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Resumo

Verificar a existência de metais pesados nos sedimentos lacustres do Parque Ecológico do
Tietê

- Centro de Lazer Eng' Goulart

das suas prováveis fontes constitui

(PET), sua distribuição horizontal e a identificação

o objetivo

desta dissertação, bem como avaliar os

parâmetros fisicos, fisico-químicos e químicos que poderiam disponibilizáJos de maneira

a comprometer a qualidade desse ambiente. As amostragem consistiram de dois períodos
climáticos distintos, um na estação climática de menor pluviosidade (inverno) e o outro na
estação de maior pluviosidade (verão). Os sedimentos coletados em dezesseis estações

foram subdivididos em duas subamostras denominadas de topo e base e essas submetidas a
análises químicas dos teores totais dos metais cobre, cromo, níquel e zinco, bem como do

ferro, alumínio, manganês e fosforo. Análises químicas totais foram efetuadas em água da
interface e contribuíram para a melhor compreensão da provável dinâmica que resultou nas
diferenças entre os teores dos metais nos sedimentos exibidos entre as duas coletas
Os parâmetros fisico-químicos determinados no campo, tanto para os sedimentos do topo e

da base, quanto da âgua da interface (Eh, pH, condutividade elétrica, temperatura

oxigênio dissolvido) foram fundamentais para consubstanciar

a

e

interpretação da

transferência dos metais de um compartimento para outro nos dois períodos de coleta,

Os particulados em suspensão, foram analisados em microscópio eletrônico de varredura

(MEV), com Energt Dispersive Spectrum (EDS), acoplado.
Anátises granulométricas permitiram a determinação do percentual das frações mais finas

dos sedimentos, principalmente as frações argila e silte, bem como do teor de matéria
orgânica, por exibirem alta capacidade de adsorção de metais. Essas amostras também
foram submetidas à a¡rí[ise do conteúdo mineral por difratometria de raios-X (DRX)'

A

caraclenzaçáo dos sedimentos como ambientes altamente redutores e levemente ácidos

também indicou que os sulfetos desses metais lazem patte do equilíbrio entre as formas
químicas que constituem esses ambientes.
Os resultados obtidos receberam tratamentos matemáticos e geoestatísticos para auxiliar na

compreensão

do comportamento dos metais e a similaridade entre eles, O fator

de

correlação de Pearson foi um dos instrumentos utilizados e permitiu verificar a correlação
existente principalmente entre o ferro e os metais zinco e cromo, entre o cobre e o zinco;

fosforo e os metais ferro e aluminio, entre o alumínio o zinco e o ferro; entre o teor de
umidade e zinco. Elevadas também foram aS correlações entre os particulados mais finos
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(silte + argila) e os metais zinco, cromo e cobre. O ciálculo do fator de enriquecimento dos
metais nos sedimentos incluiu a normalização de suas concentrações utilizando o teor de
Al2O3, visando minimizar os efeitos das diferenças granulométricas e mineralógicas dos
sedimentos. Esse fator permitiu verificar o enriquecimento dos sedimentos do topo com
relação à base em ambas as coletas e de somente parte desses metais no topo da 2" coleta

em relação à 1'. Algumas das estações de coleta mais próximas à entrada da água do rio
Tietê apresentaram os sedimentos do topo mais enriquecidos que as demais.

O

emprego do programa geoestatístico SURFER permitiu uma clara visualização da

distribuição das isolíneas de concentração. Através da intensidade das cores utilizadas nos
mapas de isoteores pôde-se facilmente verificar as áreas com maiores concentrações
associadas às tonalidades mais fortes, situadas à

NW e a SE do lago. Esses mapas também

auxiliaram na identificação de fontes de dispersão dos metais, provenientes tanto das
entradas de esgoto quanto das águas do
pesados

rio Tietê. A interação entre a biota e metais

foi verificada através da observação dos particulados em suspensão com o auxílio

do MEV.

An¿íLlises

químicas qualitativas pontuais realizadas nesse material indicaram a

presença desses metais nas estruturas internas de alguns exemplares do fitoplâncton.

xvii

Análise de difefcntes fatofes

n

a

diqlosiÉo

de mdåis pesados em sedimqrtos lâq¡sll.es no Parque Ecológico do Tidê.
Diss€rtâÉo de Mel¡ådo. c. H. R. Pntheiro, 2001.

Abstract
The verification of the existence of heavy metals in the lacustrine sediments of the Parque
Ecológico do Tietê

-

Centro de Lazer F;n{ Goulart @ET), their horizontal distribution and

the identification of their probable sources constitute this dissertation objective, as well as

to evaluate the physical, physicochemical and chemical parameters that could make them
available in way to commit the environment quality.

The sediments samples collected were divided in two sub-samples, top and bottom and
submitted to chemical analyses with the objective of the detection of the metals copper,

ch¡ome, nickel, zinc, iron, aluminum and manganese total concentration. The water
interface total chemistries analyses contributed to the best understanding of the probable
dynamics that resulted in diffe¡ent metals quantities in the sediments.

The certain physical-chemical paf¿rmeters in the work field, either for the top and bottom
sediments as

for the water interface (Eh, pH, electric conductivity, temperature and

dissolved oxygen) were fundamental for the interpretation of those lacustrine d}'namics.
The particles in suspension were examined in electronic microscope (MEV) coupled with
the Energy Dispersive Spectrum (EDS).

Grain sizes analyses were realized for the percentile of the finest f¡actions (silt and clay)

of

the sediments determination, as well as the organic matter content. Both exhibit high
capacity of adso¡ption of metals, Those samples were also submitted to the mineral content
analysis by X-ray difratometry (DRX)

The sediments characterization as highly reducers and slightly acids environments also
indicated that the sulfides ofthose metals are part of the balance among the chemical forms

that constitute these environments. The obtained results received mathematical and
geostatistics treatments to aid in the understanding of the metals behavior and the
similarity with vvhich other. The Pearson correlation factor was one

of the important

instruments used and it allowed verilying the great correlation that there is among the iron,
copper, zinc, match and organic matter and at the same time between those metals and the
sediments humidity content.

The metals enrichment factor calculation in the sediments included their concentrations
using the AlzOr percent, seeking to minimize the effects of the grain and mineralogical
sediment differences. That factor allowed verifring the enrichment of the top sediments

regarding the bottom, in both collections, and that only part of these metals in the top
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frt. Sofn" of ttr.

closer collection stations to the river Tietê

"ollection
water entrance presented the top sediments more enriched than the others'

The geostatistic program SURFER allowed a clear visualization of the concentration
we can easily
isolines distribution. Through the colors intensity used in the isoteores maps
located on
veriSr the areas with larger concentrations associated to the strongest shades'
NW and SE ofthe lake. Those maps also aided in the identification of probable sources of
dispersion ofthe metals, like sewage emissions on lake and Tietê river water'

The interaction between the biota and the heavy metals was verified through the
observation of the particles in suspension with the aid of the electronic microscope'
the
Punctual qualitative chemical analyses accomplished in that material indicated
presence ofthose metals in the intemal structures ofsome copies of the ph¡oplankton'
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l. Introdução

A

sedimentação em meios lacustres

é o resultado da

dinâmica do fundo dos lagos,

existindo relações bastante acentuadas entre os aspectos fisicos, quimicos e biológicos dos
sedimentos e a poluição existente nesses ambientes.

A

compreensão desses mecanismos

implica quer a escolha de locais adequados para amostragens de controle da poluição, quer
a definição de propostas adequadas para minimizar seus efeitos. Portanto, os sedimentos e
a matéria sólida em suspensão são coletados e analisados por representarem os fesultados
dessa dinâmica lacustre.

A troca de elementos entre os sedimentos e a coluna d'água é de

especial interesse devido

à sua importância com respeito ao destino dos elementos

em

lagos.

Análises químicas de cores ou testemunhos de sedimentos podem representaf a chave para

a

interpretação dos eventos que ocorreram num lago ao longo do tempo. Segundo

Hakanson

&

Jansson (1983), qualquef amostra de sedimento consiste de uma mistura

complexa de minerais e compostos orgânicos, aos quais íons podem estar associados por
adsorção, absorção ou complexação. Esses sistemas complexos de composição altamente

variável dificultam muito a determinação quanto à toúcidade num determinado contexto

Os elementos maiores (Si, Al, K, Na) respondem pelo maior grupo na matriz dos
sedimentos, seguidos pelos elementos químicos na forma de carbonatos (Ca' Mg). Os
nutrientes, como carbono orgânico, nitrogênio (N) e fosforo (P), contribuem com cerca de
10% dos sedimentos lacustres recentes. Os elementos móveis, como manganês (Mn), feffo

(Fe) e enxofre (S), estão presentes com cerca de

5o/o

do peso total. Os elementos traços

contribuem com cerca de 0,1%. A maior parte dos metais traços é encontrada associada aos
sedimentos de fundo e oferece uma chave excelente para avaliar, sob os aspectos histórico,

genético, geoquímico e ambiental, o grau de poluição de um ambiente lacustre. Da mesma

forma, a distribuição horizontal dos sedimentos pode ser usada para avaliar o padrão de
transporte e sedimentação dos metais a pa¡tir de uma fonte poluente. Em geral, os efeitos

tóxicos dos metais contidos nos sedimentos são minimizados por sua afinidade com
diversos outros compostos presentes, tais como sulfetos, hidróxidos, carbonatos e
complexos orgânicos.

É

necessário enfatizar que

o estudo dos

sedimentos também inclui espécies biológicas,

como organismos microscópico5, que não podem ser convencionalmente SepArados dos
componentes inorgânicos ou da matéria orgânic¿ morta nos sedimentos. Esses
microorganismos podem interferir na dinâmica do comportamento químico, implicando a
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dispersão

e

acumulação

de muitos poluentes nos sedimentos. Geralmentg é dificil

estabelecer relações claras entre os efeitos tóxicos agudos ou crônicos sobre a biota e a
ocorrência de poluentes especificos nos sedimentos.

2. Objetivos

-

Construir as curvas de concentraSo ou isolineas geoquímicas dos metais Cu, Zn, Ni,
Cr contidos nos sedimentos lacustres.

-

Buscar estabelecer os parâmetros que podem ser responsáveis pela mobilidade

e

fixação dos metais pesados nos sedimentos, tais como: pH, Eh, matéria orgânica,
fatores climáticos como os ventos, chuva, dentre outros.

-

Analisar a existência ou não de metais pesados nos particulados em suspensão e na
água do ambiente lacustre.

-

Delimitar as prováveis fontes de contaminação de metais pesados a partir do entorno
dos ambientes lacustres.

-

Fazer

o

levantamento da ocupação da área pré-instalação do Parque Ecológico do

Tietê, Centro de Lazer Eng. o Goulart (PET) e suas diferentes utilizações, com locações
das areas de disposição de residuos.

-

Disponibilizar para a Diretoria do PET os resultados obtidos, com a frnalidade de
contribuir para um melhor gerenciamento ambiental do parque.

3 - Área de estudo
3.

I.

Consíderações hístuírìcas gerøis

A criação do Parque Ecológico do Tietê, decreto

no 7868 de 30 de

abril de 1976, faz pafte

de um projeto do Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) conhecido por

'?lano

Hidrace", que procurava integrar os mecanismos que assegurassem a disposição de águas
residuais, controle da poluição, controle de cheias, uso recreativo dos cursos d'água,
navegação, irrigação, abastecimento de água e geração de energia elétrica. A existência do

Parque Ecológico estimularia tanto a preservação da á'rea que ocupa quanto do espaço
urbano de maneira geral.

A implantação do Parque Ecológico, portanto, além de

sanar,

pelo menos em parte, a deficiência relativa às iireas de lazer, daria condições à realização

de um sistema hidráulico que permitiria melhorar o controle das cheias do rio Tietê
(PROMON, 1976). Os lagos preexistentes

à

instalação

do PET, que

surgiram da

Anátis€ de difereût4s falores nå disposiøo de m€(ais pesåd6 erû sedimer¡tos lsqrdres ûo Parque EcolóBico do Tid.ê
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exploração de argilas (PROMON, 1976), acrescidos de outros que seriam implantados,
teriam por finalidade aspectos recreativos, estéticos, além de importantíssimo papel como
regulador das cheias.

