal relativamente não reativo assim como o ferro, é 

ferromagnético e pode tornar-se passivo por agentes oxidantes fortes, o que o 

faz um agente redutor muito fraco para reduzir o oxigênio; resultando em 

soluções do íon cobaltoso extremamente estáveis. Nos seus compostos o 

cobalto geralmente aparece com número de oxidação +2 e +3, e neste aspecto 

assemelha-se ao ferro (Azevedo e Chasin, 2003). 

 

1.4.4. Cobre 

 

Ocorre naturalmente de diferentes formas na crosta terrestre, cuja 

principal fonte natural são as poeiras. Outras fontes naturais em ordem de 

importância são os vulcões, os processos biogênicos, os incêndios florestais e 

as névoas aquáticas, apesar de as fontes naturais contribuírem 

significativamente com esse metal na contaminação de lagos e rios. As fontes 

antropogênicas que incluem as emissões pelas atividades de mineração e 

fundição, incineradores de resíduo industrial, fertilizantes, pesticidas e esgoto 

doméstico também têm grande importância na contaminação desses 

ambientes. Em sedimentos, o cobre liga-se predominantemente à matéria 

orgânica e aos óxidos de ferro e manganês, e uma pequena parte aos silicatos. 

A biodisponibilidade do cobre em sedimento é influenciada pela presença de 

sulfetos que são comuns em água doce e salgada. Trata-se de um metal 

essencial para animais e plantas. Todavia, a exposição a concentrações 

elevadas de cobre pode causar efeitos tóxicos (Azevedo e Chasin, 2003). 
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1.4.5. Cromo 

 

O cromo pode ser encontrado na natureza em diferentes estados de 

oxidação. Apenas as formas Cr (III) e Cr (VI) são consideradas de importância 

biológica. Na forma Cr (III) é rapidamente precipitado e adsorvido ao 

sedimento. No solo é relativamente imóvel, enquanto o Cr (VI) é instável e 

móvel, pois não é facilmente adsorvido pelo solo nas condições naturais. O 

cromo (III) é considerado um nutriente essencial, necessário ao metabolismo 

da glicose, proteínas e gorduras de mamíferos. O Cr (VI) não é essencial e é 

tóxico ( Ward, 2000). 

As principais atividades humanas em que o cromo e seus compostos 

são liberados para o meio ambiente, são emissões decorrentes de atividades 

com: fabricação de cimento, fundições, galvanoplastia, curtumes, fertilizantes, 

lixo urbano e indústrias. Nestes processos ou fontes de contaminação, o cromo 

aparece nas formas trivalente, hexavalente e elementar. Entre as fontes 

naturais de contaminação estão as rochas, animais, plantas, solo, poeiras e 

névoas vulcânicas (Azevedo e Chasin 2003). 

 

1.4.6. Ferro 

 

O ferro é um dos elementos mais abundantes da superfície terrestre e 

compõe 30% da massa total do planeta. Sendo o quarto elemento em 

abundância na crosta terrestre e com depósitos de minérios distribuídos por 

todos os continentes, é liberado dessas fontes naturais para o ar, água, 

sedimento e solo. A geoquímica do ferro é muito complexa no ambiente 

terrestre e é fortemente determinada pela diversidade de seus estados de 

oxidação (Azevedo e Chasin, 2003). 

 

1.4.7. Manganês 

 

O manganês é um elemento amplamente distribuído na crosta terrestre, 

água e atmosfera, na forma particulado, e consiste num metal abundante, 

compreendendo aproximadamente 0,1% da crosta terrestre. Sua geoquímica é 

semelhante à do ferro. É importante pelo fato de seu ponto de fusão e ebulição 
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serem elevados e por ter uma considerável reatividade química (Azevedo e 

Chasin, 2003; Esteves, 1988). 

 

1.4.8. Níquel 

 

O níquel é um dos cinco elementos mais abundantes que ocorrem na 

crosta terrestre. Incorporado ao meio ambiente através de atividades naturais e 

antropogênicas, ele está presente no solo e em sedimentos. Pode ser 

depositado no sedimento por processo de precipitação, complexação, adsorção 

sobre argila e agregação à biota. As principais fontes naturais do níquel são 

emissões vulcânicas e erosão de rochas. Suas fontes antropogênicas são 

principalmente atividades de mineração, fundição, queima de combustíveis 

fósseis, queima de carvão mineral e esgotos doméstico e industrial (Azevedo e 

Chasin, 2003). 

 

1.4.9. Zinco 

 

O zinco é um dos elementos mais comuns encontrados na Terra; pode 

ser encontrado no ar, no solo, na água e estar naturalmente presente nos 

alimentos. Espalha-se pelo ar, pela água e pelo solo, como resultado de 

processos naturais e atividades humanas. As principais fontes de 

contaminação antropogênica do zinco são efluentes industriais e domésticos, 

fertilizante e agrotóxico. No ambiente aquático o zinco é fixado, 

predominantemente, no material suspenso antes de ser acumulado ao 

sedimento, mas a ressolubilização em fase aquosa é possível sob certas 

condições físico-químicas, como na presença de ânions solúveis, na ausência 

de matéria orgânica, minerais de argila e hidróxidos de ferro e manganês, baixo 

pH e salinidade aumentada (Azevedo e Chasin, 2003).  

A proposta deste trabalho foi obter o perfil de distribuição dos elementos 

Cu, Co, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Al, Fe, Corg e Ntot, em sedimento do Açude Marcela-

Itabaiana-SE para avaliar o grau de contaminação e o risco ambiental que este 

ambiente vem sofrendo com a degradação dos seus recursos.  

                                                                 . 
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CAPÍTULO  2: 

OBJETIVOS 

2.1. Geral 

 

• Investigar a distribuição dos metais traço em testemunhos de 

sedimentos do Açude Marcela e avaliar a ocorrência de impactos 

associados à atividade humana e industrial desenvolvidas nessa região. 

 

2.2. Específicos 

 

• Determinar as concentrações de Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Mn, Zn, Fe e Al em 

amostras seccionadas de dois testemunhos de sedimentos coletados no 

Açude Marcela; 

 

• Determinar em cada amostra as concentrações do carbono orgânico e 

nitrogênio total e estimar a origem da matéria orgânica no sedimento 

através da determinação da relação C/N; 

 

• Avaliar a ocorrência de impactos antropogênicos nos sedimentos com 

base no perfil de distribuição dos metais em cada testemunho, utilizando 

a análise estatística multivariada; 

 

• Avaliar o risco ambiental através do fator de risco de remobilização dos 

metais do sedimento para a coluna d’água; 

 

• Avaliar o risco de toxicidade associado aos metais através da 

comparação com os valores guia de qualidade de sedimentos (VGQS). 
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CAPÍTULO  3: 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1. Características físicas 

 

O município de Itabaiana encontra-se localizado na área de predomínio 

do clima semiárido de Sergipe com uma extensão territorial de 

aproximadamente 337 km2. Sua sede municipal está situada a 188 metros de 

altitude, com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 10º 41’ 06’’ Sul e 

longitude 37º 25’ 31’’ Oeste (SEPLANTEC, 2000). 

O Açude Marcela está localizado no município de Itabaiana. Este 

município é considerado um dos mais desenvolvidos economicamente do 

Estado de Sergipe, não só pela condição de ser o celeiro agrícola do estado 

onde se destaca a pequena produção, como também pelo desenvolvimento de 

outros setores econômicos, como comércio e serviços (Borges, 1995). 

A produção de alimentos é feita, principalmente, em perímetro irrigado, 

sendo que três das seis barragens de porte médio voltadas para a irrigação em 

Sergipe estão localizadas no município de Itabaiana e dentre as três barragens: 

Jacarecica, Ribeira e Marcela, esta última é a mais antiga e apresenta 

deteriorização dos seus recursos, devido ao uso intensivo de agrotóxicos e 

despejos domésticos (Borges, 1995). 

O Açude Marcela fica situado no município de Itabaiana, no Estado de 

Sergipe, Latitude 10º 40’ 08” Sul, Longitude 37º 24’ 35” Oeste, a uma altitude 

de aproximadamente 222 metros. É um corpo de água raso, com profundidade 

máxima de aproximadamente 7 m (Figura 1). Sua construção teve início no ano 

de 1953 e foi concluída em 1957, dentro de uma perspectiva de atuação do 

Inspetório Federal de Obras Contra a Seca (INFOCS), que mais tarde se 

transformou no Departamento Nacional de Obras Contra Seca (DNOCS). Este 

órgão visava a atenuar as situações geradas pela irregularidade pluviométrica 
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nas áreas semiáridas do Nordeste brasileiro, através de uma política de 

construção de barragens e aberturas de estradas. Em Sergipe, além do 

Marcela, outros açudes foram construídos na mesma época. Originalmente foi 

projetado com uma capacidade de armazenamento de 2.710.000m3 de água 

com o objetivo de fornecer água de irrigação para 156 hectares. Na construção 

do Açude Marcela foi represado o riacho Fuzil, que passa ao norte da cidade 

de Itabaiana e corre no sentido Oeste-Leste (Borges, 1995). 

 

 

Figura 1: Localização do Açude Marcela. Fonte: Fotografia Aérea - 1:25.000 - 

FAB/INEP – 1989. 

 

3.2. Características climáticas e vegetação 

 

De acordo com Santos (1998), a região é de clima quente e semiárido, 

com quatro a cinco meses secos, sendo que o período chuvoso ocorre de abril 

a julho, as temperaturas médias anuais alcançam 24,8ºC e a pluviosidade 

média anual é de 900 mm. 

A vegetação é formada por plantas características do litoral e do sertão, 

por ser uma região de transição, ou seja, agreste. A vegetação dessa formação 

florestal foi quase totalmente destruída. 



Capítulo 3: Caracterização da área de estudo – p.16 
  

 

3.3. Características geológicas e geomorfológicas 

 

A área do município apresenta um relevo residual, sendo que a maior 

parte da microrregião constitui-se em planalto, com cotas altimétricas em torno 

de 200m, ocorrendo elevações isoladas de até 600m. Dentre as variedades de 

solo existentes destacam-se associações complexas de podzólicos vermelho-

amarelo equivalente eutrófico, planossolo solódicos, onde se desenvolvem 

espécies caducifólias e perenifólias, relacionadas à floresta atlântica 

(SEPLANTEC, 2000). 

Em termo de geomorfologia, são observadas serras duais (rochas 

resistentes). O nível geral é de pediplano de superfície dissecada pelo 

processo de erosão em clima semiárido, erosão regressiva das vertentes 

(SEPLANTEC, 2000). 

 

3.4. Características demográficas e sócio-econômica s 

 

De acordo com o censo demográfico de 2007, o Estado de Sergipe 

apresenta uma população de 1.939.426 habitantes e uma taxa de urbanização 

de 71,4%. A área de estudo abrange o município de Itabaiana, que apresenta 

uma população de 76.813 habitantes e corresponde a 3,96% da população do 

estado (IBGE, 2007). 

As atividades econômicas desenvolvidas no município são pequenas 

indústrias de alimentos, calçados, bebidas, cerâmicas, móveis, e culturas 

agrícolas e pecuárias. 

A população no entorno do Açude Marcela é caracterizada basicamente 

por trabalhadores de baixa renda que sofrem com problemas sociais, tais como 

má situação sanitária e nutricional; a maioria das residências não é 

contemplada com sistema de esgoto nem tampouco com água encanada e 

outras necessidades básicas, embora o reservatório esteja situado em área 

urbana e zona de expansão residencial. O mapa do município de Itabaiana 

está representado pela Figura 1. 

 

                                                                 . 
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CAPÍTULO  4: 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Equipamentos 

 

Os equipamentos utilizados no fracionamento e determinação dos 

metais no sedimento estão listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Equipamentos utilizados no fracionamento e determinação dos 

metais no sedimento. 

Equipamento Fabricante Modelo 

Ultra purificador de água Millipore Milli-Qplus 

Estufa com circulação forçada 

de ar 

Marconi MA 035 

Bloco digestor, com controle de 

temperatura e frascos de 

politetrafluoretileno (PTFE) 

Techal TE007A 

Balança Analítica digital Mettler Toledo AB204-5 

Forno Mufla Lavoisier 402- 0 

Espectrômetro de Absorção 

Atômica com atomizador por 

chama (FAAS), amostrador 

automático e corretor de 

background BGC-D2 

Shimadzu AA-6800 

Agitador mecânico horizontal, 

com controle de temperatura 

CINTEC CT 712 – R 

Analisador Elementar de 

NCHS-O 

Flash EA1112 
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4.2. Reagentes e soluções 

 

Todos os reagentes utilizados foram de grau de pureza (PA) de marca 

Merck (Darmstadt, Alemanha), e as soluções foram preparadas com água 

ultrapura (18,2 MΩ cm1, Milli-Q/Millipore). 

• Ácido clorídrico concentrado, HCl 37%; 

• Ácido nítrico concentrado, HNO3 65%; 

• Ácido fluorídrico concentrado, HF 48%;  

• Solução de HCl 0,5mol L-1, diluindo 41,7mL do ácido em água ultrapura 

e o voluma completado a 1L; 

• Solução de HNO3 (1:1), diluindo 500mL do ácido em água ultrapura e o 

volume completado a 1L; 

• Solução HCl (1:5), diluindo 200mL do ácido em água ultrapura e volume 

completado a 1L; 

• Soluções padrão estoque de 1000mg L-1 de Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ; 

Cr e Zn foram preparadas a partir de uma ampola padrão Tritisol – 

Merck com 1,000g ± 0,002g do metal. As soluções diluídas usadas na 

preparação da curva analítica foram preparadas no momento da análise 

a partir das soluções estoque; 

• Solução de ácido acético 0,11mol L-1
, diluição de 6,3 mL do ácido em 

400 mL de água ultra-pura e completado a 1,0L; 

• Material de referência padrão certificado de sedimento BCR - 701 (EUR 

1975), com os teores de Cr, Cu, Ni, Pb e Zn extraído na fração solúvel 

em ácido (metais trocáveis e associados a carbonatos). 

 

4.3. Coleta e preparo das amostras 

 

A coleta das amostras dos sedimentos foi realizada no dia 5 de 

novembro de 2008 em dois pontos, um a montante, na entrada do riacho Fuzil, 

e o outro a jusante, próximo ao sangradouro (Barramento) do Açude Marcela 

(Ver Anexo A). A localização dos pontos de amostragem está indicada e 

descrita na Figura 2 e Tabela 2. 
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Figura 2: Localização dos pontos de coleta do sedimento no Açude Marcela- 

Itabaiana-SE. Fonte: Fotografia Aérea – 1:25.000 – FAB/INEP – 1989. 

 

 

Tabela 2: Localização geográfica dos testemunhos de sedimento coletados no 

açude Marcela. 

Testemunho Localização Coordenada Geográfica 

  Latitude Longitude 

I Montante 10º 40’ 20,06” S 37º 25’ 19,31” O 

II Jusante 10º 40’ 9,11” S 37º 24’ 76,77” O 

GPS: Global Positioning System 

 

Os procedimentos de coleta, estocagem, preservação e transporte das 

amostras dos sedimentos foram realizados, conforme as recomendações do 

Manual Técnico desenvolvido pela EPA (US EPA, 2001), considerando o tipo 

de frasco, volume necessário para análise, preservação da amostra, limpeza 

do material e prazo para realização das análises. Na Figura 3 é apresentado 
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um diagrama mostrando o procedimento de coleta e preparo das amostras de 

sedimento adotado neste trabalho. 

As amostras de sedimento foram coletadas usando um amostrador tipo 

“core” com tubo de acetato-butirato de celulose. Foram tomados dois 

testemunhos com profundidade de aproximadamente 45 cm cada. Ainda no 

campo, cada testemunho foi seccionado de 5 cm em 5 cm e as alíquotas 

condicionadas em recipiente plástico, previamente descontaminado, as quais 

foram estocadas em caixa de isopor com gelo até chegar ao laboratório (Birch 

et al., 2001). Todos os utensílios utilizados durante a amostragem foram não 

metálicos de modo a evitar a contaminação das amostras. 

Após remover restos de plantas e fragmentos de rochas utilizando 

pinças plásticas, as amostras foram imediatamente secas em estufa de 

circulação forçada de ar a 60 ºC por 72 h (até massa constante) e depois 

desagregadas suavemente usando gral de porcelana até obter um material 

fino. Em seguida foram estocadas em frasco plástico ou vidro previamente 

limpo até serem analisadas. 

 

 

Figura 3: Coleta e preparo das amostras de sedimento do Açude Marcela. 
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Todos os recipientes usados na coleta e estocagem das amostras foram 

descontaminados, como descrito por Nolting e Jong (1994), com algumas 

modificações. Os recipientes foram lavados com água destilada e em seguida 

colocados em HNO3 (50%) por 48 horas. Finalmente, lavou-se várias vezes 

com água ultrapura e mantiveram-se os recipientes fechados hermeticamente 

até o uso. As bandejas e espátulas usadas na coleta também foram lavadas 

com HNO3 (50%) e em seguida receberam várias lavagens com água 

ultrapura. 

 

4.4. Análise Química 

 

4.4.1. Determinação dos carbono orgânico e nitrogên io total 

 

A medida do teor de carbono e do nitrogênio total nas amostras foi feita 

num Analisador Elementar com combustão a 900 0C.  

Para controle de qualidade das análises, foi analisado juntamente com 

as amostras o padrão certificado de sedimento de Lago (LKSD-1 

CCNRP/Canadá), obtendo-se em duas replicatas uma recuperação média de 

96,3±4,2 % para Corg e 96,7±0,5 % para N tot. 

 

4.4.2. Determinação  dos metais 

 

4.4.2.1. Digestão Total (metal total) 

  

 Cerca de 0,5 g da amostra de sedimento, seca a 60 ºC em estufa de 

circulação forçada de ar, foi digerida em reatores de PTFE. Para isto foram 

usados 2 mL de HNO3, 1 mL de HCl concentrados e com as bombas ainda 

abertas. O sistema foi aquecido a 60 ºC por 15 minutos usando um bloco 

digestor. Logo a seguir, adicionaram-se 4 mL de HF e após fechar as bombas 

devidamente, o sistema foi aquecido a 140 ºC, por 2 horas. Após este período, 
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com as bombas ainda fechadas, o sistema foi resfriado com circulação 

constante de água por aproximadamente 30 minutos. Após o resfriamento, as 

bombas foram abertas e a temperatura elevada a 210 °C, até a secura total e 

para dissolução do resíduo adicionaram-se 10 mL de ácido Clorídrico 0,5 mol L-

1. Em seguida, as amostras foram filtradas e recolhidas em balão volumétrico de 

50 mL e o volume completado com água ultrapura. Os extratos assim obtidos 

foram transferidos e mantidos em frascos de polietileno, previamente 

descontaminados, para posterior análise dos metais  

Os resultados das concentrações dos metais totais para as amostras de 

referência de sedimentos de lago (LKSD-1 CCNRP/Canadá) estão 

apresentados na Tabela 3. Os valores obtidos indicam uma boa recuperação 

dos metais, garantindo a eficiência do método de digestão total usado e 

adequada exatidão dos resultados. 

No processo de digestão total também foram preparadas três soluções 

branco de modo similar às amostras, e os valores das concentrações foram 

desprezíveis para todos os metais analisados: Co: 0,006, Cr: 0,008, Cu: 0,006, 

Mn: 0,005, Ni: 0,006, Pb: 0,002, Zn: 0,001, Al: 0,009 e Fe: 0,006 mg L-1. 

 

Tabela 3: Percentuais de recuperação dos metais no material de referência, 

sedimento de lago – LKSD-1 (CCNRP/Canadá). Concentrações de metal total 

em µg g-1 (peso seco). 

Metal Valor Obtido  Valor 

Certificado 

Recuperação 

(%) 

Erro (%) 

Cr 31,2±2,3 31 100,65 + 0,65 

Cu 49,4±4 44 112,23 + 12,23 

Ni 15,2±1,2 16 95,19 - 4,81 

PB 80,5±3,2 82 98,15 - 1,85 

Zn 308,5±23 331 93,21 -6,79 

Co 12,9±0,4 11 117,27 +17,27 

Mn 686±17 700 98,00 - 2,00 

Al% 4,45±0,07 nc nc nc 

Fe% 2,58±0,04 2,8 92,14 -7,86 

n. c. = não certificado 
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A taxa de recuperação (%RM) foi calculada pela razão percentual entre o 

valor encontrado e o certificado de cada elemento. Como pode ser observado, 

existe uma boa concordância entre os valores encontrados e os certificados, 

garantindo a eficiência do método de análise usado e, consequentemente, a 

adequada exatidão dos resultados. 

 

4.4.2.2. Extração (metal parcial) 

 

Nesse procedimento, foi utilizado o Método US EPA 200.8 (1999), que 

consiste na digestão de aproximadamente 1g da amostra de sedimento 

previamente seco a 60 ºC em estufa de circulação forçada de ar. 

Posteriormente, transferiu-se a amostra para reator de PTFE e adicionaram-se 

4 mL de solução de ácido nítrico (1:1) e 10 mL de solução de ácido clorídrico 

(1:5). Esta mistura foi mantida em sistema fechado por 30 minutos a 95 ºC. 

Após a digestão, a amostra foi filtrada em filtro de papel quantitativo faixa preta 

e transferida para balão volumétrico de 50 mL e o volume completado com 

água ultrapura. Esses extratos foram mantidos em frasco de polietileno 

previamente descontaminado para posterior análise (US EPA, 1999). 

No processo de digestão parcial foram preparadas três soluções branco, 

de modo similar às amostras, e os valores das concentrações foram 

desprezíveis para todos os metais analisados: Co: 0,0012, Cr: 0,005, Cu: 

0,007, Mn: 0,0026, Ni: 0,008: Pb: 0,0011, Zn: 0,006, Al: 0,008 e Fe: 0,009 mg L-

1. 

Para controle de qualidade do procedimento foi analisado, juntamente 

com as amostras, o material de referência de sedimento de Lago (LKSD-1 

CCNRP/Canadá), para digestão parcial. Na Tabela 4, os valores obtidos 

indicam uma boa recuperação dos metais, garantindo a eficiência do método 

usado e adequada exatidão dos resultados. 

A digestão parcial solubiliza apenas formas mais específicas do metal, 

excluindo o metal do retículo mineral (Chapman, 1992). Neste estudo, as 

determinações das concentrações parciais foram feitas usando o ácido nítrico e 

clorídrico. 
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Tabela 4: Percentuais de recuperação dos metais no material de referência 

sedimento de lago – LKSD-1 (CCNRP/Canadá). Concentrações de metal 

parcial em µg g-1 (peso seco). 

Metal Valor Obtido  Valor 

Certificado 

Recuperação 

(%) 

Erro (%) 

Cr 27,8±1,6 nc nc nc 

Cu 42,36±1,8 44 96,27 -3,73 

Ni 9,92±2,5 12 82,66 -17,34 

Pb 82,5±1,7 83 99,39 -0,61 

Zn 299±31 335 89,39 -10,61 

Co 6,71±0,7 8 83,87 -16,13 

Mn 380±26 410 92,68 -7,32 

Al% 0,80±0,05 nc nc nc 

Fe% 1,80±0,04 1,8 99,88 - 

n. c. = não certificado 

 

 

4.4.2.3. Fração solúvel em ácido (metais trocáveis e associados a 

carbonatos) 

 

Nessa etapa foram preparadas duas replicatas de 1 g de sedimento 

seco colocado em tubos de polipropileno de 100 mL e adicionados ao tubo 40 

mL de solução 0,11 mol L-1 de ácido acético, que foi agitado por 16 h a 22 ± 5 

ºC a uma velocidade 250 ± 10 rpm. O extrato foi separado da fase sólida por 

filtração e armazenado em frasco de polietileno previamente descontaminado e 

mantido em refrigerador a 4°C para posterior anális e. 

No processo de extração foram preparadas três soluções brancas de 

modo similar às amostras, e os valores das concentrações foram desprezíveis 

para todos os metais analisados: Co: 0,001, Cr: 0,006, Cu: 0,003, Mn: 0,009, 

Ni: 0,004: Pb: 0,0050, Zn: 0,001, Al: 0,003 e Fe: 0,008 mg L-1. 

Para controle de qualidade do procedimento foi analisado, juntamente 

com as amostras, o material de referência certificado (MRC) de sedimento 

BCR-701 para extração de metal solúvel em ácido. Na Tabela 5, os valores 
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obtidos indicam uma boa recuperação dos metais, garantindo a eficiência do 

método usado e adequada exatidão dos resultados. 

 

Tabela 5: Resultado da análise do material de referência, sedimento BCR 701. 

Concentrações extraíveis de metais em µg g-1 peso seco. 

Metal Valor Obtido  Valor 

Certificado 

Recuperação 

(%) 

Erro (%)  

Cr 2,37±0,05 2,26±0,16 104,86 +4,86- 

Cu 49,48±2,37 49,3±1,7 100,36 - 0,36 

Ni 14,95±0,07 15,4±0,9 97,08 -2,92 

Co 2,37±0,02 nc nc nc 

Pb 3,62±0,12 3,18±0,21 113,83 +13,83 

Zn 210,90±0,45 205±6 102,88 +2,88 

Mn 215,80±0,35 nc nc nc 

Al  176,65±5,4 nc nc nc 

Fe  95,58±0,37 nc nc nc 

nc = não certificado 

 

Para a determinação da concentração dos metais em cada etapa foi 

utilizado um espectrômetro de absorção atômica com chama (FAAS), equipado 

com corretor de background D2 e amostrador automático. Várias curvas 

analíticas, com diferentes faixas de concentrações dos elementos, foram 

preparadas com as soluções estoque de cada elemento, e para garantir a 

exatidão do método utilizado foram feitas as análises do material certificado. 

 

4.5. Análise dos dados 

 

Para estimar a origem da matéria orgânica nos sedimentos foi 

determinada a relação carbono orgânico /nitrogênio total e comparada com as 

relações determinadas por vários autores, tais como Meyers (1997) e 

Ruttenberg; Goñi (1997). 
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4.6. Fator de Risco de Remobilização 

 

O fator de risco (FR), que compreende o valor percentual da fração dos 

metais trocáveis e associados a carbonatos (%F1), tem sido determinado para 

os metais traço estudados (Jain, 2004). 

Esse critério avalia a biodisponibilidade do metal e o risco associado 

com a presença desses elementos no ambiente aquático. Para isso, o valor 

obtido da %F1 do método BCR para cada metal foi interpretado, de acordo com 

as classificações do FR, como nenhum, baixo, médio, alto e de altíssimo risco. 

Esta classificação é apresentada na Tabela 6 (Jain, 2004). 

 

 

Tabela 6: Fator de Risco de acordo com Jain (2004). 

Fator de Risco (FR) Critério 

Nenhum Risco <1% 

Baixo Risco 1-10% 

Médio Risco 11-30% 

Alto Risco 31-50% 

Altíssimo Risco >50% 

 

Na avaliação da biodisponibilidade do metal e o risco associado com a 

presença desses elementos no ambiente aquático foi calculado o fator de risco 

(FR), que compreende o valor percentual da fração dos metais trocáveis e 

associados a carbonatos (%F1) para os seguintes metais: Cu, Cr, Ni, Pb, Zn. 