Estudos e levantamentos cartográficos, planaltimétricos e geológicos foram realizados no
período de 1973 a 1976 por uma parceria entre o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)
e o DAEE, com o propósito de fornecer subsídios técnicos necessários ao planejamento e à

implantação do PET (IPT, 1976).

Havia projetos das prefeituras de São Paulo e Osasco para a eliminação das várzeas do rio

Tietê, Ambas as prefeituras depositavam lixo urbano por meio de aterros sanitários em
Iagos e nas crateras formadas pela extração de a¡ei4 desde o início do século (figura 3.1).

Além disso, a ação de implantação ou expansão de indústrias também contribuiu para que
houvesse aumento dos picos de cheia na

iá,¡ea

da capital. Para solucionar tais problemas, em

fevereiro de 1964, o DAEE deu início às obras previstas pelo Plano Hidrace, que incluíam

a retificação do trecho a montante do rio Cabuçu de Cima, construção de barragens
regularizadoras (Ponte Nova, Taiaçupeba) nas cabeceiras do rio e em seus principais
afluentes, permitindo o controle da vazão e o aproveitamento das águas para inigação e

abastecimento,

O

trecho

a

montante,

a partir da Av.

Gabriela Mistral, apresentava

características favoráveis à criação de uma á'¡ea de preservação

-

terreno praticamente

plano, que sofria inundações anuais que dificultavam a ocupação dessa ií'¡ea.

Na area do atual PET, funcionou, na década de 70, o Ateno Sanitiário Engenheiro Goulart
(figura 3.1). Suas condições ambientais se caracterizavam por elevado teor de umidade e
ele apresentava problemas decorrentes da excessiva produção de chorume, cujo tratamento

adequado era imprescindível.

Prefeitura

de São Paulo,

A

proposta no 7o2.306 de 31 de outubro de 1977 da

encaminhada

à

Compadia de Tecnologia

e

Saneamento

Ambiental (CETESB), previa estudos de caractenzação fisico-química e bacteriológica
desses efluentes líquidos pelo processo de lagoas de estabilização facultativa e aeróbia

(figura 3.2.a). Esse processo visava à preservação do meio ambiente local a baixo custo de
construção, manutenção e operação, além de esteticamente poder inserir-se no plano de
urbanização. Segundo a CETESB, o aspecto desse aterro era agradável e havia a ausência
de odores, diferentemente do que ocorre quando os tratamentos säo anaeróbios (CETESB,
1977).

Atualmente, as lagoas que foram utilizadas paI.a o tratamento do chorume estão ateradas e
situam-se parte numa área destinada como "bota-fora" e parte sob o leito retificado do rio

Análise

cle diferentes fatores nâ disposição de metais pesados em sedimentos lacustres no Parque

Ecológico do Tietê.
Dissertaçãode Mestrado. C. H. R, Pinheiro,200l.

P^g.4

Tietê. Essas alterações podem ser mais bem explicadas sobrepondo-se a figura 3.2.b

à
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Figura 3.1

- Localização dos aterros Sanitários, incluindo o Engo Goulart, na década de 70 (Ogata
(l 983) ¿pld RODRI GUEZ (2000)).

Os despejos das áreas urbanizadas e industriais vêm escoando in natura para o Tietê desde
a época que precedeu a instalação do PET, resultando na péssima qualidade de suas águas,

tanto na área ocupada pelo parque quanto ao longo de todo o trecho do rio que corta

a

cidade de São Paulo. A figura 3.3 exibe o mapa do IQA, ou Índice de Qualidade das Águas

da Bacia do Alto Tietê, elaborado pelo Laboratório de Informática Geológica do Instituto
de Geociências

-

USP (LIG). Esse mapa ilustra as considerações acima. Atualmente, os

canais de circunvalação coletam efluentes bem como as águas pluviais originadas na

ëLrea

do PET, evitando que o esgoto atravesse o Parque. Uma vez concluído o sistema de
interceptação de esgotos sanitários, esses canais continuarão funcionando somente para as
águas pluviais (PROMON, 197 6).
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Figura 3.2.a- Lagoas de tratamento de chorume do Aterro Sanitário Eng'
Goulart (1977) (marrons = aterradas, laranja = esgotadas prontås para
serem aterradas, amarela: receptora de chorume e vermelha: lagoa

piloto).

Figura 3.2.b - Situação do PET em 1997. Área em amarelo ("bota
fora") coincidente com as antigas lagoas de tratamento de

chorume do Aterro Sanitário Eng' Goulart (em amarelo,
laranja e marrom da fig. 3.2.2'¡. Utilizar áreas assinaladas em
azul como referência para comparar as figuras 3.2.a e 3.2.b.
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3.2. Investigøções cientílìcas no PET
Nas décadas de 70 e 80, inúmeros trabalhos de investigação foram realizados no PET, pelo

IPT, CETESB e Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo

-

SP. Em

1985, a CETESB, em convênio com o DAEE, realizou um projeto de caraclerrzação
ambiental dos lagos do PET. A determinação dos teores de metais pesados nos sedimentos

do lago principal revelou que eles apresentavam 39,7-57,2ppm de Pb,26,l-59,4ppm de Cu,
18,4-25,1ppm de Cr, 0,39-0,44ppm de Hg e 104-253ppm de Zn, o que, segundo o critério
adotado (Bowden), os classificou como altamente poluídos quanto a metais como Cu e Zn

e moderadamente poluídos com relação ao Cr e ao Pb em alguns pontos. Verificou-se
também, nesse trabalho, que em análise dos teores dos metais em vísceras e músculos de
peixes, esses não ultrapassaram os limites estabelecidos, exceto os de Pb em vísceras de

tilápia, que chegaram próximo dos limites.

No mesmo ano, a CETESB investigou a ocorrência da morta¡dade de peixes em um

dos

lagos do PET e verificou sua acentuada eutrofização, decorrente do aporte elevado de
nutrientes. Nessa época

foi

sugerida

a

dragagem dos sedimentos

ou a utilização

de

macrófitas (aguapé) ou de peixes que se alimentassem do substrato (carpas) ou mesmo dos
filtradores como a tilápia.
Estudos realizados no PET no período de 1986187 (BE\T.UTH et al., 1993) constataram

indícios biológicos (fauna bentônica) que caracterizavam

o

lago principal como um

ambiente eutrofizado, sugerindo medidas de proteção das margens como a contenção dos
sedimentos, que contribuem muito para a qualidade de suas águas. A eutrofização decorria

da inslalação de comedouros para os animais existentes no parque e o conseqüente
acúmulo de dejetos. Para

o

controle de tal situação foi sugerida a incrementação da

piscicultura, como forma de promover

o equilíbrio do

sistema. Foi relatado

por

esses

estudos a príúica da adição do algicida sulfato de cobre para conter a proliferação de algas,

o que causou efeitos danosos à fauna íctia.

Ainda no mesmo período

de

1986/87, Beynrth (1993), atendendo

à

solicitação da

administração do PET ao Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde
Pública da USP, estudou a possibilidade de minimiza¡ o impacto causado pelos dejetos e
rações de aves ao Lago dos Patos, pela abertura de um canal entre este e o Lago Grande

principal. Pa¡a tal, foram realizadas coletas e

an¿áIises

da diversidade da comunidade

fitoplanctônica, além das análises dos parâmetros fisico-químicos. Tal estudo concluiu ser

A¡álise

de dif€reÐt€s

fstor*
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este procedimento de pouca ou nenhuma ajuda. euanto à *álise d;;or"nidudo
fitoplanctônicas, constatou-se que no lago principal há o domínio de diatomáceas e fungos
em

julho, período em que

as águas são mais

frias e cla¡as.

Ross (1991) verificou, pelas medidas de niveis piezométricos realizadas no pET, que,
durante os dois meses de chuvas do ano, os aqüíferos superficiais podem receber água
contaminada do rio Tietê. No restante do ano esses níveis estiveram acima do nível do rio,
indicando condições de descarga, ou sei4 o rio recebe recarga da água subterrânea,
ficando
protegidos assim os aqùíferos superficiais da contaminagão do Tietê. Ross, op. cir
atribuiu
a alta condutividade elétrica observada, no ponto de coleta denominado por ele pet 2,
ao
depósito de lixo encontrado nessa áLrea e não à contribuição da água do rio Tietê. Esse
ponto Pet 2 situa-se a oeste da margem esquerda do lago dos pedalinhos.

Dorado (1992) re¿lizou a planificação ou caracterização ambiental do pET com o objetivo
de testar e desenvolver métodos de pesquisa para o melhor conhecimento das áreas com
problemas ambientais e identificação de medidas mitigadoras dos riscos ambientais
no
parque.

Em 1998, em virn:de da mortandade

de jacarés em uma das lagoas do parque,

o DAEE

enviou à CETESB amostras dos sedimentos e da água dessa lagoa. Nas amostras de água,
além da contaminação fecal, a concentração de cu (0,13 mgll) encontrava-se acima dos
limites estabelecidos pela resolução do

coNAMA (1986),

de 0,02 mgll. Nas amostras de

sedimentos, as concentrações dos metais encontradas foram consideradas elevadas (2,96

mg de Cd/g; 58,3 mg de Pb/g; 25,O mg de Cu/g;0,59 mg deH{g;34,1 mg de Ni/g),
atestando contaminação dos sedimentos (índices de referência EpÁ! 19g6). As amostras
foram consideradas insuficientes para a conclusão da investigação, uma vez que não foram
enviadas amostras dos animais mortos.

Deker (2000), em trabalho re¿lizado no pET, constatou que, no período chuvoso-quente, a
chuva parece influi¡ nas comunidades fitoplanctônica e zooplanctônica por ocasião do
transbordo do rio Tietê bem como da vazão do canal que liga o complexo lacustre ao rio,
contribuindo paÍa o aumento de material alóctone no lago. outros fatores, como a
profundidade, circulação da águ4 ação do vento e morfologia da bacia de drenagen¡ foram
também apontados como importantes na heterogeneidade espacial das características
fi

sico-químicas da água.
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Milani (2000) relata QU€, em estudos realizados no PET, foram
no inverno, concentrações de Zn de 106,47 mdkg em peixes de hábito

Recentemente,
encontradas,

alimentar onívoro (Lebystes reticulatus), acima dos limites estabelecidos pela legislação
nacional (Portaria no 55871165) de 50 mg/kg. Esses limites também foram ultrapassados
pelo Pb. No verão e outono, tanto onívoros quanto carnívoros apresentaram concentrações

muito maiores. A autora verificou ainda que, apesar das pequenas quantidades de metais
disponíveis na coluna d'âgua, os organismos zooplanctônicos incorporaram seletivamente
nutrientes como Cu, Zn, Cd e Pb, concentrando grandes quantidades de metais, o que foi
observado principalmente nas coletas efetuadas no verão. A condutividade elarica da áryua
obtida no fundo foi superior à obtida na superficie da coluna d'ëryua, exceto no outono.

3.

3. Localízação geográfìca

O Parque Ecológico do Tietê, Centro deLazer Eng.o Goulart, localiza-se aproximadamente

a23"25' de latitude sul

e 46o28' de longitude oeste (figuras 3.4.a e 3.4.b) na zona leste da

cidade de São Paulo. O melhor acesso para o PET é a Rodovia Ayrton Senna.

Acesso Aeroporlo
Ponts Av $antos D

iõïnruTFõsl
Rod Ayilon $erma

Barragem rla Penha

lrlucleo do Centro de Lazer
Eng Goulaft
Rio Tiete

tgõ-PÃULõl
Ponte Gabriela Mlslral

Figura 3.4.a - Localização do PET (fonte: DAEE).
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3,4. Aspectos geológicos

e

pedológ¡cos

No contexto regional, a

ârea

do PET pode ser caractenzada por três províncias

litoestratigráficas: o embasamento cristalino, os sedimentos do Terciário e os sedimentos
aluvionares do Quaternário.

O embasamento cristalino, de idade Pré-cambriana, constitui-se de granitos, gnaisses

e

xistos. As corredeiras existentes no Tietê constituem-se de afloramentos rochosos do
embasamento. Quando subjacente aos sedimentos aluvionares, o embasamento apresentase intempenzado segundo mantos com espessura de vários metros. Além dos sedimentos

aluvionares, as irregularidades topográficas são preenchidas também com sedimentos
terciários da Formação São Paulo (taguás) (PROMON, 1976).
Os sedimentos fluviais do Terciário, constituídos de argilas, siltes e areia grossa a fina e
raros leitos conglomeráticos (SUGUIO et

al., 1972; PROMON,l976;IPT,1976,),

são de

idade provável Oligocênica, ainda não confirmada devido à dificuldade de obtenção de
material fossilífero, o mesmo acontecendo com as análises palinológicas (RICCOMINI e/
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al.,

I

1992) da Formação São Paulo. Às camadas lenticulares arenosas da Formação São

Paulo sobrepõe-se uma camada de solo laterítico de caráter silto-argiloso.