Para avaliar o grau de contaminação que esse sistema vem sofrendo nos 

últimos anos, foi feita uma comparação das concentrações desses metais com 

os valores guia de qualidade do sedimento (VGQS). 
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4.8. Tratamento estatístico dos dados 

 

A análise estatística dos dados, tais como análise de componentes 

principais (ACP), e os cálculos dos coeficientes de correlação foram feitos 

usando o programa Statistica for Windows Versão 6.0. A Análise de Variância 

(ANOVA, one way) foi aplicada aos dados usando o teste de comparação 

múltipla Tukey’s (p<0,05). Os cálculos e figuras foram construídos usando o 

programa Origin for Windows versão 7.0. 
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CAPÍTULO  5: 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Carbono orgânico e nitrogênio total e origem d a matéria 

orgânica 

 

A análise dos constituintes da matéria orgânica permite verificar o 

intervalo de maior produtividade de carbono orgânico e nitrogênio total e 

identificar a origem da matéria orgânica através da relação C/N. Esta relação 

tem sido usada para diferenciar fontes terrestres e aquáticas de matéria 

orgânica, com base na existência de diferentes relações entre carbono e 

nitrogênio para os diferentes tipos de matéria orgânica (Stein, 1991; Andrews et 

al.,1998; Kanellopoulos et al, 2006). 

Nos sedimentos dos testemunhos estudados foi observada uma forte 

correlação positiva entre Corg e Ntot (R2 > 0,90 e p< 0,0001), indicando que as 

fontes de matéria orgânica contribuem proporcionalmente com quantidades 

quase constantes entre si (Figura 4). 

Na Figura 4, verifica-se a intersecção da reta de regressão próxima à 

origem. Segundo Andrews et al. (1998), esses resultados indicam que a fração 

de Ninorg presente no Ntot é muito pequena, podendo, portanto, ser 

negligenciada, e que as relações Corg/Ntot encontradas nos sedimentos podem 

ser consideradas relações aproximadas de carbono orgânico e nitrogênio 

orgânico (Corg/Ntot).. 
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Figura 4a-Testemunho I e 4b-Testemunho II. Relação linear entre as 

percentagens de Corg e Ntot nos testemunhos de sedimento do Açude Marcela  

 

Os elementos constituintes da matéria orgânica que foram analisados 

são o carbono e nitrogênio. Os perfis de distribuição em função da 

profundidade são apresentados na Figura 5. O conteúdo desses elementos em 

percentagem é apresentado na Tabela 7. 
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Figura 5. Perfil de distribuição de Corg (a), Ntot (b) e relação molar C/N (c) nos 

testemunhos de sedimento no Açude Marcela. 
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Tabela 7. Conteúdo de carbono orgânico, nitrogênio total e relações C/N nos 

testemunhos de sedimento do Açude Marcela. 

  Camada 
cm 

Corg 
% 

Ntot 
% 

C/N  
        Molar 

 1 00-05 14.22 2,00 7,10 

 2 05-10 15.29 2,23 6,85 

 3 10-15 10.80 1,56 6,93 

 4 15-20 12.30 1,69 7,28 

Test. I 5 20-25 6.28 0,98 6,43 

 6 25-30 6.5 1,30 4,97 

 7 30-35 6.03 0,90 6,71 

 8 35-40 7.10 0,94 7,56 

 9 40-45 6.07 0,79 7,64 

  Média 9,39 1,38 6,83 

  SD 3,78 0,52 0,80 

      

 1 00-05 7,22 1,08 6,70 

 2 05-10 7,23 1,08 6,73 

 3 10-15 7,49 1,09 6,87 

 4 15-20 6,74 1,09 6,17 

Test. II 5 20-25 4,82 0,70 6,90 

 6 25-30 4,78 0,65 7,34 

 7 30-35 4,59 0,69 6,60 

 8 35-40 4,72 0,61 7,69 

 9 40-45 3,82 0,60 6,39 

  Média 5,71 0,84 6,82 

  SD 1,43 0,23 0,46 

    
 

O testemunho I apresentou perfil semelhante quanto à distribuição do 

carbono orgânico (Corg) e nitrogênio total (Ntot) com os menores valores desses 

constituintes aparecendo nas seções mais profundas do testemunho. Entre a 

superfície e 45 cm deste testemunho, o teor de Corg foi inferior a 15 % com 

valor médio de 9,40 %. A partir de 25 cm, ocorre um aumento no conteúdo do 
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Corg em relação às seções mais profundas. Assim como o Corg, o conteúdo de 

Ntot apresentou valores máximos e mínimos nas mesmas profundidades 

variando entre 0,79 % e 2,23 % (Tabela 7 e Figura 15a). 

No testemunho II o conteúdo de Corg foi inferior a 7,49 % com valor 

médio de 5,71 %. As seções entre 00-20 cm apresentaram valores de Corg 

ligeiramente acima da média em relação às demais seções do testemunho II. O 

conteúdo de Ntot variou entre 0,59 % e 1,07 % com valor médio 0,71 %, 

apresentando semelhança com a distribuição do perfil do Corg, registrando 

maiores percentagens entre as seções de 00-20 cm (Tabela 7 e Figura 5b). 

Um aumento no aporte de matéria orgânica pode ser sugerido para 

justificar o aumento nos teores de Corg e Ntot entre 20 cm e o topo dos 

testemunhos. Esse aumento pode ser proveniente de atividades 

antropogênicas como agricultura e ocupação populacional nas áreas próximas 

à margem do açude. 

A origem da matéria orgânica no sedimento de lagos, rios e oceanos tem 

sido avaliada por indicadores como o conteúdo de Corg e Ntot. Através de 

razões envolvendo esses indicadores, é possível discutir sobre as fontes mais 

prováveis na composição da matéria orgânica. A razão C/N determinada a 

partir dos teores percentuais de Corg e Ntot tem sido usada na distinção entre 

matéria orgânica originada de algas e bactérias e matéria orgânica originada de 

plantas terrestres (Meyers, 1997, Ruttenberg; Goñi, 1997; Andrews et al.,1998; 

Kanellopoulos et al., 2006). 

O conteúdo protéico corresponde a um dos mais importantes 

constituintes da matéria orgânica viva, juntamente com os lipídios e 

carboidratos. Matéria orgânica de origem animal geralmente contém mais 

proteínas do que vegetais terrestres, enquanto algas marinhas apresentam 

teores de proteínas superiores aos das plantas terrestres. Assim, a razão C/N 

de organismos planctônicos geralmente varia entre 4,0 e 7,0. Mais 

especificamente no zooplâncton e fitoplâncton, os valores médios dessa razão 

estão entre 5,0 e 6,0. Os organismos bentônicos são ricos em proteínas, 

apresentando valores dessa razão próximo a 4 (Muller; Mathesius 1999.). 

Entretanto, segundo Ruttenberg; Goñi (1997), as bactérias apresentam razão 

C/N entre 4 e 6. 
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Os vegetais superiores representam a principal fonte de matéria 

orgânica em ambientes terrestres. Esses seres vivos apresentam menos de 20 

% de nitrogênio em sua constituição orgânica, resultando em valores de razão 

de C/N iguais ou superiores a 30. Valores entre 20 e 200 são típicos para a 

relaçâo C/N da matéria orgânica terrestre (Muller e Mathesius, 1999). Segundo 

Kanellopoulos et al. (2006), em sedimento que apresenta relação C/N entre 6,6 

e 10 a origem da matéria orgânica é derivada de ambientes terrestres e do 

próprio ambiente aquático. 

Na Tabela 7 e Figura 5(c) os valores da razão C/N obtido para o 

sedimento do Açude Macela estiveram sempre abaixo de 10, com ocorrência 

de pequena variação da razão C/N entre as camadas e entre os testemunhos, 

caracterizando o sedimento desse açude como sendo derivado de matéria 

orgânica de origem autóctone oriundo de biomassa algal (Das et al., 1995). De 

acordo com a classificação de Kanellopoulos et al. (2006), em relação à origem 

da matéria orgânica, o sedimento do açude Marcela tem predominância de  

origem aloctone (derivado de fontes externas provenientes do ambiente 

terrestre através da lixiviação do solo). 

 

5.2. Concentração total dos metais 

 

 Para a extração total dos metais nas amostras de sedimento foi 

empregada a digestão ácida composta pela mistura de HCl+HNO3+HF. A 

digestão total (ataque “forte”) consiste na solubilização total do sedimento após 

ataque ácido; e a informação que se obtém é da quantidade total do metal 

presente na amostra (Chi et al., 2009). 

 As concentrações totais dos metais Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, Al, Fe e 

Corg foram determinadas em dois testemunhos de sedimentos do Açude 

Marcela. A concentração média de duas digestões dos sedimentos para cada 

parâmetro é apresentada na Tabela 8. 

A análise de componentes principais (ACP) foi aplicada ao conjunto dos 

dados da Tabela 8, com o objetivo de identificar tendências na distribuição 

vertical dos testemunhos de sedimentos e perceber um possível agrupamento 

entre eles e/ou entre suas camadas. 



Capítulo 5: Resultados e discussões – p.34 
 

 

A ACP é uma das técnicas de análise multivariada de dados a qual 

auxilia na interpretação de matrizes complexas, permitindo um melhor 

entendimento do grau de qualidade de um sistema estudado. A ACP 

transforma as variáveis originais em novas chamadas de componentes 

principais (CP), através de combinações lineares dessas variáveis (Shrestha e 

Kazama, 2007). 

                                                                 . 
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Tabela 8. Concentração média de metais totais e Corg nos testemunhos de sedimento do Açude Marcela. Coleta realizada em 

novembro/2008 (média ± desvio padrão, n=2). 

 Profundidade 
cm 

 Cu 
µg g-1 

Co 
µg g-1 

Cr 
µg g-1 

Pb 
µg g-1 

Ni 
µg g-1 

Mn 
µg g-1 

Zn 
µg g-1 

Al 
% 

Fe 
% 

Corg 

% 

 00-05 1A 41,94±0,4 22,55±0,1 286,9±0,6 37,45±0,3 145,9±0,1 659,9±3,0 83,96±0,2 2,89±0,1 2,81±0,1 14,22 
 05-10 1B 42,55±0,1 24,00±0,1 289,6±0,6 38,11±0,2 153,9±0,8 684,1±7,9 85,91±0,5 2,67±0,1 2,56±0,1 15,29 
 10-15 1C 43,75±0,2 23,20±0,1 298,6±2,5 38,55±0,1 157,7±0,4 660,0±3,0 78,07±0,3 3,11±0,0 2,45±0,2 10,80 
 15-20 1D 41,10±0,3 23,35±0,1 274,2±0,5 39,75±0,2 151,6±0,6 651,7±3,6 76,26±0,4 3,58±0,1 2,79±0,0 12,29 
Testemunho  20-25 1E 38,07±0,2 25,45±0,1 273,2±0,4 40,25±0,4 156,9±0,4 641,6±13 74,26±0,4 2,96±0,2 2,37±0,0 6,28 

I 25-30 1F 38,00±0,6 26,20±0,4 269,8±0,4 40,89±0,1 160,7±0,4 633,5±11 71,06±0,2 3,89±0,1 2,71±0,1 6,44 
 30-35 1G 36,15±0,1 27,35±0,3 262,4±1,3 41,23±0,1 161,2±1,3 627,9±4,9 69,39±0,2 3,85±0,1 2,81±0,1 6,02 
 35-40 1H 37,96±0,1 25,85±0,1 259,7±0,5 42,35±0,1 163,3±3,9 627,7±3,3 68,20±0,3 4,12±0,1 3,01±0,2 7,10 
 40-45 1I 37,70±0,4 26,45±0,2 257,2±0,6 44,12±0,4 175,0±0,1 614,2±5,6 67,53±0,1 4,21±0,1 2,97±0,1 6,06 

 Média  39,69 24,93 274,64 49,30 158,50 644,54 74,96 3,48 2,73 9,39 
 SD  2,66 1,69 14,36 2,13 8,18 21,51 6,71 0,58 0,23 3,78 
 00-05 2A 52,55±0,1 29,05±0,2 301,7±1,3 40,09±0,4 172,2±0,4 676,5±0,8 97,1±0,4 3,02±0,1 2,98±0,1 7,21 
 05-10 2B 53,10±0,3 31,05±0,2 326,9±3,5 40,65±0,4 181,2±1,6 701,0±1,4 100,8±0,8 2,73±0,1 2,68±0,1 7,23 
 10-15 2C 53,16±0,1 32,00±0,0 289,3±0,6 40,75±0,1 190,5±1,3 694,3±6,8 108,4±0,3 2,98±0,1 2,45±0,1 7,49 
Testemunho 15-20 2D 52,25±0,2 33,35±0,1 288,4±1,4 41,33±0,5 195,8±0,4 689,9±6,0 93,8±0,4 3,20±0,1 2,35±0,1 6,73 

II 20-25 2E 49,55±0,6 33,20±0,6 270,4±0,8 42,15±0,2 186,7±1,2 685,5±2,8 89,4±0,4 2,97±0,1 2,93±0,1 4,81 
 25-30 2F 45,01±0,2 32,70±0,0 267,9±3,6 45,00±0,1 208,3±2,7 677,8±3,2 88,8±0,3 3,40±0,2 2,60±0,0 4,78 
 30-35 2G 43,00±0,3 33,83±0,3 262,8±3,0 46,75±0,4 219,8±0,4 670,0±4,5 88,0±0,1 3,80±0,1 2,90±0,1 4,58 
 35-40 2H 40,27±0,2 35,01±0,4 260,5±1,3 48,00±0,1 207,9±2,8 651,9±3,0 85,8±0,1 4,04±0,1 2,70±0,1 4,71 
 40-45 2I 39,91±0,3 34,99±0,0 258,0±0,3 49,25±1,1 224,2±1,2 637,7±2,8 84,9±0,0 3,97±0,1 3,00±0,1 3,82 

 Média  47,64 32,80 280,67 43,77 198,52 676,10 93,04 3,34 2,74 5,71 
 SD  5,61 1,90 22,98 3,52 17,72 20,39 7,82 0,48 0,23 1,43 
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Vários pesquisadores têm utilizado a ACP para auxiliar na avaliação de 

dados ambientais, entre os quais, podem ser citados: Wällstedt et al. (2008) no 

estudo de metais em sedimento de lagos na Suécia; Padial (2008) na avaliação 

da biodisponibilidade de metais no sedimento do reservatório Guarapiranga-

SP, e Van Griethuysen et al. (2005) no estudo da distribuição de metais em 

sedimentos de lagos alagadiços dos Países Baixos. 