No contexto geológico local, distribuídos por toda a

do rio Tietê, onde foi instalado

vëLÍzea

o PET, encontram-se os aluviões. Esses sed¡mentos aluvionares fluviais inconsolidadoso
de deposição recente (Quaternário) (figura 3.5), constituem-se de areias grossas e médias

com intercalações de argilas orgânicas e raros horizontes de cascalhos, com uma espessura

4 a 8 m, podendo chegar a mais de 50 m (IPT, 1976). Eles capeiam o
embasamento cristalino e os sedimentos fluviais Terciários e dão origem a solos
média de

aluvionares e hidromorfos.

A planície aluvial do Tietê, na região que abrange o Parque Ecológico, é ocupada por três
grandes grupos de solos: aluviais, hidromorfos e hidromorfos de transição. Esses solos

apresentam características fisico-químicas

de solos

submetidos

a

inundações

e

encharcamentos, sendo restrita sua utilização. São apropriados para recreação, abrigo de

animais silvestres, reservatório de água (ECOURBS, 1976).
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3.5. CIimø

O vale do Tietê, onde está implantado o PET, encontra-se em uma á¡ea classificada como
de clima úmido subtropical de inverno seco, com temperaturas médias anuais entre

l8

e

22"C e precipitação anual variando, na á,rea do Parque, entre 1300 e 1500 mm. O mês mais

úmido é janeiro, com precipitação média de 210 mm

e o mais seco é julho,

com

precipitação média de 30 mm. A região da Grande São Paulo está submetid4 ao longo do
ano, às influências dos sistemas tropical e polar atlântico de massas de ar, sendo que o
primeiro é predominante durante o verão e o outro durante praticamente o restante do ano

(rPr,

1976).

Com relação

à

direção dos ventos dominantes, informada pelo Posto de Cumbic4

observa-se que nessa região predominam ventos de E, induzidos pelo próprio vale do Tietê

(rPr,

1e76).

3.6. Lagos do PET

As figuras 3.2.a e 3.2.b apresentam a evolução das cavas resultantes da extração de argila e
areia, bem como a área ocupada pelo Aterro Sanitánio Engenheiro Goulart, datado de 1971,

para o complexo de lagos interligados, mapa datado de 1997 . Observa-se que as lagoas que

foram utilizadas para o tratamento do chorume, atualmente aterradas (área destinada como

'bota-fora" ou sob

o leito retificado do rio Tietê), estão

distantes do lago principal,

diferentemente das informações que foram obtidas inicialmente.
recebe influência direta do

No

entanto, esse lago

rio Tietê através de canal que liga ambos, aproximadamente

na

altura da saída de átgaa da welland existente no PET e da interligação entre o lago principal
e o complexo de lagos. O fluxo de água do rio em direção ao complexo de lagos ocorre
durante o período das chuvas.

4. Metais pesados e outros elementos fundamentais no meio lacustre.

Metais são alguns dos elementos mais abundantes da crosta terrestre. Os processos de
intemperismo e mineração são os responsáveis pela distribuição desses metais nos sistemas
terrestres, aquáticos e atmosfericos.

Dos muitos metais contidos na tabela periódica, somente cerca de uma dúzia está presente
em sistemas aquáticos em quantidades que podem ser prejudiciais à biota aquática e/ou à
saúde humana,

Anális€ de diferoírs fdor€s nå

di+6iÉo
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md¡is
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Metais pesados ou m€tais traços são definidos como metais com uma densidade maior que

5

d*rt . Freqüentemente

como As3+, Cd2*, co2*,

os citados como metais pesados ou metais traços incluem íons

cli

cq*,

cu2n, Fg2*, Fe3*, Mn2n, Ni2n, pb2*, Sn2*, Ti2*, Hg2*, etc.

Esses metais formam óxidos e sulfetos que são muito dificeis de dissolver e tendem a estar

ligados a complexos instáveis com partículas orgânicas e inorgânicas. Suas propriedades
de ligação com o

Neo

S contribuem para sua habilidade de formar complexos com esses

centros ligantes em compostos orgânicos.

Metais pesados são encontrados geralmente em pequenas quantidades nos sedimentos

(<0,1%). Eles aparecem nos sedimentos como minerais alogênicos ou precipitados
endogênicos

ou autígenos ou ainda como complexos. O grande interesse nos

metais

pesados, entretanto, deriva do fato de que esses elementos são acrescentados aos sistemas

aquáticos em grandes quantidades pelo homem.

As fontes de metais pesados podem ser divididas em cinco categorias, segundo Förstner &
Wittman (1979) (apdHAKANSON& JANSSON, 1983):

1-

intemperismo;

2-

processos industriais de minérios e metais;

3-

o uso de metais e componentes metálicos;

4-

lixiviação de metais a partir de resíduos de tratamento de esgotos e compostagem;

5-

excrementos humanos e de animais.

As maiores fontes de poluição por metais traços em sistemas aquáticos, incluindo

os

marinhos e águas superficiais, são os efluentes domésticos (especialmente As, Cr, Cu, Mn,

ñ),

queima do carvão vegetal (As, Hg), refino de metais não-fenosos (Cd, Ni, Pb),

depósito de lodo de esgoto (As, Mn e Pb) (NRIAGU er a/., 1988).
Nesses sistemas os metais ocorrem como íons dissolvidos e complexos, colóides ou sólidos
em suspensão e constituem sumidouros e agentes de transporte para esses elementos traços

(LAROCQT.IE & RASMUSSEN, 1998).
Uma vez que metais geralmente não se degradan¡ volatilizam ou decaem por fotólise, seu

destino em águas naturais é principalmente controlado por processos de transporte. Além
disso, ocorre a especiação química de metais em muitas formas diferentes, e estas podem

diferir na toxicidade e no comportamento, ou melhor, na adsortividade nos sedimentos.
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A

diñrsão da poluiçõo pode ser responsável pela maior parte da contaminåção do meio

ambiente por poluentes tóúcos (NOVOTNY, 1995).

aumenta consideravelmente com

A

solubilidade dos metais pesados

a diminuição dos valores de pFI, quando os

metais

presentes nos particulados dos sedimentos podem ser remobilizados para a coluna d'água e
expressar sua toxicidade

(I{AKANSON & JANSSON, 1983).

Alguns dos metâis pesados são essenciais, em pequenas quantidades, para o processo de
desenvolvimento dos organismos, poré¡rL um pequeno acréscimo das concentrações pode

inibir esse processo ou até mesmo acarretar alterações e malformações nos organismos
aquáticos. A exemplo dos efeitos

tóicos,

a adição de sulfato de cobre como algicida pode

ser danosa à comunidade aquâtica, sendo que seus efeitos variam com muitos fatores como

o pH, dureza da água, agitação, etc. (BRANCO, 1986).

O estudo dos teores de metais pesados tem merecido especial atenção por seus efeitos
cumulativos na cadeia trófica

e

sua toxicidade. Dentre os principais mecanismos de

toxicidade de metais pesados, principalmente os bivalentes, destacam-se o distúrbio dos
sistemas enzimáticos, devido

a sua grande afinidade em relação às proteínas das enzimas

(que possuem nitrogênio e enxofre disponíveis em suas estruturas), além de substituir

outros elementos importantes no metabolismo celular, como por exemplo o Zn
(FÖRSTNER et

al.,

1990; SUNDA 1994; JAMES et

al.,

1994). Porém, estudos de

transferência trófica de metais, exibem a existência de considerável variação no que diz
respeito não somente ao contaminante, como também ù natureza da cadeia alimentar. Isso

demonstra que a transferência de contaminantes via dieta alimentar é multidimensional,
não estando ainda bem definida (JAMES el

al.

1994). Os efeitos cumulativos dos metais

pesados, envolvendo aspectos biológicos, não são objeto
dissertação, porém justificam

a

de avaliação na

presente

importância dos estudos das dinâmicas que venham

disponibilizáJos para a biota em ambientes lacustres.
Cobre

As diferentes fontes de cobre em

rþas

superficiais incluem esgotos domésticos, processos

de manufatura envolvendo metais, produção de fiação elétric4 galvanização, produção de
ligas, conservante de pinturas em tubulações hidráulicas e construção, além de ser utilizado
como algicida sob a forma de sulfato de cobre.

Na maioria das âguas superficiais naturais o cobre é detectado em baixas concentrações,
geralmente inferior a 0,020 mg/I. Devido à forte afinidade do cobre em relação às argilas,
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óxidos de ferro e manganês, matéria orgfuúca e materiais carbonáticos, este metal

é

encontrado em concentrações elevadas em sedimentos de águas superficiais
Nesses ambientes, com pH próximo à neutralidade,

o cobfe encontra-se em solução como

complexo com carbonato, nitræo, sulfato e clofeto como íon bivalente. Além dos ligantes
inorgânicos citados, o cobre pode ser encontrado associado a ácidos húmicos, formando,
com estes, complexos mais estáveis que os de zinco e manganês. com os sulfetos, produz
complexos relativamente insolúveis.

O cobre é altamente tóxico para a maioria das espécies aquáticas, por isso sua utilização

como algicida afeta toda

a

comunidade, inibindo

o

desenvolvimento de macrófitas,

fitoplâncton, invertebrados e peixes.
Esse metal é um elemento essencial à nutrição de mamíferos, uma vez que pafticipa de
muitas reações enzimáticas. Sua deficiência pode resultar no decréscimo da absorção de Fe

e anomalias no processo de reprodução, porém, seu excesso (>5,3 mg/dia) pode acarretaf
náuseas, vômitos, diarréias, acúmulo de cobre no figado, cérebro e rins, resultando em
anemia, anomalias neurológicas e opacidade da córnea.

segundo Moore (1991), muitos países adotam o limite de 1,0 mg de

cu/l

na água como

padrão máximo permitido à proteção da vida humana, Segundo a resolução/CONAMA

no

20, o limite máximo de cobre permitido à proteção das comunidades aquáticas é de 0,02
mg/l (águas de classe 2) e, para dessedentação de animais, é de 0,5 mg/l (águas de classe
3).

Cromo

Em águas superficiais, o cromo pode ser encontrado em baixas concentrações (0,001 a
0,010 mg/l). Mudroch et al. (1988) (apad MooRE, 1991) encontraram concentração de
cromo variando de 8 a 362 mg/kg de peso seco em sedimentos dos Grandes Lagos, para
uma concentração basal ou backgtound ocorrendo num intervalo de 9 a 86 mg/kg'

As principais fontes de descarga antroPogênicas de cromo em águas superficiais säo o
esgoto doméstico, processos de manufatura envolvendo metais e a disposição de lodo de
esgoto, que pode conter elevados níveis de cromo (900 mglkg) (CETESB' 2000)'

0 Cr6*, presente como CrO¡2-, Cr2O72-, HCrOi, é extremamente tóúco e móvel, enquanto
o Cf* é rapidamente capturado pelas argilas, nos sedimentos. Volatização, fotólise e
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biotransfomação não parecem ser processos importantes envolvendo

o ctotnììo ã"io

ambiente

o cr

é elemento traço essencial à saúde human4 fazendo parte do fator antidiabetogênico,

que é essencial no metabolismo da insulina.

A

ingestão diaria de

cr por intermédio

da

alimentação e da água é de aproximadamente 0,05 mg e ele é eliminado tanto pelas fezes
quanto pela urina.

A

exposição ao Cr6' causa náusea, dianéia, doenças do figado e do rim, hemorragia

intern4 dermatites, problemas respiratórios, úlceras na pele, initação da membrana e septo
nasais, congestão e edema pulmonares, nefrites, além dos efeitos carcinogênicos e
mutagênicos.

A

Oryanizaçáo Mundial da Saúde recomenda a concentração miíxima de 0,05

ml

de Cr6*,

como padrão de potabilidade paru a âgua, enquanto a Environmental protecting Agency
(EPA) é menos restritiva (0,12 mgl). Segundo a resolução/CONAMA no 20, o limite
miiximo de cromo hexavalente permitido à proteção das comunidades aquáticas é de 0,05
mg/l e do trivalente é 0,5 mg/l (águas de classe 2). os mesmos teores são adotados para
dessedentação de animais (águas de classe 3).

Níquel

A maior fonte antropogênica de níquel é a descarga e o lodo de esgoto, A
extração de jazidas de níquel contribuem significativamente para

mineração e

o ciclo do níquel em

águas superficiais. A utilização de combustíveis fosseis, particularmente o carvão, também

libera esse metal para a atmosfera e águas superficiais.

o

níquel ocorre principalmente

como Ni2' em águas superficiais, ocorrendo sob condições redutoras como sulfetos
insolúveis, desde que haja 52- em excesso. Sob condições aeróbias e pH<9, o níquel
complexa com

OH,

CO¡2-, SOq2- e ligantes orgânicos naturalmente presentes. Com pH

superiores precipita como hidróxido e carbonato, porén¡ esses valores de pH são ræamente
encontrados em águas superficiais.

o

niquel liga-se reversivelmente com compostos de Mn

e Al. Há uma significativa correlação entre as concentrações de níquel e alumínio, níquel,
matéria orgânica e argila.

O níquel aparece dissolvido em águas de superficie não poluídas em concentrações que
variam de 0,001 a 0,003

mfi,

podendo atingir valores superiores a 0,020 mgl em á¡eas de

extração de minérios de níquel.
0,01

-

A

contribuição antrópica pode elevar esses valores para

0,05 mg/I. Nos sedimentos amostrados nos G¡andes Lagos, Mudroch et al. (l9BB)

A'álise

de difererr€s falores nô

diposiÉo

de

md¡is

pes6do6 e¡n

sedimeût* lsq¡r¡es no pa¡qùe E€ológico do Ti"té
Diss€rt¡ção de Mes¡ado. C. H. R. pinheiro,2O0l,

pâù17

encontraram nlquel em concentrações que variaram entre

5e

150 mg/kg peso seco

(MOORE,lgel).
os teores de níquel presentes em tecidos vegetais, invertebrados e peixes são normalmente
baixos, porém, para muitas espécies de algas, as associações NiÆIg, Ni/Cu atuam de forma
sinérgica. Para os invertebrados o Ni2n é o menos tóxico dos agentes inorgânicos, o mesmo
acontecendo aos peixes. A exposição prolongada pode levar a efeitos toxicológicos, como
a redução da calcificação do esqueleto, aumento de hemoglobina e redução na capacidade

de difusão gasosa nas guelras, causando asfiúa. Como ocorre com o cobre, o efeito de
toxicidade crônico de Ni2n está relacionado à dureza da água: quanto maior a dureza da
água menor o efeito tóxico.

Em humanos, os efeitos tóxicos ocorrem principalmente pela inalação de compostos
orgânicos (como o níquel carboxil) e as maiores concentrações são encontradas no figado,
rins e cérebro. os primeiros efeitos da exposição ao niquel são as dermatoses e o câncer de

pulmão, para os trabalhadores de refinaria de níquel.
apresenta-se como de menor importância.

o

A

ingestão de alimentos ou água

níquel não se acumula através da cadeia

trófica, não ocorrendo circunstâncias nas quais a utilização de peixes na alimentação
humana tenha causado efeitos tóxicos.

A

resolução/CONAMA no 20 estabelece que

o

limite máximo de níquel permitido

à

proteção das comunidades aquáticas é de 0,025 mg/l (águas de classe 2), o mesmo sendo
adotado para dessedentação de animais (águas de classe 3).

Zinco

Mais uma vez,

a

descarga de esgotos domésticos constitui uma das maiores fontes

antropogênicas de zinco, bem como a queima de óleo e carvão, os processos de manufatura

envolvendo metais, deposição atmosféric4 produção

de fertilizantes e cimento. A

concentração de zinco em águas zuperficiais geralmente varia de 0,001 a 0,05 mgll.

Os sedimentos lacustres são um sumidouro primário pua o Zn. Estudos efetuados em
sedimentos dos Grandes Lagos apresentaram conc€ntração de zinco ocorrendo num
intervalo de 8 a 3507 mgll<g, para um background de 8 a 163 mg/kg (MLJDRO CH et at.,
1988, apud MOORE,

l99l)

Segundo Sprenke et al. (2000\, sedimenros de águas não

contaminadas contêm uma concentração de zinco que varia de 5 a 50 mg/kg.

o

zinco liga-se prontamente com a maioria dos ligantes orgânicos, particularmente àqueles

compostos em que oxigênio, nitrogênio

e

enxofre estão presentes. Dependendo

das
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El¡ o zinco pode ligar-se aos particulados em suspensão, colóides e
matérie orgânica (MOORE, l99l). Em condições aeróbias o Zn2n predomina em pH ácido,
o Zx(OH)2 em pH 8-11 e ZI(O}J){/ Z¡(OH)qZ- em pH>ll. Em condições anaerôbias, o
ZnS predomina para quaþer condição de pFI, ocorrendo também associado a óxidos de
ferro e manganês nos sedimentos. As associações de ZnlCulPb, que ocorrem
condições de pH e

significativamente mais em pH 4,5 que em pH 8,5 ou 6,5, são mais tóxicas às plantas
aquáticas que o Zn sozinho. Os efeitos tóxicos do Zn são relacionados ao metabolismo do

fosforo.

O zinco é essencial em muitas funções enzimáticas, na síntese de DNd RNA e proteínas,

no metabolismo de carboidratos e nos processos de crescimento e divisão celular. A
ingestão humana diária mínima de

l-5 mg de Zn

para um peso corporal de 70

kg

é

recomendada. Para os organismos aquáticos, o zinco também é um componente essencial

nos processos celulares, importante no crescimento

e

desenvolvimento das plantas

aquáticas. Segundo a resolução/CONAMA no 20, o limite máximo de zinco permitido à

proteção das comunidades aquáticas

é de 0,18 mgll

(águas de classe

2) e,

para

dessedentação de animais, é de 5 mg/l (águas de classe 3).

4.1. Teores e índices base

As dificuldades para estabelecer critérios de qualidade para os sedimentos são muitas

e

serão discutidas no levantamento que se segue.

Diversas formas

de

avaliação vêm sendo utilizadas com

o

intuito de

estabelecer

procedimentos-padrão e critérios para a determinação do impacto ambiental de poluentes
associados aos sedimentos.

Segundo Förstner el

al. (1990), existem razões importantes para que se estabeleçam tais

critérios de qualidade para sedimentos:

-

Diferentemente da água, os sedimentos integram concentrações de contaminantes que

aí permanecem por um período de tempo, podendo, portanto, reduzir o número de
amostras nas atividades de monitoramento, observação e reconhecimento.

-

As perspectivas a longo

prazo> na administração

de recursos hídricos, envolvem

estratégias integradas, nas quais poluentes associados aos sedimentos devem ser
considerados.
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Planos para os destinos de esgotos serão b¿seådos, cada vez mais, na cepacidade que

um sistema de recebimento tem de

assimilação

de poluentes,

o

que requer o

conhecimento das propriedades de componentes sedimentares, como maior sumidouro.

uma vez que os metais podem ser encontrados na natvrez:- e são parte da crosta terrestre,
a distinção precisa ser feita quando os metais se originam de fontes naturais ou
antropogênicas. segundo Novotny (1995), ambas as fontes contribuem para a qualidade da
águas dos ambientes superficiais e têm duas importantes conseqüências.

-

se

o conteúdo de metais de um corpo d'água, sedimento ou água é devido a causas

naturais, então ele é considerado como um background (natural);

-

somente a contaminação do sistema água-sedimento a partir de fontes de cultura que
impedem a reutilização da água sem prévio tratamento é poluição.

o

principal caminho dos metais para os ecossistemas lacustres é o runoff superficial e a
deposição atmosférica. Argilas e folhelhos possuem conteúdo mais elevado de metais se
comparados às rochas carbonáticas.

os

principais valores de background para os

sedimentos lacustres são similares àqueles para folhelhos, mas, como

é

necessário

enfatizar, os valores naturais de background para metais em sedimentos podem ser
altamente variáveis

(NOVOTNY, I 995).

uma avaliação objetiva do teor de contaminação por metais pesados depende da escolha de
um índice base apropriado como nível de referência. Muitos autores têm utilizado os teores

do folhelho médio de Turekian

&

wedepohl (1961) como índice de referência. ourra

alternativa, aparentemente mais adequada, é a obtenção do conteúdo pré-industrial, ou

antrópico, dos cores mais profundos desses sedimentos, assumindo-se não

serem

contaminados, assegurando-se ainda que não tenham oconido bioturbações. É necessário

que eles sejam mineral e texn¡ralmente comparáveis aos sedimentos contaminados em
estudo.

A utilização

desse nível base simples tem a desvantagem de não levar em consideração a

variabilidade geoquímica natural.

os

teores

de

metais tendem

a

va¡iar com

a

granulometria, estando as maiores concentrações de modo geral associadas às frações mais
finas dos sedimentos (COVELLI & FONTOLAN, 1997).

Para compensar os efeitos da granulometria e mineralogia sobre as concentrações dos
elementos traços e para avaliar se há contribuições anômalas de metais presentes, uma
abordagem usual é normalizar os dados geoquímicos usando um elernento.

o

elemento
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nomalizador precisa ser um constituinte importante de um ou mais dos assimiladores de
metais pesados e refletir suas variabilidades granulométricas nos sedimentos. A escolha do

elemento referência que possui mesma granulometria não é universal, mas depende de

outros fatores que estão envolvidos no estudo da area
antropogênica envoMdos.

o

e do tipo de

contribuição

alumínio, que é um dos mais importantes constituintes da

fração dos aluminosilicatos, é freqüentemente utilizado como elemento de referência. É
possível também usar o ferro como elemento de normalização quando seu acréscimo
antropogênico for mais baixo que os teores naturais. Taylor et al. (1993) verificaram a
necessidade de normalizar os teores dos metais traços quanto à granulometria e teor de Fe,

devido à grande variação de concentrações observadas.
Para a estimativa da contribuição antrópica, é mais útil calcular o fator de enriquecimento
(p.e.) de um elemento da seguinte forma:

lmetâl

lna amostra

¡.¡. = felemento normalizadorì
[metall

n"

rererênc¡a

[elemento normalizador]
Essa estimativa

"n.*ro

rererêncra

foi proposta por Salomons & Förstner, em 1984.

siegel et al., (1994) utilizaram um fator de enriquecimento proposto por Fergusson (1990);

razão entre a concentração do metal principa.l na fração granulométrica <2 mm numa
amostra de sedimentos superficiais de 20 cm de espessura e a concentreção de referência
correspondente do elemento nessa mesma camada.

Müller (1969) (apzd FÓRSTNER et at., 1990) utilizou sete graus de poluição por metais
baseados em valores numéricos do índice de geoacumulação

Iu"o

:

(I"J:

logz C,/ 1,5 . B,

G

é a concentração do elemento n no sedimento ou fração granulométrica < 2 pm
(pelítica) e Bn é a concentração de referência do mesmo elemento n na mesma fração
granulométrica equivalente
contaminado.

o fator

de

sedimento

fóssil argiloso (folhelho médio)

não

1,5 é introdr¡zido para incluir posslveis diferenças de concentração de
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fundo decorrentes de variações litogênicas.

o

I*

tem sido utilizado e discutido

estudos aré fecenremente (FÖRSTNE& l99o; FÖRSTNER et

al.

1990;

e,rn

vários

CALMANo &

FORSTNER, 1996; COVELLI et at., 1997; ARAÚIO, 1998; SUTFIERLAND, 2000). A
maior deficiência desse método é que não leva em consideração os efeitos biológicos dos
vários poluentes. Essa situação pode ser parcialmente suplantada pela introdução de um

fator relativo à toxicidade. Esse fator pode apontar mais claramente para os compostos
críticos e pode estimular prioridades para o controle e medidas de reabilitação. um dos
fatores que podem ser utilizados nesse caso é derivado do teste Microtox.
Pode-se observar que existem divergências quanto aos valores geoquímicos de fundo ou

background, bem como no que diz respeito a quantificar a contribuição antropogênica. A

utilização do folhelho médio ou de valores de concentrações crustais do elemento ou
simples razões de normalização não resolvem situações mais complexas, como os casos
em que a amostra caracteriza-se por frações granulométricas mais elevadas.