A matriz de dados foi constituída de 18 objetos e 10 variáveis. Os 

objetos foram a concentração dos parâmetros nas 9 camadas dos dois 

testemunhos de sedimento e as variáveis foram os parâmetros medidos. (Cu, 

Cr, Co, Mn, Ni, Pb, Zn, Al, Fe e Corg). As colunas da matriz de dados foram 

autoescalonadas (Escalonar uma variável é construir a partir dela uma nova 

variável, cujos valores são obtidos subtraindo-se de cada valor a média e 

dividindo-se o resultado pelo desvio padrão) para que a nova variável tivesse 

média nula e variância unitária e, assim, assegurar que as influências relativas 

das diferentes variáveis sobre o modelo fossem independentes das unidades 

dessas variáveis. Assim, as novas variáveis são construídas por meio da 

combinação linear das variáveis originais 

Na Tabela 9 estão apresentados os pesos dos metais e carbono 

orgânico para as duas primeiras componentes principais. Para avaliação desse 

parâmetro foram considerados significativos apenas os valores de pesos acima 

de 0,60 e com grau de confiança de 95%. 

A ACP reduziu o número das variáveis iniciais de dez para apenas duas 

novas variáveis que, juntas, representam aproximadamente 80 % da variância 

total. A primeira componente (PC1) foi responsável por 42,40 % da variância 

explicada e foi constituída principalmente pela concentração de Co, Pb, Ni e 

Corg. As variáveis Co, Ni e Pb influenciaram negativamente; ou seja, quanto 

maior o valor da concentração desses metais, maior será o deslocamento das 

amostras de sedimentos no sentido negativo de PC1, enquanto que o Corg 

contribuiu positivamente e influenciou para deslocamento no sentido positivo de 

PC1. A segunda componente (PC2) está fortemente associada às variáveis Cr, 

Cu, Mn, Ni, Pb, e Zn e explica 37,05 % da variância total. As variáveis Pb e Ni 

contribuíram positivamente (deslocamento no sentido positivo de PC2) 
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enquanto que Cu, Cr, Mn e Zn influenciaram negativamente (deslocamento no 

sentido negativo de PC2). 

 

Tabela 9. Pesos das variáveis extraídas das componentes principais (CP) 
 
Variável PC1 PC2 

Cu -0,58 -0,79 

Co -0,97 +0,09 

Cr -0,04 -0,90 

Pb -0,66 +0,65 

Ni -0,93 +0,81 

Mn -0,51 -0,83 

Zn -0,58 -0,68 

Al -0,36 +0,52 

Fe -0,58 +0,34 

Corg +0,69 -0,55 

Variância total (%) 42,40 37,07 

Variância cumulativa (%) 42,40 79,47 

Valores em negrito indicam contribuições significativas 
 

A localização dos testemunhos e suas camadas no plano de 

coordenadas formado pelas duas novas componentes, PC1 e PC2, é mostrada 

na Figura 6. A visualização empregando apenas duas variáveis permitiu 

observar agrupamentos de uma maneira muito mais clara. 

A ACP separou nitidamente os dois testemunhos amostrados (Figura 6). 

A PC1 separou o testemunho I (região positiva de PC1), do testemunho II 

(região negativa de PC1). Este fato mostra que os dois testemunhos são 

estatisticamente diferentes. A principal contribuição para essa separação foram 

as menores concentrações dos metais Co, Pb e Ni e a maior concentração de 

Corg no testemunho I quando comparado ao testemunho II (Tabela 9). A PC2 

separou as camadas superficiais (região negativa de PC2) das camadas de 

fundo (região positiva de PC2). Esta separação se deve às maiores 

concentrações dos metais Cu, Cr, Mn e Zn nas camadas de topo (0-20 cm) e 

às maiores concentrações de Pb e Ni nas camadas mais profundas (30-45 cm). 



Capítulo 5: Resultados e discussões – p.38 
 
 

 

 

1A

1B

1C 1D

1E
1F1G1H

1I

2A

2B

2C

2D

2E
2F

2G

2H2I

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

PC 1: 42,40%

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5
P

C
 2

: 3
7,

05
%

Testemunho II Testemunho I

 
 

Figura 6. Diagrama da análise de componentes principais para a concentração 

total dos metais e Corg nos testemunhos de sedimento do Açude Marcela. As 

camadas dos testemunhos foram representadas pelas letras de A a I. Os 

grupos formados na análise estão circulados. 

 

 

 Para auxiliar na interpretação dos resultados foi feita a análise de 

correlação entre as concentrações dos diferentes constituintes determinados 

nos testemunhos de sedimentos. As matrizes de correlação obtidas estão 

apresentadas nas Tabelas 10 e 11. A análise de correlação pode fornecer 

informações sobre a similaridade de fontes naturais ou antropogênicas, bem 

como o comportamento ambiental desses elementos (Jesus et al., 2004). Para 

avaliação desse parâmetro foram considerados de correlação forte, os valores 

de coeficientes de correlação acima de 0,60; correlação moderada, os valores 

entre 0,40 e 0,60 e, correlação fraca os valores menores que 0,40, para p< 

0,005 e a  95% de confiança. 
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Tabela 10. Matriz de correlação entre as concentrações dos metais e Corg no 

testemunho I de sedimento do Açude Marcela (N = 9 e p < 0,05, a 95% de 

confiança). 

 
 Cu Co Cr Pb Ni Mn Zn Al Fe Corg 

Cu 1,00          

Co -0,93 1,00         

Cr 0,92 -0,83 1,00        

Pb -0,79 0,82 -0,88 1,00       

Ni -0,61 0,76 -0,68 0,89 1,00      

Mn 0,86 -0,79 0,89 -0,91 -0,77 1,00     

Zn 0,84 -0,83 0,86 -0,92 -0,80 0,96 1,00    

Al -0,71 0,70 -0,85 0,91 0,76 -0,89 -0,91 1,00   

Fe -0,42 0,32 -0,67 0,63 0,39 -0,57 -0,48 0,75 1,00  

Corg 0,87 -0,87 0,76 -0,82 -0,75 0,90 0,93 -0,72 -0,21 1,00 

Valores em negrito indicam correlações positivas moderadas e fortes 

 

 

Tabela 11. Matriz de correlação entre as concentrações dos metais e Corg no 

testemunho II de sedimento do Açude Marcela (N = 9 e p < 0,05, a 95% de 

confiança). 

 Cu Co Cr Pb Ni Mn Zn Al Fe Corg 

Cu 1,00          

Co -0,82 1,00         

Cr 0,81 -0,71 1,00        

Pb -0,99 0,81 -0,82 1,00       

Ni -0,88 0,67 -0,85 0,92 1,00      

Mn 0,91 -0,91 0,66 -0,91 -0,74 1,00     

Zn 0,84 -0,75 0,72 -0,80 -0,70 0,73 1,00    

Al -0,95 0,89 -0,78 0,95 0,88 -0,91 -0,76 1,00   

Fe -0,40 0,39 -0,10 0,36 0,13 -0,51 -0,44 0,27 1,00  

Corg 0,91 -0,74 0,87 -0,89 -0,81 0,78 0,92 -0,78 -0,49 1,00 

Valores em negrito indicam correlações positivas moderadas e fortes 
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5.3. Perfis de distribuição dos metais nos testemun hos  

 

5.3.1. Cobre, Cromo, Manganês e Zinco 

 

As concentrações de cobre variaram entre 36,15 e 43,75 µg g-1 para o 

testemunho I e 39,91 e 53,16 µg g-1 para o testemunho II. Para cromo, as 

concentrações estiveram entre 257,2 a 298,6 µg g-1 e 258,0 a 326,9 µg g-1 nos 

testemunhos I e II, respectivamente. O manganês variou entre 614,2 a 684,1 

µg g-1 para o testemunho I e entre 637,7 a 684,1 µg g-1 para o testemunho II. O 

zinco apresentou concentração variando entre 67,53 a 85,91 µg g-1 e 84,9 a 

108,4 µg g-1 nos testemunhos I e II, respectivamente (Tabela 8). 

Na Figura 7 estão apresentados os perfis de distribuição de Cu, Cr, Mn e 

Zn nos testemunhos de sedimento coletados no Açude Marcela. 

Observando a Figura 7, nota-se que os metais Cu, Cr, Mn e Zn 

mostraram perfis semelhantes com um aumento contínuo na concentração das 

camadas do fundo para as da superfície. As maiores concentrações foram 

registradas de 0-20 cm, com um máximo em torno de 10-15 cm. Esta tendência 

nos perfis foi confirmada pela análise de variância (ANOVA one-way, p< 0,05) 

que mostrou que há diferença significativa entre as concentrações dos metais 

com a profundidade (Ver Anexo B). A semelhança dos perfis e a coincidência 

do máximo de concentração sugerem que os metais foram codepositados ao 

mesmo tempo (Avila-Pérez et al., 1999). 

Resultados semelhantes aos do presente trabalho foram encontrados 

em estudos relatados na literatura (Monterroso et al., 2003; Belzille et al., 2004; 

Yang e Rose, 2005; Wallstedt et al., 2008; Chi et al., 2009; Friese et al., 2010), 

os quais mostraram enriquecimento dos metais nas camadas de topo. Esses 

sedimentos apresentam em comum o fato de estarem situados em regiões que 

receberam intenso aporte antropogênico, proveniente de efluentes industriais, 

domésticos e agrícolas, e características limnológicas semelhantes às do 

Açude Marcela, tais como profundidade, estado de trofia e localização próxima 

à área populacional. 
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Figura 7. Perfil de distribuição de Cu (a), Cr (b), Mn (c) e Zn (d) nos 

testemunhos de sedimento no Açude Marcela. 
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Vários estudos reportados na literatura (Boyle et al., 1998; Avila-Péres et 

al., 1999; Nguyen et al. 2004; Roach, 2005; Van Griethuysen et al. 2005; Bibi et 

al. 2007; Mendil e Uluözlü, 2007) mostraram ser Cu, Mn e Zn elementos 

marcadores de atividades antropogênicas oriundas de efluentes domésticos. A 

entrada desses metais nos ecossistemas, através dos descartes de esgotos, 

pode causar toxicidade aguda (exposição em curto prazo) e crônica (exposição 

em longo prazo) aos organismos (Gagné et al., 2002; Riba et al., 2004). Essa 

toxicidade, na maioria das vezes, ocorre devido às elevadas concentrações de 

metais presentes nesses efluentes (Rutherford et al., 1994). 

Ramalho et al. (2000) verificaram que o uso de agroquímico em regiões 

com densa atividade agrícola tem contribuído significativamente para o 

aumento da concentração de metais em solos e sedimentos, com destaque 

para Cu, Mn e Zn, que estão presentes nos fertilizantes, inseticidas, fungicidas 

e herbicidas. Segundo os autores, o emprego excessivo desses produtos e a 

erodibilidade elevada dos solos fazem com que as partículas contaminadas 

sejam transportadas para o sistema aquático e, consequentemente por sua 

vez, elevem os teores dos metais no sedimento. 

Para Brito et al. (2002), uma das principais fontes antropogênicas de 

cromo é o beneficiamento do couro. A indústria de couro produz resíduos 

sólidos contendo cromo na forma trivalente que, na maioria das vezes, 

apresenta concentração variando entre 25 a 30 g kg-1 de Cr2O3. Além do 

cromo, o resíduo contém também elevado teor de matéria orgânica, com 

concentração para carbono e nitrogênio total, em média de 495 e 110 g kg-1, 

respectivamente. 

Os maiores valores de concentração dos metais ocorreram no 

testemunho II (Figura 7). Este testemunho está situado numa região 

predominantemente cultivada, sendo, portanto, o principal receptor dos 

efluentes agrícolas. Além disso, recebe efluentes de uma cerâmica. O 

testemunho I encontra-se na região diretamente influenciada pelos esgotos 

domésticos e pelo efluente da indústria de couro (curtume), fechado em 

setembro de 2008. Sendo assim, recebe diretamente uma grande carga de 

matéria orgânica. Esses efluentes podem ser considerados como prováveis 

origens desses metais na região estudada. 



Capítulo 5: Resultados e discussões – p.43 
 
 

 

Chi et al. (2009) verificaram que nos sedimentos do reservatório central 

de Taiwan (China), as maiores concentrações de Cu, Cr e Zn foram 

encontradas em regiões próximas a despejos de efluentes domésticos e 

industriais, e associaram essas atividades como as possíveis fontes desses 

metais. 

Apesar de o açude em estudo não apresentar grande diferença de 

profundidade entre os testemunhos estudados e não apresentar uma nítida 

transformação progressiva do ambiente lótico (rio) para o lêntico (lago), existe 

um fluxo preferencial da água no sentido da barragem, levando a uma maior 

deposição dos metais no testemunho II. 

Segundo Straskraba et al. (1993), nos reservatórios existe uma 

transformação progressiva do ambiente lótico (rio) para o lêntico (lago), sendo 

que a região mais profunda e com mais características lênticas localiza-se 

próximo à barragem. Nos locais mais profundos há predomínio dos processos 

de sedimentação, pois as correntes de água são menos intensas, o que 

favorece a deposição de metais adsorvidos a materiais particulados em 

suspensão. Para Mariani (2006), a compartimentalização dos metais observada 

no reservatório Rio Grande (São Paulo) deve-se principalmente, ao aumento 

da concentração desses elementos no sentido montante-jusante, devido ao 

fluxo preferencial da água no sentido da barragem. 

Observando a Figura 7, verifica-se que o cromo apresentou um 

comportamento distinto dos demais metais do grupo, pois apresentou 

concentrações similares nos dois testemunhos, para as amostras coletadas 

abaixo dos 25 cm de profundidade. Este comportamento foi constatado pela 

ANOVA, que indicou diferença significativa entre as concentrações nos dois 

testemunhos para Cu, Mn e Zn e nenhuma diferença para o cromo (Ver Anexo 

B). 