As concentrações totais de metais em sedimentos não são boas estimativas da fração livre
ou bioassimilável. Diferentes sedimentos podem variar em toxicidade por um fator de l0
ou mais para a mesma concentração total do metal. Para utilizar estimativas baseadas em
medidas quimicas, é necessário haver uma forma de estimar essa fração bioassimilável do

total presente.
Uma outra forma de avaliáJa tem sido discutida por Ankley (199ó), Ankley et al. (1996),

Di Toro el al. (1990), Di Toro et al. (1992)

e

Di Toro et al. (1996", 1996b) por meio

da

determinação da concentração de sulfetos ácidos voláteis (AVS) ou sulfetos solúveis a frio.

o papel dominante dos sulfetos de sedimentos no controle
biodisponibilidade de metais. O método proposto por eles baseia-se no fato
Esses autores estudaram

da
da

solubilidade dos complexos de sulfetos metálicos esta¡ bem abaixo do limite tóxico. Tal
proposta baseia-se na seguinte equação:

AVS/SEM <1,

A

qual estabelece que, quando a fração dos metais ligada aos sulfetos (AVS) é inferior à

concentração total de metais presentes na amostra (sEM), então existe toxicidade potencial
dos metais pesados nos sedimentos.

Nenhuma toúcidade é observada para metais (como Cd,

N

e outros) quando eles estão

ligados aos sedimentos e quando a concentração dos sulfetos ácidos voláteis (AVS ou
sulfetos solúveis em ácido a frio) é maior que a som¿ das concentrações molæes dos
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metais ligados aos sulfetos. Esse método, porém, não se apresentou válido quando
concentfação dos AVS nos sedimentos

é muito baixa, fato que.ocofre quando

a

esses

sedimentos estão extremamente oxidados.

A diferença (SEM

- AVSI 0) foi proposta para substituir a razão (AVS/SEMjO) porque

apresenta a vantagem de não assumir valores muito altos quando o AVS é muito baixo

(MozETo' 2001). o

mesmo autor analisou os diversos estudos já realizados com AVS.

segundo ele, a EPA tem recomendado uma série de procedimentos para avaliar o potencial
de contaminação por metais pesados a partir dos sedimentos:

-

equitíbrio de partição dos metais;
determinação da concentração dos metais pesados na água intersticial;
testes de toxicidade;

avaliação da identificação da toxicidade;
monitoração química em escalas verticais, longitudinais e temporais;
estudos bioló gicos

in situ.

o

autor comenta ainda que existe um considerável banco de dados demonstrando que
existe a bioacumulação de metais, mesmo quando o SEM<AVS, com base na teoria do
equilíbrio de partição.

outra técnica bastante utilizada é a da extração seqúencial de elementos traços. Essa
técnica pode ser utilizada para a caracterização geoquímica de sedimentos anóxicos em
relação à mobilidade de metais rraços criticos (TESSIER et

1985; CALMANO

&

at.,

1979; TESSIER ef

a/,

FÖRSTNER, 1996). Esse procedimento de extração química

é

limitado nessa ca¡acterização porque envolve normalmente tanto considerações cinéticas

quanto mecanismos das reações. Alguns dos inconvenientes citados podem ser
minimizados se os sedimentos forem tratados em um sistema de circulação em que os
parârnetros pH, Eh e ToC possam ser controlados (FORSTNER, 1996)

A composição da água intersticial é o indicador mais

sensível dos tipos e da extensão das

reações que ocofrem entre os contaminantes das partículas dos sedimentos e a fase aquosa

em contato com eles. A utilização de testes com organismos é possível sob os mesmos
aspectos da âgta intersticial. Embora esses métodos não ajudern no nivel de conhecimento

ecotoxicológico, eles têm grande importância na prática por permitir uma determinação
indicativa de sedimentos altamente contaninados pela utilização de método simples.
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Métodos utilizados em laborarório pare medir

a

toxicidade ae

"-J-specG

q"trnica

específica para um ou mais organismos bentônicos por meio da adição em diferentes doses

têm a vantagem de relaciona¡ os valores de tolerâ¡cia desses organismos às espécies
químicas a que foram submetidos. A desvantagem é que não reproduzem a realidade dos
sedimentos contaminados e dos organismos bentônicos a eles associados.

Segundo Gdesy et al. (1990) e Förstner er al. (1990), alguns procedimentos metodológicos,
baseados em análises químicas

e biológicas, foram propostos para tentar

estabelecer

critérios de qualidade:

-

determinação do background;
determinação do critério de qualidade da âgua;
determinação da qualidade do sistema coluna d,água-água intersticial;
estudo do equilíbrio sedimento-água;
estudo do equilíbrio sedimento-biota;
estudo do equilíbrio do sistema água-biota;
bioensaio.

Background, nesse caso, é definido como sendo o conteúdo de metais em sedimento e água
devido a causas naturais. Ao contrário, poluição é a mudança na qualidade fisica, química,

radiológica

ou biológica

causada

por

atividades antrópicas, que comprometem

a

(NovorNy, 1995). Do ponto de
é equivalente à ausência de uma anomalia

integridade e o potencial de utilização desses ambienres

vista geoquímico,

o

termo background

(MATSCHULL AT e t a 1., 2000).

outra proposta é a aniilise tríade da qualidade dos sedimentos, a qual combina dados de
laboratório e de campo em comparação com as análises químicas, compensando a
limitação dos métodos individuais. Esse método consiste
(CALMANO & FÖRSTNER, 1996):

de três componentes

1- Identificação e quantificação de contaminantes orgânicos

e

inorgânicos nos

sedimentos, com menor limite de detecção possível.

2-

Medida e quantificação da toxicidade, baseada em testes laboratoriais. Bioensaios são
selecionados de forma a abranger o maior intervalo possível de tipos de organismos,

ciclo de vida" via de exposição e tipo de alimentação.
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3-

Avaliação dos efeitos biológicos

é sempre utilizada porque

in

situ. A estrutura da comunidade bentônica in Íauna

esses organismos são relativamente imóveis. Também são

utilizados dados como histopatologia bentônica de peixes.
Esses três dados são comparados numa base quantitativa e são normalizados para excluir
os valores locais e convertê-los a razões de referência.

A

análise tríade, combinada com avaliação

e medida da bioacumulação de metais

e

compostos orgânicos em organismos bentônicos, também foi utilizada por Anderson e/ a/.

(2001)
As principais vantagens da

an¿íLlise

tríade é que ela pode ser utilizada para qualquer tipo de

sedimento, não requer prévias considerações a respeito dos mecanismos de interação entre

organismos

e

contaminantes

e integra dados

laboratoriais, de campo, biológicos e

químicos. As maiores limitações decorrem do fato de que as abordagens estatísticas não
estão ainda plenamente desenvolvidas para dados triades.

O método não provê dados

diretos de causa e efeito quando muitas espécies químicas estão presentes e não elimina a
possibilidade de que a presença de um contaminante não medido possa ser responsável
pelos efeitos tóxicos observados (ADAMS, 1992).

A

CETESB vem realizando estudos

quarto ao tratâmento dos conjuntos de dados obtidos na analise da tríade da qualidade dos
sedimentos (KLJHLMANN

&

ARAÚJO, 1999).

A

Universidade Federal de São Carlos

(UFSCar), a Universidade de Campinas (UNICAMP) e s CETESB estão desenvolvendo
projeto temático de pesquisa, junto à Fundação de Amparo a Pesquisas do Estado de São

Paulo (FAPESP), para

o

desenvolvimento de critérios de qualidade

de

sedimentos,

denominado QUALISED (MOZETO, 1998).

No presente trabalho, adotou-se como critério de avaliação da qualidade dos sedimentos o

F.E. (fator de enriquecimento), descrito neste item

e proposto inicialmente por Salomon

&

Förstner (1984), e que tem sido empregado por diferentes outros pesquisadores, tais como
Sinex et al. (1988), Ravichandram (1995), Covelli et

al. (1997), Sutherland (2000).

4.2. Fotmøs e espec¡ação

Loring (1978) verificou que a contribuição detritica de um elemento para sua concentração

total

é

derivada

secundários.

de minerais

silicatados, sulfetos, óxidos

e

compostos insolúveis
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Esses minerais e compostos são transportados como partículas clásticas de granulometria

fina e depositados com outros materiais detríticos de granulometria e grau de deposição
comparáveis.

A

contribuição não detrítica constitui uma fração pequena, porém importante

biogeoquimicamente. Ela representa elementos que foram lixiviados inicialmente da rocha

fonte ou, na forma dissolvida, de fontes industriais. Os elementos foram incorporados, a
partir da solução ou da forma coloidal, por precipitação, adsorsão nos materiais sólidos em
suspensão, ou extração por organismos. Esses são os elementos que estão mais facilmente

disponíveis para a biota e constituem o maior perigo para ela se presentes em quantidades
excessivas, particularmente se os elementos estiverem numa forma que pode ser removida
seletivamente a partir dos sedimentos ou da matéria particulada na coluna d'água.

Os graus de denudação em áreas subtropicais são muito mais elevados que em

áreas

temperadas, resultando num decréscimo na concentração de elementos altamente móveis,

como Na e Ca, e a conseqüente acumulação dos menos móveis, como Al, Fe e Ti, na
matéria particulada (CARVALHO et a|.,1998).

Atividades antrópicas podem modificar os ciclos geoquímicos naturais dos metais pesados

tóxicos, porém, reconhece-se atualmente que não

éa

concentração

total de

metais

presentes no meio, mas sim

a

espécie química a que os metais se encontram associados

que determina a toxicidade.

A

identificação de tais classes de espécies pode ter grandes

implicações para

o

entendimento do comportamento dos metais pesados nos ambientes

naturais e poluidos, fomecendo as informações necessárias ao seu manejo seguro. A
mobilidade dos metais pesados poluentes depende de uma rede mais ou menos complexa

de interações entre reações químicas aquosas e heterogêneas, como os fenômenos
coagulação e floculação.

A hidrólise e a complexação

de

das espécies dissoMdas tendem a

aumentar a solubilidade dos metais pesados enquanto a adsorsão (depende da superficie

ex.: argilas, silte) e a precipitação (carbonatos,
oxiidróxidos, fosfatos, silicatos, sulfetos) irão retardar ou limitar o transporte e a
específica das partículas presentes,

disponibilidade dos metais.

A forma de distribuição de metais em meio

lacustre é muito importante para seu efeito

potencial. Geralmente a toxicidade é maior pæa as espécies iônicas e é proporcional ao
número de oxidação, ou seja" CrO+- é mais tóúco que

le83).

Cl*

(HAKANSON & JANNSON,
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Portanto,

a

presença de compostos que irão reagir

mm íons metálicos e causar

sua

precipitação ou adsorsão em particulados sólidos irão reduzir a toúcidade dos metais e

tomálos menos bioassimiláveis.
Os compostos de metais adsorvidos e complexados incluem:

-

particulados (sulfetos, de Fe e MrL matéria orgânica particulada e argilas);
dissolvidos (sulfetos, compostos húmicos, ácidos orgânicos, íons Cl-e OFf).

Alguns compostos orgânicos como detergentes podem reduzir a adsortividade de metais,
enquanto íons cloreto podem aumentáJa.

Dos mecanismos citados, os oiidróxidos de ferro e manganês possuem maior capacidade
de adsorsão, seguidos por orgânicos particulados e argilas.

Para sistemas envolvendo interações entre fase sólida e fase líquid4 a mobilidade reflete o

fluxo de metais em função de fatores que podem inibir ou acelerar o processo. A
solubilidade

e,

conseqüentemente,

a

mobilidade de metais adsorvidos

a

sólidos em

ambientes naturais pode ser aumentada por três processos que induzem mudanças na
especiação (em solução, na superficie ou no volume dos sólidos):

a)

Diminuição do pH (que pode dissolver metais a partir de fases sólidas): o pH é uma das
importantes variáveis que regulam a solubilidade dos minerais, a tendência dos íons
metálicos formarem complexos, além de influenciar os potenciais de oxirredução e a
disponibilidade de nutrientes e metais para plantas e fitoplâncton (STUMM, 1994;

FöRSTÌ{ER, 1995)

b)

Alteração das condições redox: o potencial de oxirredução (Eh) é, grosseiramente, uma

função da concentração dos receptores de elétrons disponíveis e da atividade de
respiração bacteriana. Quanto maior a atividade das bactérias, mais rápida é a exaustão

dos receptores de elétrons (oxidantes). Essa utilização dos receptores de elétrons está
conectada com o decréscimo dos valores de Eh. Portanto, o Eh nos sedimentos pode ser

uma medidq ou pelo menos uma indicação, da extensão e do tipo de atividade
bacteriana.