Analisando as Tabelas 10 e 11, verificaram-se fortes correlações entre 

os metais Cu, Cr, Mn e Zn e o carbono orgânico (r > 0,76 e r > 0,78 para os 

testemunhos I e II, respectivamente). Além disso, todos esses metais 

apresentaram correlações negativas com ferro e alumínio. Estes valores de 

coeficientes de correlações indicam que o Corg é o principal carreador desses 

metais no sedimento, e são carreadores fracos os aluminossilicatos e os óxidos 
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e hidróxidos de Fe. As fortes correlações indicam que o aporte de Cu, Cr, Mn e 

Zn, oriundos dos efluentes lançados no açude, contribuem para o aumento da 

concentração (enriquecimento) desses elementos nos sedimentos. 

Loska e Wiechuła (2003) verificaram que nos sedimentos do reservatório 

Rybnik (Polônia), que recebe contaminantes oriundos de descartes domésticos 

e industriais, houve correlação significativa entre Cu, Cr, Mn, Zn e matéria 

orgânica (r > 0,56). Esses autores concluíram que o conteúdo orgânico, 

possivelmente, foi um dos principais fatores controladores desse metal nos 

sedimentos do reservatório. 

Ainda nas Tabelas 10 e 11 foram também observadas fortes correlações 

entre os pares Cu-Cr (r = 0,92), Cu-Mn (r = 0,86), Cu-Zn (r = 0,84), Cr-Mn (r = 

0,89), Cr-Zn (r = 0,86), Mn-Zn (r = 0,96) no testemunho I, e no testemunho II, 

entre os pares Cu-Cr (r = 0,81), Cu-Mn (r = 0,91), Cu-Zn (r = 0,84), Cr-Mn (r = 

0,66), Cr-Zn (r = 0,73), Mn-Zn (r = 0,73). Isto evidencia que esses elementos 

devem ter origem similar e mesmo mecanismo de enriquecimento. 

Estudos conduzidos por Avila-Pérez et al. (2003), nos sedimentos do 

reservatório J. A. Alzate (México), mostraram que houve elevada correlação 

entre cobre e zinco (r = 0,86). Segundo esses autores, o aporte de efluentes 

domésticos, industriais e agrícolas, neste corpo d’água, são as principais fontes 

antropogênicas que contribuem para o acúmulo desses elementos nos 

sedimentos. Sendo assim, a forte correlação entre os metais indica fontes 

antropogênicas comuns e similar processo de deposição desses elementos. 

Para quantificar o valor excedente à concentração natural do metal nos 

sedimentos, ou a contribuição antropogênica, foram calculados o fator de 

contaminação (FC) e o grau de contaminação (GC). O FC foi calculado pela 

razão entre a concentração do metal em cada camada de sedimento e a 

concentração do correspondente metal na camada de fundo (40 a 45 cm) do 

testemunho, como descrito por Hakanson (1980) e aqui adaptado. A camada 

de fundo foi usada como o nível de background para cada testemunho de 

sedimento coletado. O GC foi calculado pela soma dos fatores de 

contaminação dos metais analisados, que, neste caso, são os metais Cu, Cr, 

Mn e Zn. 
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O FC é usado para avaliar o nível de contaminação do metal 

individualmente enquanto que o GC avalia o grau total de contaminação em 

uma área. O valor obtido do FC para cada metal foi interpretado de acordo com 

as classificações do FC, as quais variam de 0 a 6 e estão relacionadas, em 

nível crescente de contaminação, na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Fator de contaminação (FC) de acordo com Hakanson (1980). 

Fator de Contaminação Nível de contaminação 

< 1 contaminação baixa 

1 - 3 contaminação moderada 

3 - 6 contaminação considerável 

> 6 contaminação elevada 

 

O valor obtido do GC foi interpretado de acordo com as classificações do 

GC, que corresponde à soma do FC dos metais analisados, e essas 

classificações relacionadas, em grau crescente de contaminação, na Tabela 

13. 

 

Tabela 13: Grau de contaminação (GC) de acordo com Hakanson (1980). 

Grau de Contaminação Caracterização da área 

< n contaminação baixa 

n – 2n contaminação moderada 

2n – 4n contaminação considerável 

> 4n contaminação elevada 

onde n é o número de metais analisados 

 

Os cálculos do fator e grau de contaminação para Cu, Cr, Mn e Zn nos 

testemunhos de sedimento do Açude Marcela foram efetuados, e os resultados 

estão apresentados na Tabela 14. 
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Tabela 14. Fator de contaminação (FC) e grau de contaminação (GC) para os 

testemunhos de sedimento do Açude Marcela. 

 Profundidade Fator de contaminação Grau de  

 cm Cu Cr Mn Zn contaminação 

 00-05 1,11 1,12 1,07 1,24 4,55 

 05-10 1,13 1,13 1,11 1,27 4,64 

 10-15 1,16 1,16 1,07 1,16 4,55 

Testemunho  15-20 1,09 107 1,06 1,13 4,35 

I 20-25 1,01 1,06 1,04 1,10 4,22 

 25-30 1,01 1,05 1,03 1,05 4,14 

 30-35 0,96 1.02 1,02 1,03 4,03 

 35-40 1,01 1,01 1,02 1,01 4,05 

       

 00-05 1,39 1,17 1,13 1,14 4,83 

 05-10 1,33 1,27 1,10 1,19 4,88 

 10-15 1,33 1,12 1,09 1,28 4,82 

Testemunho 15-20 1,31 1,12 1,08 1,10 4,61 

II 20-25 1,24 1,05 1,07 1,05 4,42 

 25-30 1,13 1,04 1,06 1,04 4,27 

 30-35 1,08 1,02 1,05 1,04 4,18 

 35-40 1,01 1,01 1,02 1,01 4,05 

 

 

Como pode ser observado na Tabela 14, o valor de FC para os quatro 

metais foi maior que um nos sedimentos analisados, exceto para Cu no 

testemunho I na camada 30-35 cm. De acordo com Hakanson (1980), o valor 

de FC > 1 indica que o metal apresenta nível de contaminação moderada. A 

caracterização total da contaminação da área, baseada no GC, mostrou que a 

área estudada é caracterizada como de grau de contaminação moderada.  

Assim, neste estudo, os resultados sugerem que os sedimentos se encontram 

contaminados moderadamente por Cu, Cr, Mn e Zn, e que estes são oriundos, 

principalmente, do aporte antropogênico, que é lançado no Açude Marcela. 
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5.3.2. Cobalto, Níquel e Chumbo 

 

As concentrações de cobalto variaram entre 22,55 a 27,3 µg g-1 para o 

testemunho I, e 29,05 a 35,01 µg g-1, para o testemunho II. Para níquel, as 

concentrações estiveram entre 145,9 a 175,0 µg g-1 e 172,2 a 224,2 µg g-1 nos 

testemunhos I e II, respectivamente. O manganês variou entre 37,45 a 44,12 

µg g-1 para o testemunho I, e entre 40,09 a 49,25 µg g-1 para o testemunho II 

(Tabela 8). 

Na Figura 8, está apresentado o perfil de distribuição de Co, Ni e Pb nos 

testemunhos de sedimento no Açude Marcela. 

Os metais Co, Ni e Pb mostraram perfis semelhantes com um aumento 

gradual da concentração do topo para as camadas mais profundas. As maiores 

concentrações foram registradas abaixo de 25 cm de profundidade (Figura 8). 

Esta distribuição foi constatada pela ANOVA, que mostrou diferença 

significativa entre as concentrações dos metais ao longo do perfil. A ANOVA 

indicou que também houve diferença significativa entre as concentrações nos 

dois testemunhos para Co, Ni e Pb (Ver Anexo B). Estes fatos evidenciam que 

esses elementos devem ter o mesmo mecanismo de deposição. 

A menor concentração de Co, Ni e Pb nas camadas superficiais sugere 

que estes metais são de origem natural, e suas concentrações foram 

diminuindo pela diluição com o material aportado antropicamente, que é pobre 

nesses metais. Resultado semelhante foi verificado por Boyle et al. (1998) nos 

sedimentos do lago Baikal, onde a concentração de Co, Ni e Pb no topo foi 

diluída pelo aporte antropogênico, tais como efluentes domésticos e  industriais 

lançados no lago. Este fato foi também constatado por Sawatari et al. (1994) 

em estudo anterior feito no lago Baikal. 

Analisando as Tabelas 10 e 11, verificaram-se fortes correlações entre 

os metais Co, Pb e Ni e o alumínio (r > 0,70 e r > 0,88 para os testemunho I e II 

respectivamente) e correlação positiva com o Fe. Além disso, foram 

observadas correlações negativas entre esses metais e o carbono orgânico. 

Sendo assim, os coeficientes de correlações indicam ser o Corg fraco carreador 
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Figura 8. Perfil de distribuição de Co (a), Ni (b) e Pb (c) nos testemunhos de 

sedimento do Açude Marcela. 
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para o sedimento, e que os compostos de Fe e os aluminossilicatos são 

carreadores efetivos desses metais nos testemunhos I e II, respectivamente. 

Esses valores de correlações sugerem que não deve ser significativa a 

contribuição no conteúdo de Co, Ni e Pb nos sedimentos, que podem estar 

presentes nos efluentes lançados no açude, e que os principais carreadores 

desses metais nos sedimentos são inorgânicos (Fe e Al). 

Roach (2005) verificou nos sedimentos do lago Macquarie (Austrália) 

que este, apesar de receber contaminantes oriundos de atividades 

antropogênicas, apresentou correlação negativa com matéria orgânica e 

correlação elevada entre o Al e os metais Ni (r = 0,92) e Pb (r = 0,90). Esse 

autor concluiu que as argilas minerais, possivelmente, foram uns dos principais 

fatores controladores desses metais nos sedimentos desse lago.  

Ainda nas Tabelas 10 e 11 foram também observadas fortes correlações 

entre os pares Co-Pb (r = 0,82), Co-Ni (r = 0,76) e Ni-Pb (r = 0,89) no 

testemunho I, e no testemunho II entre os pares Co-Pb (r = 0,81), Co-Ni (r = 

0,67) e Ni-Pb (r = 0,92). A forte correlação entre os metais indica fontes 

naturais e/ou antropogênicas comuns e similares processos de deposição 

desses elementos. 

Estudos conduzidos por Bibi et al. (2007) nos sedimentos dos lagos 

Hamahara e Kijima (Japão) mostraram que houve forte correlação entre Ni e 

Pb (r > 0,80). Para os autores, a significativa correlação entre esses elementos 

confirma a origem similar e mesmo mecanismo de deposição desses metais. 
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5.3.3. Alumínio e Ferro 

 

As concentrações de alumínio variaram entre 2,67 % a 4,21 % para o 

testemunho I, e 2,73 % a 4,04 % para o testemunho II. Para ferro, as 

concentrações estiveram entre 2,37 % a 3,01 % e 2,35 % a 3,00 % nos 

testemunhos I e II, respectivamente (Tabela 8). 

Na Figura 9 está apresentado o perfil de distribuição de Al e Fe nos 

testemunhos de sedimento no Açude Marcela. 

 

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

 T I

P
ro

fu
nd

id
ad

e 
(c

m
)

 T II

Al  (%)

(a)

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

 T I

P
ro

fu
nd

id
ad

e 
(c

m
)

 T II

Fe ( µ µ µ µg g -1)

(b)

 

 

Figura 9. Perfil de distribuição de Al (a) e Fe (b) nos testemunhos de sedimento no 

Açude Marcela. 

 

Observando a Figura 9, verifica-se que tanto o alumínio quanto o ferro 

apresentaram perfis similares nos dois testemunhos de sedimento, já que 

mostraram elevada concentração e pouca variação no conteúdo ao longo do 

perfil. Este comportamento nos perfis foi confirmado pela ANOVA, que mostrou 

que não há diferença significativa entre as concentrações dos metais com a 
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profundidade. Também constatou que não existe diferença significativa entre 

as concentrações dos metais nos testemunhos estudados (Ver Anexo B). 

Segundo Förtner e Wittmann (1979), as altas concentrações de Fe e Al 

nos sedimentos refletem a composição litogênica dos sedimentos, oriunda das 

áreas de drenagem, que controlam a formação de sedimentos terrígenos, ricos 

em aluminossilicatos e oxihidróxidos de ferro. 

Os aluminossilicatos são os principais componentes minerais dos 

sedimentos e estão presentes, principalmente, nas argilas finas. Eles 

desempenham um papel fundamental no processo de adsorção de metais, 

devido as suas propriedades de superfície, área e carga elétrica, servindo 

como reservatório desses elementos (Salomons e Förtner, 1984). Segundo 

Yang e Rose (2005), sedimentos com maior teor de alumínio apresentam maior 

enriquecimento de metais, e isto ocorre porque esses sedimentos apresentam 

uma granulometria mais fina e, consequentemente, maior área superficial, 

tornando-os mais eficientes no processo de adsorção de metais. 

Os óxidos e hidróxidos de Fe estão também entre os mais importantes 

constituintes dos sedimentos. Eles exercem uma importante função devido à 

sua elevada capacidade de sorção de metais (Salomons e Förtner, 1984). 

Bodur e Ergin (1994) verificaram que compostos de Fe capturam metais traço 

da solução e os aprisionam nos sedimentos, podendo levar ao seu 

enriquecimento. 

 

5.4. Implicação ambiental 
 

Os metais associam-se aos sedimentos a partir de diferentes frações e 

forças, e o valor da força relacionado à biodisponibilidade do metal e ao risco 

associado à presença desses elementos no ambiente aquático (Jain, 2004). 

A influência dos elementos traço nos sedimentos, particularmente no 

que se refere à normalização de metais, requer primeiramente a consideração 

da fração móvel desses elementos. Merecem destaque nesta análise as etapas 

de adsorção, precipitação ou coprecipitação (carbonatos e óxidos de Fe/Mn) 

(Salomons, 1983). 

A fim de obter-se uma avaliação da toxicidade e do potencial de 

acumulação por tais sedimentos, ataques com ácidos diluídos, agentes 
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quelantes e sais neutros têm sido aplicados (Liang e Shoenau, 1995), levando-

se em consideração que ácidos diluídos extraem parcialmente elementos 

associados a diferentes frações como os trocáveis, carbonatos, oxido de ferro e 

manganês (Jain et al. 2007). 

Assim sendo, determinou-se o fator de risco (FR) que compreende o 

valor percentual da fração dos metais trocáveis e associados a carbonatos, 

extraídos pelo método BCR (%F1) que corresponde à primeira fração do 

método de extração sequencial de Tessier. Nesta fração, os metais estão 

ligados fracamente aos sedimentos, ou seja, são mais disponíveis para o 

sistema aquático e por isso apresentam um maior risco ao ambiente (Jain, 

2004). 

 Esse critério, de acordo com os valores percentuais de ocorrência de 

toxicidade dos metais para o organismo aquático, é classificado como: 

nenhum, baixo, médio, alto e altíssimo risco. Para esta classificação é usada 

uma escala de percentagem dos metais adsorvidos na primeira fração do 

procedimento BCR, ou melhor, na fase mais lábil. Desta feita, quando a 

percentagem liberada dos metais trocáveis e associados a carbonatos é menor 

que 1 %, o sedimento não apresenta risco ao sistema aquático; entre 1 % e 

10%, este sedimento exibe risco baixo, de 11 % a 30 % risco médio; entre 31 

% e 50 %, risco alto, e quando a percentagem de F1 é maior que 55 %, o 

sedimento apresenta altíssimo risco, e por esta razão é considerado danoso e 

os metais podem ser facilmente absorvidos na cadeia alimentar (Jain, 2004). 

Para avaliar o risco de contaminação do meio aquático em estudo, foi calculado 

o critério de risco (RAC) para os seguintes metais: Cu; Cr; Zn; Ni e Pb nos dois 

testemunhos de sedimento. 

Na Tabela 15 estão apresentados os resultados do critério de risco 

(RAC), com valores expressos em percentagem da fração solúvel em ácido 

(%F1), para os metais traço nos testemunhos do Açude Marcela. 
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Tabela 15: Resultados do fator do critério de risco (RAC), com valores 

expressos em percentual da fração solúvel em ácido (%F1), para os metais 

traço nos testemunhos do Açude Marcela. 

 Camada 

cm 

Cu 

% 

Cr 

% 

Pb 

% 

Ni 

% 

Zn 

% 

 00-05 5,57 0,76 12,68 5,98 60,06 

  05-10 6,67 0,77 9,38 8,24 55,30 

 10-15 6,14 0,69 8,63 8,06 53,84 

 15-20 6,29 0,70 7,49 9,30 54,29 

Testemunho  20-25 5,98 0,73 6,52 11,25 52,49 

I 25-30 6,01 0,72 5,75 12,51 46,50 

 30-35 5,75 0,70 7,14 9,74 46,78 

 40-40 5,28 0,68 7,91 8,64 43,82 

 45-45 5,06 0,67 8,95 7,49 39,92 

 00-05 5,05 0,82 11,38 7,21 56,53 

 05-10 5,15 0,72 9,29 7,82 57,51 

 10-15 4,99 0,80 11,24 7,15 54,35 

Testemunho  15-20 4,78 0,77 11,74 6,57 50,38 

II 20-25 4,91 0,81 10,89 7,47 42,47 

 25-30 5,25 0,81 8,33 9,74 42,24 

 30-35 5,07 0,78 10,16 7,68 44,08 

 40-40 5,20 0,77 8,34 9,62 41,12 

 45-45 5,07 0,74 8,02 7,68 39,85 

 
 

Na Figura 10 estão apresentados os resultados do fator de risco (RAC), 

com os valores expressos em percentagem da fração solúvel em ácido para os 

cinco metais traço nos testemunhos de sedimento. 
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Figura 10: Fator de risco (RAC) para Cu, Cr, Ni, Pb e Zn nos testemunhos de 

sedimentos do Açude Marcela (fração solúvel em ácido)  
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Na Figura 10, os resultados indicam, de acordo com o critério de risco 

(RAC), que para o metal Cr o sedimento dos testemunhos apresenta nenhum 

risco para os organismos aquáticos desse ambiente. Os metais Cu e Ni, de 

forma geral, apresentam risco baixo para o sedimento nos testemunhos. O Pb 

apresentou risco médio na camada superficial (00-05 cm) do testemunho I, e 

nas demais camadas apresentou risco baixo. No testemunho II houve a 

apresentação de risco médio nas camadas 00-05, 10-15, 15-20, 20-25 e 30-

35cm, e as outras camadas apresentaram baixo risco. O Zn, por sua vez, 

apresentou risco alto nas camadas 25-30, 30-35, 35-40, 40-45 cm no 

sedimento do testemunho I e nas camadas 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45 

cm no testemunho II. As camadas superficiais de 00-05, 05-10, 10-15, 15-20 e 

20-25 cm do testemunho I e as camadas 00-05, 05-10, 10-15 e 15-20 cm do 

testemunho II apresentaram risco altíssimo para o ambiente em estudo, e as 

camadas do topo apresentaram maior possibilidade de causar danos aos 

organismos desse ambiente e, consequentemente, ao homem. Estes 

resultados indicam que pequenas variações nas condições ambientes, como 

pH, podem disponibilizar esses elementos para o sistema aquático no 

sedimento da região estudada. 

Estudos conduzidos por Jain et al. (2007) no lago Nainital (Índia), a 

percentagem da fração dos metais extraíveis e associados a carbonatos foi 4-8 

% para o Cu, 17-24 % para o Ni, 3-5 % para o Cr, 14-23 % para o Pb e 2-3 % 

para Zn, causando risco baixo a médio, podendo assim entrar na cadeia 

alimentar. A associação desses metais com a fração lábil pode causar efeitos 

deletérios à vida aquática. Estudos realizados por Pertsemli e Voutsa (2007) 

nos sedimentos dos Lagos Doirani e Kerkini (Grécia), utilizados intensamente 

para fins agrícolas e para a piscicultura, mostraram que o Zn apresentou risco 

alto, podendo ser facilmente liberado para a coluna d’água. 

Ishikawa et al. (2009), em estudo realizado nos sedimentos dos lagos do 

riacho Cambé, este localizado no perímetro urbano da cidade de Londrina 

(PR), mostraram que os metais Cr e Ni apresentaram nenhum risco; Cu e Pb 

apresentaram risco baixo a médio, e o Zn apresentou médio a altíssimo risco. 

Para os autores, a alta disponibilidade de alguns metais, tais como Cu, Pb e Zn 

no sedimento, comprova a sua origem antropogênica. Além disso, demonstra 
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que os metais presentes nos sedimentos têm origem antropogênica e são mais 

disponíveis em relação àqueles de origem geológica. 

Estudo conduzido por Honglei et al. (2008) no sedimento do lago Moshui 

(China), intensamente poluído por contaminantes oriundos dos descartes de 

efluentes domésticos e industriais, mostrou que 50 % a 60 % do Zn está 

presente na fração dos metais trocáveis e associada a carbonatos, causando 

alto risco ao ambiente. O teor de Cu e Ni no sedimento era elevado, causando 

risco médio. Cr e Pb apresentaram risco baixo para o ambiente, apesar de 20 

% do chumbo corresponder à fração residual. Segundo os autores, a toxicidade 

e disponibilidade desses elementos podem causar problemas sérios ao 

ecossistema. 

 

5.5. Possibilidade de Toxicidade do Sedimento . 

 

Para avaliar a contaminação do sedimento é necessário estabelecer 

diretrizes que determinem até que nível eles pode ser considerado não 

contaminado, e desta forma, aceitável para a manutenção da vida aquática ou 

contaminada o suficiente para justificar medidas e ações que promovam a 

recuperação do ecossistema (Zagatto e Bertoletti, 2006). 

Tal mensuração compreende a análise da toxicidade de tais sedimentos 

em relação aos organismos do ambiente aquático, situação que requer a 

avaliação dos efeitos biológicos adversos estimulados por substâncias 

químicas, tais como os metais, que são potenciais causadores de interferências 

aos organismos bentônicos que vivem nos sedimentos (Long e Morgan, 1990). 

As medidas dos efeitos consistem em expor os organismos às amostras 

de sedimentos com quantidades controladas de substâncias químicas ou 

misturas destas e observar a sobrevivência e/ou os efeitos subletais 

(crescimento, imobilidade, reprodução). Para cada uma das substâncias de 

interesse são determinados os valores da Concentração Letal (LC50) e 

concentração eficaz (EC50) com 50 % de mortalidade, respectivamente, através 

da curva dose-resposta (Long e Morgan, 1990). 

Assim, estudos de toxicidade são necessários para a interpretação de 

dados químicos em relação à toxicidade de substâncias químicas associadas 
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aos sedimentos para os organismos aquáticos. Na ausência desses estudos 

tem-se havido a recorrência aos Valores Guia de Qualidade dos Sedimentos 

(VGQSs), do inglês “Sediment Quality Guidelines (SQG)”, desenvolvidos por 

pesquisadores da “National Ocean and Atmospheric Administration” (NOAA), 

utilizados como ferramenta na avaliação da qualidade de sedimentos (Long e 

Morgan, 1990; NOAA, 1999). 

Na literatura, os VGQSs são apresentados como o produto de diferentes 

abordagens, como na compreensão atribuída à Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos (US-EPA), para a qual os princípios gerais de 

estabelecimento dos VGQS para metais são escopados na teoria do Equilíbrio 

de Partição, na qual o equilíbrio é estabelecido entre a partição do metal, do 

sedimento e dos sulfetos ácidos voláteis (SAV) do inglês “Acid Volatile Sulfide 

(AVS)”, ou qualquer outra fase controladora da biodisponibilidade, e as águas 

intersticiais, considerando que a sensibilidade do organismo bentônico para 

compostos orgânicos e metais é similar. A partição de metais bivalentes entre a 

fase sólida e a água intersticial pode ser pressuposta com base nas 

concentrações de SAV e dos metais extraídos simultaneamente (MSE) do 

inglês “Simultaneously extracted metal (SEM)” (Mozeto, 2001). 

No Canadá, os VGQSs foram estabelecidos através de uma abordagem 

estatística, gerada a partir do banco de dados denominado Banco de Dados de 

Efeito Biológico para o Sedimento, fundamentado em informações químicas e 

toxicológicas observadas em organismos-testes, tanto em situ como em 

laboratório disponíveis na América do Norte, sob responsabilidade do 

“Canadian Concuil of Ministers of the Environment” (CCME), cumprindo o papel 

de gerador de um limite teórico abaixo do qual as populações de organismos 

estariam protegidas. Fazem parte dessa abordagem os “efeitos limiares” TEL 

(Threshold effect level) e PEL (Probable effect level), que são valores obtidos 

através da análise de coletânea de dados de efeitos e não-efeitos para cada 

composto individual. As concentrações que se encontrassem abaixo do TEL 

apresentariam efeitos tóxicos à biota improváveis, e as concentrações que 

estivessem acima do PEL tornariam os efeitos biológicos adversos prováveis. 

Haveria ainda uma zona transitória entre os valores de TEL e de PEL, na qual 

efeitos biológicos de toxicidades são incertos (CCME, 1999). 
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Diversos órgãos ambientais de países como China, Nova Zelândia, 

Austrália e Holanda estabeleceram seus próprios VGQSs, usando métodos 

semelhantes ao empregado pelo Canadá (Champnam et al., 1999). 

Macdonald et al. (2000) derivaram os VGQSs a partir de um consenso. 

Estes SQGs foram derivados para 28 contaminantes de água doce (metais, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, bifenilas policloradas e pesticidas), 

através dos VGQSs já publicados, com o intuito de analisar a concordância 

entre diferentes abordagens existentes na literatura. Os dados foram coletados 

e avaliados considerando apenas os derivados por métodos bem definidos. 

Portanto, os SQGs consensuais foram baseados em dados empíricos que 

relacionavam a concentração do contaminante com o efeito biológico adverso, 

derivados de uma base de dado estabelecida. 

Os dados dos valores guia consensuais enquadráveis no critério de 

seleção foram então agrupados em duas categorias: concentração limite de 

efeito (Threshold effect concentration TEC), abaixo da qual efeitos adversos 

não ocorrem, e a concentração de efeito provável (Probable effect 

concentration- PEC), acima da qual efeitos adversos ocorrem frequentemente 

(US EPA, 2000). 

Os valores de TEC e de PEC foram calculados através da média 

geométrica das concentrações similares estabelecidas, anteriormente, por um 

grupo de SQGs para os contaminantes de interesse em sedimento de água 

doce (Macdonald et al., 2000). É importante frisar que os valores de TEC e 

PEC foram calculados apenas para uma substância ou grupo de substâncias 

derivadas por três ou mais VGQSs. Na Tabela 16 são apresentados os valores 

de TEL, PEL, TEC e PEC referentes ao VGQS canadense para metais. 
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Tabela 16. Valores de TEL (Threshold effect level), PEL (Probable effect level) 

TEC (Threshold effect concentration) e PEC (Probable effect concentration) (µg 

g-1, peso seco). 

Metal TEL (µg g-1) PEL (µg g-1) TEC (µg g-1) PEC (µg g-1) 

Cobre 35,3 197 31,6 149 

Cromo 37,3 90 43,34 111 

Níquel 18 36 22,7 48,6 

Chumbo 35 91,3 35,8 128 

Zinco 123 315 121 458 

FONTE: Adaptada de MacDonald et al., 2000. 