É provável que a maioria dos elementos

estejam envolvidos de alguma

maneira no ciclo redox em ambientes lacustres. As transformações controladas por
processos de oxirredução dependem de muitos fatores, dos quais a produtividade da

água sobre os sedimentos é, de longe, a mais importante: quanto mais elevada a
produtividade, maior a carga de matéria orgânica consumidora de oxigênio sobre a
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superficie do sedimento. A decomposição de matéria orgânica pode levar a condições
redutoras na superficie dos sedimentos, que são particularmente elevadas quando os
sedimentos estão cobertos por água de fundo estagnada.

c)

Aumento da concentração de sais inorgânicos e de agentes complexantes naturais ou
sintéticos (BOtlRG, 1995): com relação à habilidade de complexação (tanro como

a série de

espécie superficial como dissolvida),

compostos orgânicos encontrados

naturalmente depende do pH e de atividades biológicas.

A

labilidade de complexos

orgânicos de metais pesados tem fortes implicações no transporte desses metais. O

cloreto é o mais eficiente complexante inorgânico capaz de solubilizar metais pesados.
Quelantes orgânicos naturais (ex.: carbono orgânico dissolvido)

ou sintéticos

(ex.:

EDTA) são também poderosos formadores de complexos. Em alguns casos, a coprecipitação pode controlar a solubilidade de metais. Sob certas condições, complexos
orgânicos de metais pesados podem ser adsorvidos sobre particulados sólidos.

4.2.1. As formas e a especiação do ferro

A

eústência de diferentes formas de minerais de ferro em sedimentos lacustres

resultado de um padrão altamente complexo de fatores de interação

e

é

o

processos.

Dissolução, precipitação e transformações ocorrem devido às condições ambientais que se
modificam muitas vezes durante um curto período de um ciclo anual.

Os principais fatores controladores para uma tra¡sformação diagenética do Fe são: Eh

e

pH. O gráfico da figura 4.1 exibe a variação das formas estáveis para o feno em ambientes
lacustres em função desses parâmetros.

Em sedimentos oxidados, com pH levemente ácido a alcalino, o Fe existe na forma de
hidróxido de Fe(III). Quando o potencial de oxidação decresce abaixo de cerca de 200 mV
com pH variando de ligeiramente ácido a ácido (pH entre 4 e 6), Fe(III) é reduzido a Fe(II)

e

retoma

a

solução na forma iônic4

e

Fe21 acumula-se

na água intersticial ou

é

transportado de volta à coluna d'água.
Sedimentos reduzidos com espécies Fe

mesolimnio, região abaixo

são, portanto, comuns abaixo da termóclina (ou

do epilímnio onde a temperatura cai

profundidade) em lagos eutróficos.
espécies de

(II)

A

rapidamente com a

oxigenação dos fi¡ndos e as transfoûnações das

ferro relacionadas podem oconer quando os sedimentos estão cobertos por

água circulante oxigenada.
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Se

o Eh

faixa de

decresce mais, para uma faixa que se estende de 100

pI!

Fe

(II)

mV a -400 mV, na mesma

pode ser precipitado como FeS, que é um composto altamente

insolúvel, desde que mantidas as condições redutoras. Em pH mais alcalinos, pH>9, o FeS
existe somente para valores de Eh muito redutores, < -500 mV, pois, nessas condições, os

ions OFf passam a competir com os

S2-,

prevalecendo nessas circunstâncias principalmente

o hidróxido férrico (Fe(OH)¡), A estabilidade dos hidróxidos de Fe3* é favorecida pelos
altos valores de pH.

Quando um sedimento reduzido é oxidado, os íons Fe2* são transformados em Fe3t e
novamente precipitados. Pa¡a valores de Eh e pH próximos à neutralidade (Eh^4 mV e

pH-7) o FeCO3 aparece como espécie química

estável,
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Diagrana Eh-pE para o ferro em sistem¡s lacustres @.F. Jones e Bowser, 197E,
modificado de Eem, 1977) @AXÂNSON & JANSSON, 1983).

sulfeto torna-se um ligante importante sob condições anóxicas. As constantes de

estabilidade dos complexos de sulfetos de muitos metais são ainda controversas devido aos
problemas envolvidos com a baixa solubilidade dos sulfetos metálicos, com a constante de
acidez do HS- e a formação de polissulfetos (SIGG

& XUE, 1994). Sulfetos em sedimentos

lacustres são fundamentalmente sulfetos de ferro autigênico.
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O prêrequisito necessário para a formação de sulfetos é a redução dos sulfatos. Essa é uma

redução microbiologicamente mantida na qual

o

oúgênio do sulfato é utilizado para

oúdação da matéria orgânica e um dos produtos da reação é o FIzS. A presença de Fe2* nos
sedimentos ocasiona a precipitação do FeS altamente insolúvel. Diante de mudanças de

potencial redox (Eh) e de pFt o FeS mantém-se muito mais estável que os hidróxidos de

feno. A formação inicial de sulfetos necessita de sedimentos completamente reduzidos.
Nessas condições altamente reduzidas, anóxicas, nas quais o valor de Eh é inferior

a

100

mV, são formados os sulfetos minerais de lagos produtivos. Esses valores de Eh

são

obtidos graças à oxidação da matéria orgânica em grande magnitude.
Numa série de reações o FeS é transformado em FeSz. Essas reações não se processam sem

o enxofie elementar. As quantidades geralmente baixas de enxofre solúvel, na maioria dos
sistemas sedimento-água, limitam a transformação de FeS em FeSz. Pode-se notar que essa

transformação não inclui a participação de microorganismos, em contraste com a maioria
dos outros processos do ciclo do enxofre.

Em águas bem oxigenadas as formas mais estáveis de Fe e Mn são seus estados de
oxidação mais elevados (Fe(III)

e Mn(III e IV)), que são óxidos

completamente

hidrolizados (hidróxidos), presentes como colóides ou partículas. Quando o oxigênio está
ausente, os estados de oxidação mais baixos

(Fe(II) e Mn(II)) são favorecidos, Esses ions

bivalentes são muito solúveis na faixa de pH característica em ambientes naturais, variando
entre 4 e 8.

Os íons metálicos são supridos pela dissolução de oxi-hidróxidos presentes nos sedimentos
superficiais e em partículas em suspensão na coluna d'água. Esses dois suprimentos são os
mais dominantes, mas, à medida que eles são exauridos, fato que ocorre principalmente

com o Mn, a liberação a partir das partículas dos sedimentos torna-se mais importante. O
que torna a oxidaçâo do

MI(II)

mais lenta que a do Fe(II) é o espalhamento mais difuso do

Mn pelo lago. Isso resulta da maior estabilidade do MI(II), com relação ao Fe(II),

e

conseqüentemente a concentração de particulados de Fe é maior que de Mn (HAMILTON-

TAYLOR & DAVTSON, l 995).
4.2.2. As formas e a especiação do fosforo

As reações que dependem da variação dos potenciais de oúrredução são importantes não
somente para a mobilidade e distribuição do ferro em sedimentos. Esses processos afetam
grandemente a química do fósforo dos sedimentos lacustres e são por isso de extrema
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importância para o fluxo desse importante nutriente através da interface sedimento-água
Iacustre.

Segundo Hakanson

&

Jansson (1995),

o conteúdo de fósforo total e a composição

do

fosforo no sedimento pode ser altamente variável em diferentes partes de um lago. As
características dos sedimentos dependem da dinâmica do fundo, profundidade, suporte

hidráulico, movimento da âgua, estado trófico e composição do material alogênico. A
concentração do fosforo total nos sedimentos geralmente aumenta com

o

aumento da

profundidade, como resultado do transporte mais ou menos contínuo de zonas menos

profundas de erosão

e do

transporte para as á,reas de acumulação mais profundas.

Conseqüentemente, diferentes tipos

diferentes

de

de fosforo são encontrados em
conteúdo de fósforo inorgânico é

compostos

tipos de sedimentos. Geralmente,

o

consideravelmente mais elevado que o conteúdo de fósforo orgânico.
O fosforo é depositado nos sedimentos das seguintes formas:

-

como minerais de apatita alogênica;

em associação orgânica; parcialmente como elementos, estruturas de organismos
mortos depositados ou precipitados, e também como complexos húmicos;

-

em associação com complexos inorgânicos, como hidróxidos de ferro e alumínio ou
como co-precipitado junto à calcita.

A

relação entre essas diferentes fiações depende do suprimento externo de minerais de

apatita, fosfatos solúveis, matéria orgânica, agentes complexantes (como

o ferro) e

contribui para uma grande extensão na produtividade do sistema.

4.3, Mecanísmæ de dissolução

e

precþinção

Quando metais tóxicos são inseridos em sistemas sedimento-água por fontes naturais ou
antrópicas, eles sofrem processos de complexação com ligantes orgânicos e inorgânicos.
As maiores causas para a precipitação e complexação são:

-

oxidação de componentes reduzidos como o Fe, Mn e sulfetos;
redução de metais de valência mais elevada pela interação com matéria orgânica;

redução de sulfatos a sulfetos @e, Cu, Ag, Zn, Hg,
sulfetos metalicos);

Ni, As, são precipitados como
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-

precipitação causada pelo aumento de pH, normalmente devido à interação com rochas
alcalinas e sedimentos ou águas alcalinas (Sr, Mn, Fe, Zr¿ Cd, etc.);

-

adsorsão ou co-precipitação de íons metalicos com oxiidróxidos de Fe e Mn, argilas e
matéria orgânica particulada;

-

reações de troca iônica (argilas).

4.3.1. Os mecanismos de mobilização do fosforo

A

liberação do fósforo (P) a partir dos sedimentos lacustres é um problema ambiental

importante, uma vez que esse fluxo com freqüência contribui significativamente para o
teor de fosforo da água do lago e conseqüente aumento do nível trófico.

O transporte de P a partir dos sedimentos (exceto da ressuspensão) ocorre a partir de uma
pequena porção de P dissolvido na água intersticial. O tamanho desse reservatório é, em

contrapartida, regulado pelo equilíbrio com o fósforo particulado. Antes que uma liberação
substancial possa ocorrer, dois processos importantes precisam funcionar mais ou menos
simultaneamente. Se a concentração de PO¿3- decresce na água intersticial, esse decréscimo
é compensado pela dissolução de fosfato particulado, por meio de reações fisicas, químicas
e biológicas.

A mineralização, ou oxidação da matéria orgânic4 que ocone por intermédio

do metabolismo bacteriano, está diretamente relacionada com a produção de fosfato
inorgânico dissolvido.
Fatores importantes para a mobilização de P:

-

Quanto mais P é suprido para o sedimento, menor a capacidade deste de estocar e reter

o P. Com

uma carga excessiva, como lagos poluídos por água de esgoto,

os

sedimentos, eventualmente, tornax-se-ão saturados. Se os sedimentos em todos os lagos

têm capacidade similar de ligar-se ao P, a tendência de liberálo deve ser proporcional

à concentração de P nos sedimentos. Na realidade, entretanto, este mecanismo é um
pouco mais complicado, uma vez que a capacidade de ligaçäo depende das associações
químicas de P nos sedimentos.

-

Geralmente, os compostos com P ligados ao Fe e Al são os mais instáveis, enquanto o
P associado a orgânicos e P residual são mais estáveis.

O modelo clássico que descreve a troca do P entre os sedimentos e a coluna d'água num
lago baseia-se na interação entre o Fe e o P durante condições aeróbias e anaeróbias. Em
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sedimentos de águas superficiais aeróbios, carbono orgânico, argilas e óxidos hidratados de
Fe e Mn são os principais ligantes. Os óxidos de Fe hidratados adsorvem fortemente o Cr,
enquanto os de Mn adsorvem Ni e os fosfatos de calcio adsorvem

C4 Pb e outros

metais.

Já em sedimentos anaeróbios, a precipitação do sulfeto é importante na complexação de
metais tóxicos

(Di Toro et al., 1989, øpzd NOVOTNY, 1995).

Por cerca de 40 anos, um dos dogmas limno-sedimentológicos estabelecia que o

P

encontrava-se associado aos sedimentos quando esses eram submetidos à água oxigenada e

era liberado dos sedimentos para a coluna d'água quando o fundo tornava-se anóxico.
Entretanto, recentemente, tem havido

a

constatação de que

o

fosforo é liberado dos

sedimentos também sob condições aparentemente de bastante oxigenação. Isso tem sido
observado, por exemplo, em um número de lagos rasos que receberam água de esgoto.

A estabilidade de precipitados inorgânicos de P depende de fatores como o potencial redox
ou Eh e pH. O pH atua como fator mediador na mobilização do fósforo. Quando um íon Fe

(III) ou hidróxido de aluminio com fósforo adsorvido

é submetido a aumento de

pH em um

meio alcalino, o fosfato adsorvido é substituído por íons hidróxido e retoma à solução.
Esse tipo de mobilização do fósforo é mais provável de ocorrer em sedimentos lacustres

produtivos rasos, no qual

o pH da

íryua geralmente aumenta

2a3

unidades devido à

atividade fotossintética das algas planctônicas e o total da massa de água está em contato
mais ou menos contínuo com a superficie dos sedimentos. O aumento de pH normalmente
observado durante o verão nesses lagos é freqüentemente acompanhado pela elevação do

nível de fosforo (HAKANSON & JANNSON, 1983). A presença de concentração elevada
de Ca na água com pH elevado pode modificar esse cenário. O calcio ligado ao fosfato é

influenciado pelas mudanças de pH de maneira quase oposta ao feno e alumínio. O
aumento do pH em águas ricas em cá'lcio resulta na precipitação do fosfato na coluna

d'água e na conseqüente formação de hidróxi-apatita sobre partículas de CaCO3 que

se

fixam nos sedimentos. Conseqüentemente, o fósforo ligado ao ciilcio nos sedimentos pode

ser redissolvido pelo decréscimo do pFI, que em geral se segue à produção de COz

à degradação microbiana da matéria orgânica" embora a fração de fósforo
orgânico de sedimentos lacustres pareça ser bastante resistente (HAKANSON &

associada

JANNSON, 1983).

A mobilização do P regulada por processo redox ocorre

independente de pH em regimes

neutros ou levemente alcalinos. Entretanto, a força pela qual o P é ligado ao Fe, assim
como aos compostos de Al e Ca, é de diFerentes maneiras dependente do pH.
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Em situações oxidantes, o P é absorvido pelo Fe([I), p.itrcipalmenæ-na-forma

de

hidróxido de Fe(III) gel. Tais agregados podem ser formados em superficie oúdada de
sedimentos ou precipitados a partir da âgua da interface imediatamente acima dos
sedimentos. A liberação do fosforo foi explicada pela redução do

Fe(IIf a Fe(II),

em que o

P ligado ao Fe(III) em sais ou adsorvido por complexos de Fe retornava à solução.

sob certas condições, particularmente em lagos ricos em nutrientes, a liberação a partir dos
sedimentos pode exceder à entrada por sedimentação, euando os sedimentos tornam-se
reduzidos, Fe(III) é transformado em Fe(II) e ambos, Fe(II) e poa3- retomam à solução.

o

fosfato dissolvido é então transportado de volta para a coluna d'âgua a partir de água
intersticial dos sedimentos ou da superficie destes. Isso ocorre mais freqüentemente em
lagos produtivos durante períodos de estagnação (verão e invemo) quando o 02 é esgotado

no fundo ou na água do fundo do lago. A redução do

Fe(IIf oco''e

com Eh em torno de

200 mV, o que corresponde a uma concentração de Oz de aproximadamente 0,1 mg/l. Isso
geralmente acareta

a

exaustão do

oz, mas o processo pode ser impedido por

altas

concentrações de NO¡- que

é reduzido antes do Fe. A redução do Fe é considerada
geralmente como sendo um processo químico em que o Fe é reduzido por compostos
orgânicos ou s2-. Entretanto, o Fe também pode ser reduzido por bactérias que utilizam o

Fe(III) como receptor de elétrons durante

a respiração anaeróbia.

4.3.2. Os sulfetos em ambientes lacustres

A

formação de FeS é freqüentemente um sumidouro permanente e efetivo de ferro pelo

qual quantidades conside¡áveis do metal são retiradas da ciclagem entre sedimentos e água

do lago e de reações com outros elementos. A precipitação de FeS freqüentemente conduz
a uma menor capacidade dos sedimentos de

reter fosforo, uma vez que a fixação do fosforo

ao sedimento depende da existência de ferro móvel e reativo.

A remoção de metais traços como
reconhecida. Nessas condiçõ es,

sulfetos em sistemas lacustres redutores é amplamente

24

cd, Pb e cu são rapidamente removidos da solução,

aparentemente como resultado da precipitação de sulfetos.

sedimentos lacustres

A toúcidade de cd e Ni em

é mitigada pela precipitação dos sulfetos. Esse fato parece

estar

ligado à presença do ácido volátil Hzs presente nos sedimentos e à substituição do Fe de
seus sulfetos por metais que possuem um produto de solubilidade mais baixo como, por
exemplo,

ñ,

Zn, Cd, Pb, Cu e Hg.
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4.3.3. Comportamento dos argilominerais em ambientes lacustres

Mesmo não desempenhando um papel direto no seqüestro de elementos traços, os
argilominerais podem atuar como substrato mecânico para a precipitação e floculação de
matéria orgânica e dos hidróúdos de ferro e óxidos de manganês, que por sua vez tendem

a

concentrar elementos traços. Uma forte correlação positiva

foi

observada entre a

concentração de elementos traços, granulometria e concentração de substratos geoquímicos

como carbono orgânico e oxi-hidróxidos de ferro, com coeficientes de correlação variando
entre0,77 e 0,97 (RAVICHANDRAN ¿/ a/., 1995),0
4.3.4. A dinâmica dos metais pesados na interface sedimento-água em ambientes lacustres

A

interface sedimento-água é ca¡acterizada pelo aumento marcante na concentração de

partículas e um decréscimo na velocidade do transporte por difusão, comparados com a
água que se encontra acima. Partículas altamente reativas, como material algal e

metálicos tendem

a estar concentrados

óidos

nessa interface. Elementos traços podem ser

liberados para a solução ou capturados, tomando essa região um local particularmente
importante como fonte ou sumidouro de elementos.
Parece haver um número de circunstâncias relacionadas com condição redox sob as quais

elementos podem se difundir dos sedimentos para

acidificação dos lagos está fteqüentemente
metais na coluna d'água" liberados

a coluna d'água e vice-versa. A
associada com a elevada concentração de

a partir dos sedimentos de fundo (HAMILTON-

TAYLOR& DAVTSON, 1995)
Em lagos ácidos, fluxos de difusão de alguns metais traços através da interface sedimentoâgua para a zona de formação dos sulfetos pode ser um processo importante que influencia
a concentração dos metais na coluna d'água. Em águas próximas à neutralidade, a maioria

dos metais traços lábeis parec€ estar associada a oxi-hidróúdos de Fe presentes nos
sedimentos superficiais oxidados e podem ser intercambiáveis com a coluna d'água por

um período relativamente curto de tempo (TESSIER el a/., 1994).

4.3.5. A importância da ressuspensão

Dentre os fatores importantes nos processos de remobilização de nutrientes

e

contaminantes para a coluna d'iryua, a ressuspensão dos sedimentos é reconhecidamente

um dos aspectos que merece especial atenção. A

ressuspensão

é

definida como a
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redistribuição de particulas dos sedimentos, que antes se encontravam assentadas no fi¡ndo

do lago, na coluna d'água. A esse processo pode seguir-se nova redeposição, e

assim

sucessivamente, causada por forças como correntes, ondas, ventos @LOES CH", 1994;

PAODE,1998).

A

ressuspensão de partículas dos sedimentos pode facilitar

o aumento do fosfato ligado

a

particulados na água do lago. Parte desse fosforo pode ser utilizada para a produção

biológica, mas a ressuspensão pode também causa¡ a exaustão do fósforo disponlvel
devido à adsorsão e precipitação do fósforo inorgânico dissolvido.

A

ao transporte lateral de sedimentos
envolvendo forças diretoras como correntes e ondas que correspondem desde a
ressuspensão está intimamente relacionada

componente horizontal até as verticais (BLOESCH, 1994).

Durante a ressuspensão dos particulados dos sedimentos alguns fatores podem contribuir
para a liberação de metais. Pode-se incluir a esses fatores:

o pH,

presença de ligantes,

complexantes, o grau de contaminação dos sedimentos, características fisico-químicas dos
sedimentos (Eh) e a intensidade do evento da ressuspensão. Cada um desses fatores irá

afetar a relação entre transferência de mass4 cinética das reações de superficie e os
processos de difusão necessários para prever a transferência de metais (DePINTO e/ a/.,
19e4)

A

remobilização dos metais pesados

e sua conseqüente toxicidade em sedimentos

lacustres têm sido objeto de estudos como

o de Silvério er al. (1999).

Esses autores

verifica¡am, em experimentos de laboratório, que ocorreu aumento significativo no estoque
dos metais Cd, Cu, Pb e Zn quando os sedimentos da Billings foram submetidos a um
período de aeração forçada. O mesmo não ocorreu com os sedimentos da Lagoa do Diogo
e de Barra

Bonita, sendo menores as variações entre

as concentrações pré e pós-aeração

ou

oxidação. Essas diferenças de comportamento foram atribuídas às diferenças de variação
do pH em função dos estoques de espécies reduzidas e das atividades microbiológicas que
oco¡Tem nesses sedimentos.

Contrariamente

ao

exposto acima,

o

déficit de oxigênio resultante do

brusco

erniquecimento nutricional, associado a fenômenos meteorológicos (inversão térmica com
ressuspensão do material do fundo), causou a mortandade de peixes no Lago Paranoá,
Brasília" DF (STARLING et a1.,1999).
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5. Materiais e Métodos

5.1.

Amostragem

5.1.1. Estações de amostragem

As amostras de sedimentos foram coletadas nas estações assinaladas no mapa da figura
5.1.
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Figura 5.1 - Mapa do lago principal do PET

e as estações de amostragem (escala 1:4000).
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5.1.2. Sedimentos de fundo

O procedimento de coleta dos sedimentos lacustres utilizado neste trabalho foi extraído de
Mudroch & Azcue (1995), Hakanson & Jansson (1983) e Baudo (1990).

As amostras de sedimentos de fundo foram obtidas com amostrador piston-core, tipo
Kajak, modificado. A modificação implantada corresponde ao acoplamento do piston-core
a hastes de trado. Na figura 5.2.a observa-se o coletor, sendo utilizado.

As amostras obtidas ficam retiradas em cilindro de acrílico de l0 cm de diâmetro e 40 cm
de comprimento, como se observa na figura 5.2.b.

.

".:'';ì
-'i

.\

\¡-\

NS
*.i_F-\
'

:ì(-:

\;

Figuras 5,2.a e 5.2.b - Coletor de sedimentos.

Imediatamente após a coleta foram efetuadas leituras dos valores de pH e Eh, das frações

dos sedimentos do topo (0-3 cm) e da base (37-40 cm). Essas determinações foram
realizadas para os sedimentos com o auxílio de eletrodo de membrana de vidro conectado

ao analisador de campo da Digimed Modelo DM-2.

A leitura

realizada desse modo é

confltável, vma vez que os sedimentos do fundo lacustre possuem alto teor de água.

Assim como o pH, a determinação do potencial de oxirredução (Eh) é essencial para
caractenzar o meio em estudo quanto às suas condições redutoras ou oxidantes, pois estas
estabelecem a disponibilização dos metais associados aos sedimentos. As leituras foram
realizadas no campo, com o auxílio de eletrodo apropriado constituído por anel de platina

(Digimed Modelo DMR-CPI) e efetuadas imediatamente após a coleta para evitar ou

minimizar as alterações das condições de oxirredução presentes nos sedimentos
amostrados. A figura 5.3 exibe como foram efetuadas as medidas de pH e Eh das amostras
de sedimentos em campo.
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Figura 5.3. - Determinação de Eh em amostra do topo dos sedimentos.