 

 

Vale ressaltar ainda que os perigos relativos à presença de 

contaminantes no ambiente derivam não só de sua persistência e toxicidade, 

mas também de sua concentração ao longo da cadeia alimentar, podendo 

constituir um grande perigo para o homem. Os VGQSs foram derivados a partir 

de dados de sedimentos, logo não devem ser aplicados às avaliações de solos, 

cascalhos, areia grossa, piche ou minério do metal, pois pode resultar em 

conclusões errôneas (NOAA, 1999).  

Nos bioensaios dos efeitos biológicos, devem ser consideradas as 

sensibilidades das espécies bentônicas locais, pois espécies de clima 

temperado não devem ser usadas em clima distinto, como regiões árticas ou 

antárticas (NOAA, 1990; Long; Mcdonald, 1998), sendo aplicadas em várias 

regiões do mundo, como lago Dongting na China (Zhigang et al., 2006), lago 

Macquarie na Austrália (Roach 2005), no lago Moshui China (Honglei et al. 

2008) e lago Dianchi na China (Chen et al., 2007) para avaliação da 

concentração de contaminantes nos sedimentos. Esta é uma situação peculiar 

haja vista terem sido desenvolvidos para a América do Norte. 

O desenvolvimento e implementação desses VGQSs refletem desta 

forma o reconhecimento da importância dos sedimentos contaminados como 

uma possível causa de efeitos ambientais adversos (Mozeto, 2001; Mil-

Homens et al., 2006). Seu emprego é uma ferramenta de referência para 

avaliar o grau em que os metais associados aos sedimentos podem afetar 

adversamente os organismos aquáticos, muito embora eles não tenham sido 
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desenvolvidos para prever os efeitos de bioacumulação que podem afetar altos 

níveis tróficos (Mccauley et al., 2000; Mozeto, 2001; Caeiro et al., 2005; 

Mariani, 2006; Zhigang et al., 2006). 

Na ausência de valores de referência estabelecidos na legislação 

pertinente e de estudos ecotoxicológicos, os índices dos VGQSs consensuais e 

do VGQS canadense desenvolvidos para ecossistemas de água doce foram 

usados na avaliação dos metais no sedimento presente no Açude Marcela, 

evidenciando-se a possibilidade de apresentação de efeito danoso à vida 

aquática. 

Na Tabela 17 estão apresentados os valores das concentrações parciais 

dos metais Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Co, Mn, Fe e Al obtidos pela extração parcial dos 

metais nos sedimentos. Para efeito de comparação foram incluídos os valores 

de TEL, PEL, TEC e PEC referentes ao VGQSs canadense. Essa extração foi 

realizada com a mistura dos ácidos nítrico e clorídrico que dão resultados 

compatíveis aos dos VGQS, permitindo o seu uso para a interpretação dos 

resultados. 

Na Figura 11 está apresentado o perfil de distribuição da concentração 

parcial de Cr (a), Cu (b) e Ni (c) nos testemunhos e os valores guia de 

qualidade de sedimento (VGQS). 

A partir das observações foi possível a constatação de que as 

concentrações médias do Cr (Tabela 17; Figura 11a) nos testemunhos de 

sedimentos foram superiores ao TEL e inferiores ao PEL. Segundo os VGQSs, 

estes valores estão na zona de transição entre o TEL e o PEL e, portanto, não 

se pode prever os efeitos biológicos de toxicidades do metal à biota desse 

ambiente. A concentração média do Cu (Tabela 17; Figura 11b) foi superior à 

concentração do TEL e inferior à do PEL nas seções de 00-25 cm no 

testemunho I e de 00-10 cm no testemunho II. De acordo com a classificação 

proposta pelos VGQSs não se pode prever os efeitos que esse metal pode 

causar à biota desse ambiente. Valores de concentrações superiores à do PEL 

foram encontrados para o Ni (Tabela 17; Figura 11c) nos testemunhos, 

classificando as concentrações acima das quais efeitos biológicos adversos 

são prováveis à biota. 
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Tabela 17: Concentração parcial dos metais nos testemunhos de sedimentos do Açude Marcela (n=2). Coleta realizada em 

novembro de 2008. 

 Camada 
cm 

Cu 
µg g-1 

Co 
µg g-1 

Cr 
µg g-1 

Pb 
µg g-1 

Ni 
µg g-1 

Mn 
µg g-1 

Zn 
µg g-1 

Al 
% 

Fe 
% 

 00-05 34,95±0,42 17,88±0,11 58,10±0,05 25,90±0,03 75,45±0,14 528,88±5,41 75,45±0,30 0,98±0,01 1,61±0,01 
 05-10 34,45±0,14 18,23±0,09 68,53±0,14 29,75±0,07 74,78±0,11 558,73±1,80 95,40±0,85 1,02±0,01 1,59±0,01 
 10-15 39,18±0,32 18,90±0,06 58,88±0,05 29,28±0,02 78,60±0,25 511,70±0,64 74,12±0,08 0,85±0,01 1,64±0,01 
 15-20 36,48±0,11 18,60±0,06 58,08±0,07 30,70±0,09 77,70±0,31 498,30±6,36 74,57±0,12 0,88±0,01 1,76±0,01 
Testemunho  20-25 37,58±0,11 19,10±0,07 54,90±0,09 31,28±0,08 80,20±0,6 545,20±0,49 61,99±0,26 0,84±0,01 1,69±0,01 

I 25-30 31,98±0,18 18,53±0,12 57,28±0,11 31,06±0,12 78,83±0,09 560,48±0,81 64,84±1,26 0,83±0,01 1,63±0,01 
 30-35 29,35±0,14 20,30±0,05 57,60±0,12 32,40±0,15 78,73±0,19 512,55±0,57 64,29±1,18 0,90±0,02 1,72±0,01 
 35-40 27,63±0,18 20,00±0,10 55,95±0,05 31,45±0,09 80,95±0,23 442,40±0,42 55,23±0,19 0,78±0,01 1,68±0,01 
 40-45 26,85±0,21 21,43±0,07 56,18±0,09 31,88±0,11 80,03±0,35 449,85±0,71 57,62±0,32 0,76±0,01 1,71±0,01 
 Média 33,16 19,22 58,05 30,41 78,36 512,01 69,31 0,87 1,67 
 SD 4,44 1,14 3,07 1,95 2,09 43,03 12,22 0,09 0,06 
 00-05 39,03±0,31 19,35±0,08 79,15±0,13 27,88±0,11 74,35±0,13 555,93±1,45 50,43±0,20 0,69±0,01 1,55±0,01 
 05-10 41,78±0,26 20,55±0,05 81,93±0,09 27,70±0,09 74,98±0,21 579,65±6,79 47,51±0,03 0,74±0,01 1,49±0,01 
 10-15 30,48±0,11 19,53±0,09 66,68±0,11 30,95±0,17 71,10±0,15 496,83±5,69 42,03±0,12 0,75±0,01 1,45±0,01 
Testemunho  15-20 30,68±0,15 19,78±0,10 72,05±0,05 31,58±0,06 74,38±0,17 500,83±0,60 41,40±0,16 0,68±0,01 1,34±0,01 

II 20-25 29,10±0,22 20,45±0,11 55,15±0,03 31,98±0,10 73,58±0,12 527,05±1,20 38,98±0,13 0,81±0,01 1,46±0,01 
 25-30 28,43±0,13 20,63±0,06 52,13±0,09 33,90±0,19 68,30±0,20 525,25±2,69 33,04±0,03 0,82±0,01 1,47±0,01 
 30-35 28,08±0,16 21,00±0,04 52,78±0,10 34,30±0,12 70,30±0,15 529,65±1,06 32,46±0,08 0,67±0,01 1,55±0,01 
 35-40 26,63±0,15 20,08±0,09 57,13±0,07 33,50±0,08 75,40±0,27 505,53±0,88 29,89±0,11 0,84±0,01 1,58±0,01 
 40-45 26,05±0,19 21,68±0,04 50,85±0,04 33,98±0,07 80,23±0,18 499,58±0,95 26,96±0,07 0,77±0,01 1,52±0,01 
 Média 31,14 20,34 63,09 31,75 74,40 524,48 75,04 0,75 1,49 
 SD 5,51 0,74 12,15 2,53 5,38 28,22 13,78 0,06 0,07 

TEL  35,7 * 37,3 35 18 * 123 * * 
PEL  197 * 90 91,3 36 * 315 * * 
TEC  31,6 * 43,4 35,8 22,7 * 121 * * 
PEC  149 * 111 128 48,6 * 459 * * 

TEL (Threshold effect level), PEL. (Probable effect level) TEC (Threshold effect concentration), PEC (Probable effect concentration). *não avaliado pelo VGQS. 
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Figura 11. Distribuição vertical de Cr (a), Cu (b) e Ni (c) nos testemunhos e os 

valores guias de qualidade de sedimento (VGQS). 
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Na Figura 12 está apresentada a distribuição vertical de Pb (a) e Zn (b) 

nos testemunhos e os valores guia de qualidade de sedimento (VGQS). 

O Zn e o Pb (Tabela 17; Figura 12) apresentaram concentração média 

inferior à do TEL nos testemunhos. Estes resultados indicam que são 

improváveis efeitos tóxicos aos organismos do ambiente em estudo.  

De acordo com o VGQS consensual, as concentrações médias do Cr 

(Tabela 17; Figura 12a) nos testemunhos foram superiores à do TEC e 

inferiores à do PEC, indicando que as concentrações encontradas raramente 

devem proporcionar efeitos biológicos adversos ao ambiente em estudo. O Cu 

(Tabela 17; Figura 12b) apresentou concentração acima do TEC nas seções de 

00-30 cm no testemunho I e de 00-10 cm no testemunho II; por conseguinte, as 

concentrações encontradas nos testemunhos raramente proporcionam efeitos 

adversos aos organismos desse ambiente. 
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Figura 12: Distribuição vertical de Pb (a) e Zn (b) nos testemunhos e os valores 

guias de qualidade de sedimento (VGQS). 
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Em relação ao Ni (Tabela 17; Figura 11c) ocorreu a apresentação de 

uma concentração média nos testemunhos superior à do PEC. Este resultado 

indica que efeitos adversos podem ocorrer frequentemente aos organismos do 

ambiente em estudo. As concentrações médias do Pb e Zn nos testemunhos 

não ultrapassaram o TEC. Segundo os VGQSs consensuais, esses valores 

indicam que não devem ocorrer efeitos adversos à biota. 

A capacidade de predição da ausência, presença e frequência de 

toxicidade dos VGQS consensuais mostra que a capacidade de predição do 

TEC alcançou 72 % para o Cr e Ni e 82 % para o Cu, o Pb e o Zn. Isto significa 

que a incidência de efeitos biológicos adversos abaixo do TEC é de 28 % para 

o Cr e Ni e de 18 % para o Cu, o Pb e o Zn. A capacidade de predição do PEC 

alcançou 92 % para o Cr e Cu, 91 % para o Ni e 90 % para o Pb e o Zn. 

Portanto, o PEC consensual para esses metais fornece uma base exata para 

predição da toxicidade dos sedimentos de água doce (MacDonald et al., 2000). 

Estudos feitos por Zhigang et al. (2006) no lago Dongting (China) 

verificaram que as concentrações de Cr, Cu, Pb e Zn foram superiores à do 

TEL e inferiores à do PEL. Segundo esses autores, como os valores 

encontravam-se na zona de transição entre TEL e PEL, os efeitos biológicos de 

toxicidades a biota não disporiam de precisão. Esses têm verificado que o Ni 

apresentou concentração superior à do PEL indicando que são prováveis 

efeitos adversos à biota do lago Dongting. 

Mariani (2006), em estudo feito no reservatório Rio Grande (Brasil), 

constatou que os metais Cr, Cu, Ni, Pb e Zn apresentaram valor de 

concentração maior que à do PEL. Para a autora, esse resultado sugere não só 

a contaminação pelos metais estudados como também o impacto sobre a biota 

desse ambiente. 

Não foi possível verificar se a média da concentração dos metais Co, 

Mn, Al e Fe pode ou não estar causando efeito danoso ao ambiente, já que não 

se tem VGQS para comparação. Vale a ressalva de que os valores guia de 

qualidade de sedimento (VGQS) devem ser usados com cautela, pois não há 

garantia de que haverá ausência de toxicidade quando as concentrações são 

menores que à do TEL e/ou à do TEC, como também que as concentrações 

que excedem à do PEL e/ou à do PEC serão tóxicas. 
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Portanto, os VGQSs devem ser utilizados com outras ferramentas, como 

testes de toxicidade e/ou testes de bioacumulação, para que se tenha uma 

avaliação mais exata da qualidade do sedimento (Mccauley et al., 2000). 

Neste estudo, os diferentes níveis de risco foram obtidos através dos 

dois métodos adotados para avaliar a poluição do sedimento pelos metais Cr, 

Cu, Ni, Pb e Zn. Embora os teores de Cr, Cu e Pb sejam superiores á do TEC, 

o valor de nenhum risco a risco médio foi obtido a partir da RAC. Em 

contrapartida, o valor de Ni foi superior ao do PEC, seu risco em relação ao 

RAC foi baixo e o Zn apresentou valores inferiores ao TEC, embora seu risco 

em relação ao RAC esteja na escala de alto a altíssimo risco. No entanto, de 

acordo com Honglei et al.(2008) essas diferenças seriam razoáveis devido à 

diferença nas formas químicas existentes entres os diferentes metais. 
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CAPÍTULO  6: 

CONCLUSÕES 

 
Baseado nos resultados encontrados neste estudo, as maiores 

concentrações percentuais de carbono e nitrogênio foram encontradas no 

testemunho I, região próxima ao esgoto doméstico e de grande quantidade de 

plantas aquáticas. A relação Corg/Ntotal no sedimento variou de 4,97 % a 7,64 % 

para o testemunho, I e 6,17 % a 7,69 % para o testemunho II, caracterizando a 

matéria orgânica do sedimento do Açude Marcela de origem tanto autóctone 

quanto alóctone, sendo, pois, necessário um estudo mais detalhado para 

afirmações conclusivas quanto à origem da matéria orgânica no sedimento 

estudado. 

Os metais Cu, Cr, Zn e Mn registraram maiores concentrações nas 

camadas superficiais. Os metais Co, Ni e Pb apresentaram maiores 

concentrações nas camadas de fundo. O Fe e o Al apresentaram uniformidade 

na distribuição vertical nas camadas entre o fundo e a superfície. De modo 

geral, as maiores concentrações para os metais analisados foram observadas 

no testemunho II, região com maior profundidade e consequentemente com 

menor perturbação de fontes internas e externas. 

As correlações entre o Corg e os metais Cr, Cu, Mn e Zn nos 

testemunhos foram significativas, sugerindo que a matéria orgânica atua como 

carreador desses metais para o ambiente em estudo. Também foi observada 

uma forte correlação entre os metais sugerindo que estes têm fontes similares. 

O método de análise de componente principal (ACP) foi aplicado aos 

resultados obtidos, com o objetivo de se perceber um possível agrupamento 

entre os elementos estudados e, em consequência disto, identificar possíveis 

ocorrências de fontes características de poluição para cada testemunho. A 

ACP separou claramente os dados em PC1 e PC2. A PC1 separou nitidamente 

os testemunhos influenciados pelas menores concentrações dos metais Co, Ni 

e Pb e maiores concentrações de Corg no testemunho I, e a PC2 separou 
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claramente os metais em dois grupos: grupo 1, formado pelos metais que 

apresentaram maiores concentrações nas camadas superficiais Cu, Cr, Mn e 

Zn, e o grupo 2, formado pelos metais Pb e Ni que apresentaram maiores 

concentrações nas camadas de fundo.  

O critério de risco (RAC) determinado pela razão da primeira fração do 

procedimento BCR (F1) e metal total mostrou que o ambiente apresenta 

nenhum risco para o Cr, risco baixo para o Cu e Ni, risco baixo a médio para o 

Pb e risco alto a altíssimo para o Zn. Estes resultados indicam que pequenas 

variações nas condições ambientais podem disponibilizar esses elementos do 

sedimento para a coluna d’água. 

As concentrações médias de Cr nos testemunhos foram superiores à do 

TEL e PEL e inferior à do TEC e PEC, respectivamente, não podendo prever os 

efeitos biológicos de toxicidades do metal à biota desse ambiente. As 

concentrações médias do Cu, Pb e Zn, apresentou valores próximos à do TEL 

e PEL para os testemunhos. Neste caso são improváveis os efeitos tóxicos aos 

organismos do ambiente em estudo. O valor médio da concentração de Ni nos 

testemunhos foi superior à do TEC e PEC. Estes resultados indicam que 

efeitos adversos podem ocorrer frequentemente aos organismos do ambiente 

em estudo.  
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DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Região próxima ao testemunho 1. 

Foto 2: Região próxima ao testemunho 2. 
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DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Esgoto doméstico da cidade de 
Itabaiana. 

Foto 4: Entrada do esgoto no açude. 
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DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5: Área cultivada próxima à região do 
testemunho 2 . 

Foto 6: Cerâmica próxima à região do 
testemunho 1 . 
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DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

 

Foto 7: Instalação do curtume desativado em 
setembro/2008 . 

Foto 8: Tanque de decantação do rejeito do 
curtume . 
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(Teste Estatístico ANOVA one-way) 
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Teste Estatístico ANOVA - one-way 

 

 

1) Avaliação com a profundidade no Testemunho 1 
 
Variável: Cu 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cusuperficie 4  42,335  1,115  0,5575 
Cufundo  5  37,576  0,80934 0,36195 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 50,3290689  50,3290689 55,48244 0,00014 
Erro  7 6,34982000  0,907117143 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Cusuperficie 42,335  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cufundo  37,576  4,759  3,24823 6,26977 Sim 
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Variável: Cr 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Crsuperficie 4  287,35  10,0609 5,03045 
Crfundo  5  264,48  6,77925 3,03177 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 1162,30422  1162,30422 16,68956 0,00466 
Erro  7 487,498000  69,6425714 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Crsuperficie 287,35  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Crfundo  264,48  22,87  9,63255 36,10745 Sim 
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Variável: Mn 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mnsuperficie 4  663,95  13,98171 6,99086 
Mnfundo  5  629,02  10,0303 4,48569  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 2711,34422  2711,34422 19,19258 0,00323 
Erro  7 988,893000  141,270429 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Mnsuperficie 663,95  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mnfundo  629,02  34,93  16,07647 53,78353 Sim 
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Variável: Zn 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Znsuperficie 4  81,05  4,61563 2,30782 
Znfundo  5  70,088  2,69005 1,20303 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 267,034320  267,034320 20,13016 0,00284 
Erro  7 92,8576800  13,2653829 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Znsuperficie 81,05  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Znfundo  70,088  10,962  5,18467 16,73933 Sim 
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Variável: Co 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cosuperficie 4  23,275  0,59512 0,29756 
Cofundo  5  26,26  0,71624 0,32031 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 19,8005000  19,8005000 44,50265 0,00028 
Erro  7 3,11450000  0,444928571 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Cosuperficie 23,275  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cofundo  26,26  -2,985  -4,04306 -1,92694 Sim 
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Variável: Ni 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisuperficie 4  156.565 2.61041 1.3052   
Nifundo  5  163.64  2.69662 1.20596 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 111.234722  111.234722 15.72073 0.00543 
Erro  7 49.5297000  7.07567143 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Nisuperficie 156.565  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nifundo  163.64   -7.075  -11.2944 -2.8556  Sim 
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Variável: Pb 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pbsuperficie 4  26,96  1,00087 0,50043 
Pbfundo  5  34,35  3,33972 1,49357 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 121,360222  121,360222 17,83952 0,00392 
Erro  7 47,6202000  6,80288571 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Pbsuperficie 26,96  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pbfundo  34,35  -7,39  -11,52727  -3,25273 Sim 
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Variável: Al                                                                                           
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alsuperficie 4  339.75  47.94702 3.97351 
Alfundo  5  371  34.42383 15.3948 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 2170.13889  2170.13889 1.30543 0.29079 
Erro  7 11636.7500  1662.39286 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população não é significativamente diferente ao nível de 0.05.                                                                  
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Alsuperficie 339.75  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfundo  371  -31.25  -95.92461 33.42461 Não 
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Variável: Fe                                                                                           
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fesuperficie 4  278.75  29.5113 14.75565 
Fefundo  5  306.4  13.50185 6.03821 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 1698.93889  1698.93889 3.55857 0.10121 
Erro  7 3341.95000  477.421429 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A média da população não é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Fesuperficie 278.75  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fefundo  306.4  -27.65  -62.30915 7.00915 Não 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Avaliação com a profundidade no Testemunho 2 
 
Variável: Cu 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cusuperficie 4  53,515  1,41888 0,70944 
Cufundo  5  43,548  3,95102 1,76695 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 220,757976  220,757976 22,56521 0,00208 
Erro  7 68,4817800  9,78311143 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Cusuperficie 53,515  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cufundo  43,548  9,967  5,00559 14,92841 Sim 
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Variável: Cr 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Crsuperficie 4  301,5875 17,96443 8,98221 
Crfundo  5  263,94  5,14507 2,30095 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 3149,63168  3149,63168 20,52739 0,00270 
Erro  7 1074,04887  153,435554 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Crsuperficie 301,5875  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Crfundo  263,94   37,6475 17,99897 57,29603 Sim 
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Variável: Mn 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mnsuperficie 4  701,1875 13,02692 6,51346 
Mnfundo  5  664,63  19,52632 8,73243 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 2969,89068  2969,89068 10,21981 0,01513 
Erro  7 2034,20987  290,601411 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Mnsuperficie 701,1875  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mnfundo  664,63   36,5575 9,51693 63,59807 Sim 
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Variável: Zn 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Znsuperficie 4  100,0875 6,25596 3,12798   
Znfundo  5  87,408  1,9203  0,85879 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 357,266045  357,266045 18,92277 0,00335 
Erro  7 132,161555  18,8802221 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Znsuperficie 100,0875  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Znfundo  87,408   12,6795 5,7871  19,5719 Sim 
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Variável: Co 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cosuperficie 4  32,3625 1,04911 0,52455 
Cofundo  5  33,946  1,04218 0,46608 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 5,57216056  5,57216056 5,10111 0,05846 
Erro  7 7,64639500  1,09234214 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Consuperficie 32,3625  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cofundo  33.946   -2.5835  -4.83847 -0.32853 Não 
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Variável: Ni 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nisuperficie 4  190,875 6,92128 3,46064 
Nifundo  5  209,41  14,54482 6,50464 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 763,436056  763,436056 5,39847 0,05312 
Erro  7 989,919500  141,417071 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Nisuperficie 190,875  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nifundo  209,41   -18,535  -37,39831 0,32831 Não 
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Variável: Pb 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pbsuperficie 4  40,97  0,73774 0,36887 
Pbfundo  5  46,23  2,76961 1,23861   
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 61,4835556  61,4835556 13,31809 0,00818 
Erro  7 32,3158000  4,61654286 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Pbsuperficie 40,97  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pbfundo  46,23  -5,26  -8,6682  -1,8518  Não 
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Variável: Al  
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alsuperficie 4  350.25  37.10683 18.55341 
Alfundo  5  382.8  30.50738 13.64331 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 2354.45000  2354.45000 2.09856 0.19071 
Erro  7 7853.55000  1121.93571 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Alsuperficie 350.25  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfundo  382.8  -32.55  -85.68137 20.58137 Não 
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Variável: Fe 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fesuperficie 4  304.75  9.63933 4.81966 
Fefundo  5  314.4  18.11905 8.10309 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 206.938889  206.938889 0.90994 0.37190 
Erro  7 1591.95000  227.421429 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Alsuperficie 304.75  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfundo  314.4  -9.65  -33.57118 14.27118 Não 
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3) Avaliação entre os testemunhos 
 
Variável: Cu 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cutest1  9  39.69889 2.65624 0.88541 
Cutest2  9  47.65111 5.61206 1.87069 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 284.570272  284.570272 14.76335 0.00144 
Erro  16 308.407178  19.2754486 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
Cu test1  39.69889 Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cu test2  47.65111 -7.95222 -12.33976 -3.56468 Sim 
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Variável: Cr 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CrTest 1  9  274.64444 14.36055 4.78685 
CrTest 2  9  280.67222 22.97738 7.65913 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 163.503472  163.503472 0.44540 0.51404 
Erro  16 5873.48278  367.092674 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
CrTeste 1  274.64444  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CrTeste 2  280.67222  -6.02778 -25.17503 13.11948 Nâo 
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Variável: Mn 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MnTeste 1  9 644.54444 21.5065 7.16883 
MnTeste 2  9 676.1  20.39039 6.7968 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 4480.88889  4480.88889 10.20358 0.00564 
Erro  16 7026.38222  439.148889 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
MnTeste 1 644.54444  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MnTeste 2 676.1   -31.55556 -52.49787 -10.61325 Sim 
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Variável: Zn 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ZnTeste 1  9  74.95889 6.70516 2.23505 
ZnTeste 2o 9  93.04222 7.82295 2.60765 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 1471.53125  1471.53125 27.72349 0.00008 
Erro  16 849.261844  53.0788653 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
ZnTeste 1  74.95889  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ZnTeste 2  93.04222  -18.08333 -25.36414 -10.80253 Sim 
 
 



Anexo B – p.106 

  
 

 

Variável: Co 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CoTeste 1  9  24.93333 1.69245 0.56415 
CoTeste 2  9  32.79222 1.91558 0.63853 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 277.929606  277.929606 85.07416 0.00000 
Erro  7 52.2705556  3.26690972 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
CoTeste 1  24.93333  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CoTeste 2  32.79222  -7.85889 -9.66518 -6.0526  Sim 
 



Anexo B – p.107 

  
 

 

Variável: Ni 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NiTeste 1  9  155.60667 6.86351 2.28784 
NiTeste 2  9  199.09444 16.81284 5.60428 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 8510.34067  8510.34067 51.61234 0.00000 
Erro  16 2638.23442  164.889651 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
NiTeste 1  155.60667  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NiTeste 2  199.09444  -43.48778 -56.3204 -30.65516 Sim 
 



Anexo B – p.108 

  
 

 

Variável: Pb 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PbTeste 1  9  40.3  2.12996 0.70999 
PbTeste 2  9  43.77444 3.52299 1.17433 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 54.3229389  54.3229389 6.41047 0.02220 
Erro  16 135.585622  8.47410139 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
PbTeste 1  40.3  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PbTeste 2  43.77444 -3.47444 -6.38359 -0.5653  Sim 
 
 



Anexo B – p.109 

  
 

 

Variável: Al  
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AlTeste 1  9  3.47556 0.57758 0.19253 
AlTeste 2  9  3.34667 0.4843  0.16143 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 0.0747555556  0.0747555556 0.26315 0.61497 
Erro  16 4.54522222  0.284076389 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
AlTeste 1  3.47556 Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AlTeste 2  3.34667 0.12889 -0.40375 0.66153 Não 
 



Anexo B – p.110 

  
 

 

Variável: Fe 
 
RESUMO 
 
 
Grupo  N  Média  SD  SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FeTeste 1  9  2.72  0.22045 0.07348 
FeTeste 2  9  2.73222 0.23647 0.07882 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hipótese nula: As médias de todos os dados são iguais 
Hipótese alternativa: A média de um ou mais dados são diferentes 
 
 
ANOVA 
 
Fonte de variação DoF Soma  Média   Valor F  Valor P  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Modelo  1 6.72222222E-4  6.72222222E-4 0.01286 0.91111 
Erro  16 0.836155556  0.0522597222 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A média da população é significativamente diferente ao nível de 0.05. 
 
 
Comparação da media usando Teste Tukey 
 
Grupo  Média  Diferença intervalo de confiança  significância  

Entre  simultâneo   ao nível de 
AlTeste 1  2.72  Media  Menor  Maior  95% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AlTeste 2  2.73222 -0.01222 -0.24068 0.21623 Não 
 
 

 