Posteriormente as amostras foram fatiadas

e acondicionadas em sacos de polietileno

estéreis (figura 5.4). Dessa forma foram obtidas subamostras referentes às profundidades
de sedimentos do topo (0-3 cm) e da base (37

17 cm, 17

-

20 cm e 20

- 40 cm), bem como das profundidades 3 -

- 37 cm. Todas foram mantidas resfriadas a aproximadamente

40C

até chegar ao laboratório quando foram encaminhadas ao congelador. Posteriormente,
foram realizadas as análises dos teores de umidade e matéria orgânica, de granulometria e
química total somente para os sedimentos do topo e da base.

Figura 5.4 - Subamostragem dos sedimentos.

5.1.3. Particulados em suspensão

A água recolhida em contato com os sedimentos no coletor, foi filtrada com filtros Millex,
de porosidade 0,8 e 0,22 pm, da marca Millipore, acoplados a uma seringa de 60 ml da
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marca BD (figura 5.5), Assim, os sedimentos particulados em suspensão presentes na âg)a
da interface, ficaram retidos nos filtros. Devidamente identificados, eles foram preservados
sob resfriamento até o laboratório, da mesma forma que os sedimentos.

?tr

Figura

5.5

- Millex

(0,8 pm) acoplado a uma seringa.

5.1.4, Água da interface

Na água imediatamente acima dos sedimentos do topo, foram determinados os seguintes
parâmetros fisico-químicos: ToC, pH, oxigênio dissolvido (OD) e condutividade elétrica

(CE) a partir da leitura efetuada com o analisador Acquacheck, da marca Cole Parmer,
modelo 51600. Tal equipamento possui eletrodos específicos para pH, CE e OD, além de
sensor para a determinação da temperatura, que foram calibrados antes de cada dia de
coleta de campo. O cabo acoplado ao analisador permitiu que as leituras fossem efetuadas
na profundidade exata da interface. O Acquacheck (fîgura 5.6) foi submerso e sua leitura
efetuada sem que ocorresse perturbação dos sedimentos.

Figura 5.6 - Acquacheck.
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A água foi recolhida em contato com os sedimentos no coletor (fìgura 5.7) e filtrada com
dispositivos Millex de porosidade 0,8 e 0,22 pm, como citado no item 5. I .3. As amostras
encaminhadas para a análise de cátions, incluindo os metais pesados, foram acidificadas
em pH<2 com

I

o/o

em volume de HNO¡ e aÍmazenadas em frascos de polietileno de 60 ml

da marca Nalgene (figura 5.5). Para os ânions, não houve preservação química

das

amostras, perrnanecendo sob refrigeração.

figura

5.

SIZ

- zig* ¿" interface

retirada do coletor.

2. Andlises Sedímentológícas

5.2.1. Determinação do teor de umidade (% âgua)

As amostras foram previamente pesadas úmidas; depois de secas em estufa a 40"C, foram
pesadas novamente, atê não se verificar mais qualquer variação de massa.

A

variação

percentual entre a massa inicial e final corresponde ao teor de umidade da amostra.
5.2.2. Determinação do percentual de matéria orgânica (% MO)
Para tal determinação

foi utilizada

a técnica de ataque químico com oxidante HzOz (30

%\

em chapa quente a 40"C. Cerca de 40 g das amostras f-oram pesadas secas (massa inicial).

Após cada ataque, as amostras eram secas, primeiramente na chapa e depois em estufa a

40'C e pesadas. Esse processo fbi repetido várias vezes até que se obtivesse
constante (massa final). A diferença percentual obtida corresponde ao

o/o

massa

MO observado na

amostra.

5.2.3. Análise granulométrica

Nas análises granulométricas efetuadas para as amostras de sedimentos foi utilizado o
método da pipetagem. Essa técnica baseia-se na lei de Strokes e aplica-se a partículas mais
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finas que 0,060 mm, como descrito por Suguio (1973). Consiste na retirada correspondente

a

1/50 do volume total de uma suspensão, obtida pelo sedimento em águ4 a uma

determinada profirndidade e num intervalo de tempo pré-estabelecido. Esse procedimento é
repetido por cinco vezes. Essas cinco amostras são secas e pesadas, para que se possa obter
a massa de cada fração granulométrica em relação ao volume total da suspensão.

As

analises granulométricas

dos sedimentos foram realizadas no Laboratório

de

Sedimentologia do Departamento de Geologia sedimentar e Ambiental do Instituto de
Geociências da USP (GSA-IGo-USP).
5.3. Análises químicas
5.3.

l.

Sedimentos

As amostras de sedimentos do topo e da base coletadas foram analisadas no espectrômetro

de emissão atômica com fonte de plasma induzido (ICP-AES, modelo ARL-3410
seqüencial, com nebulizador tipo Meinhard) para a determinação dos elementos maiores e

traços, com a colaboração analítica do Laboratório de Química e Plasma ICp-AES do
Departamento de Mineralogia e Geotectônica do Instituto de Geociências da USp (GMG-

IGo-USP). Essa técnica consiste na atomização completa do elemento de interesse a altas
temperaturas (podendo chegar a 8000 K). Para isso, utiliza-se plasma de argônio obtido
pela interação de um campo de rádio freqüência e o gás argônio ionizado. O procedimento

analítico utilizado encontra-se detalhado em Janasi el al., (1995).
Os limites de detecção e quantificação estão relacionados na tabela

A

5.l.

preparação da amostra para ser submetida ao ICP-AES, consiste na sua secagem e

obtenção de uma granulometria fina (0,062 mm). Nessa etapa

foi utilizado moinho

de

anéis.

5.3.2. Agua da interface sedimento coluna d'água
As amostras de água da interface foram filtradas ainda no campo com dispositivos Millex,
de 0,22

W

de porosidade. Esse procedimento elimina as bactérias que poderiam decompor

algumas espécies químicas como nos NO¡- e NOz- (FORTI, 1999). As técnicas analiticas

foran¡ para a determinação dos metais, a espectrofotometria de absorção
atômica (AAS, aparelho da marca CG, modelo AA7000BC), e cromatografa líquida
empregadas

(DIONEX 2010i), para os ânions, ambas realizadas pelo Centro de Pesquisas de Águas
Subterrâneas (CEPAS) do GSA-IGc-USP.
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TABELA 5.1

- Lim¡tes de detecção e quântificâção para análises r€alizadas €m fusão alcalina e
diluição de 1:1000, exceto para P.F. e H2O- que são r€ålizadås por gravimetria" Abâixo dos limites
de quant¡ficâção os valores são semiquantitativos.
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5.3.3. Particulados em suspensão
Os dispositivos filtrantes Millex de 0,8 ¡rm contendo os particulados existentes na iryua da

interface sofreram secagem a 40'C e foram cuidadosamente abertos de maneira a se obter
frações do filtro. Essas foram devidamente metalizadas e submetidas a diferentes analises

em microscópio eletrônico de varredura (MEV, marca LEO, modelo 440i). Análises
químicas qualitativas pontuais foram realizadas com

o

auxílio do energ, dispersive

spectrum (EDS, marca Oxford, modelo ISIS300, com detector de estado sólido SiLi) com

raio

X,

acoplado ao MEV, Esses procedimentos foram realizados no Laboratório de

Microscopia Eletrônica do GSA-IGo-USP.

Algumas amostras foram observadas ao MEV submetido à baixo vácuo (marca JSM,
modelo 560LV) do Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura do Núcleo de
Pesquisa

em Geoquímica

e

Geofisica

da Litosfera OIUPEGEL-USP, campus de

Piracicaba). Nessas condições de pressão (26 Ka) tornou-se desnecessário o recobrimento
das amostras.

Análise de

difdÈlas fatores no diÐosiÉo

de mdsis

pe$d6

ern s€dimenlos lû<r¡d¡es ¡o Pa¡que Ecológico do Tietê
Dss€rt¿ção de Medrado. C. Ir. R. Pbheiro, 2001,

pÁs43

5.4. Análìse mineraló,gíca das sedìmentos

Os sedimentos foram analisados pelo método de difração de raios X com a finalidade da
determinação mineralógica de substâncias cristalinas. Foram empregados um dif¡atômetro
Siemens-Brucker D5000 e o programa de identificação mineralógica Diffiac AT Plus, do

GMG-IGc-USP.

Nesta dissertação, a descrição do conteúdo mineral dos sedimentos teve por finalidade
apenas

a caractenzùçáo desses e a distribuição dos metais neles contidos. O conhecimento

dos grupos minerais presentes, associado às

aniíLlises g¡anulométrica

e química desses

sedimentos, pode auxiliar no entendimento da referida distribuição.

5.5. TraÍamento dos dados obtidos
5.5. 1 , Coeficiente de correlação linear, segundo Pea¡son

Esse coeficiente tem sido utilizado para avaliar a similaridade de comportamento ou para

inferir as prováveis associações entre os parâmetros analisados (COVELLI &
FONTOLAN, 1997). Nesta dissertação,

o

interesse na sua utilização recai sobre o

comportamento dos metais de interesse (Cu, Cr,

ñ

e Zn) entre si e entre seus possíveis

adsorventes (compostos de ferro, manganês, além da matéria orgânica e dos particulados

finos ou, mais especificamente, dâs frações argila). As considerações abaixo

são

estritamente estatísticas e têm por finalidade esclarecer os conceitos que justificam sua
utilização.

"Se

xey

representam duas variáveis medidas em um certo número de indivíduos, um

diagrama de dispersão exibirá a localização dos pontos (xi, yr) em um sistema de eixos
cartesianos. Se os pontos nesse diagrama se localizarem próximos a uma reta, a relação é

dita linear e uma equação linea¡ toma-se apropriada para a anillise de correlação entre

as

duas variáveis, isto é, de estimação do comportamento de uma va¡iável com relação à
outra. Se y tende a aumentar a cada acréscimo de x, a correlação é denominada positiva ou

direta; caso contrário, negativa ou inversa. O modelo linear simples, portanto, pode ser
utilizado quando se está interessado nas relações entre duas variáveis ou mesmo entre dois
eventos. O coeficiente de correlação da amostra r é dado por:

I
- xl lvi - v)/ ln-l)
[ (xi - x)2 (vr - v)'(n - 1\' l,/,

lxi

Anális€ de difer€rl€s frtores nå dispGiÉo de mdris pesåds eÐ s€dimeÍtos lao¡st¡es no Pa¡que Eoológico do Tietô
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Sendo
e

n o número de pares de valores xi eyi

e as variáveis

x

e

y os valores médios para xi

yi" (LANDIM, 1997)

5.5.2. Isolíneas de concentração

A partir dos teores obtidos

para os metais nos sedimentos do topo e da base, foram

construídas isolíneas de concentração, com o auxílio do programa SURFER 6.0. O método

da krigagem não pôde ser utilizado pois foi impossível obter os variogramas necessários.
Esse fato deve-se às características da malha amostral, inadequadas para tal trataflento

geoestatístico: pequeno número de estações amostradas e grandes os espaçamentos entre

elas. Utilizou-se então

o

método do inverso do quadrado da distância (IQD), mais

adequado à interpolação nesse caso. Além das curvas de isoteores, esse recurso possibilitou

a apresentação gritfrca. a partir da interpolação dos dados obtidos para cada

estação

amostrada, numa escala de cor que oferece uma visualização da distribuição espacial em
função das concentrações dos metais no lago estudado.

A utilização do SURFER foi

efetuada sob a orientação do Laboratório de Informática

Geológica (LIG) do GSA-IGc-USP.

An¿lis€ de diferer¡r€s f¿tores nâ disposiÉo de
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pesådos em s€dimerfos lacÐslres no pa¡que Ecológico do Tidê.
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6. Resultados e discussão

para a

6.1 Resultadæ obtidos

I

coletø

6. 1. 1. Condições climáticas

A

foi

primeira coleta

realizada em quatro dias, sob condições climáticas diversas,

conforme tabela abaixo:

6.1.1Data
I

J.09.99

e com os dados
Ot servaçöes refhentes ao chma

Estações amoslradas

PEI 1,2,3 e4

Dia ensola¡ado, com ventos atingindo vnrr= I,94 m/s
15,5 e 23,6" C, du¡anle o pe¡íodo que

duou

e

ternperatua;ia¡ia¡ñtenke

a coletå, segundo

boletim CÈTESB.

Na sema¡ra anterior houve a ocor¡ência de chuvas, após longo perlodo de estiagem
(30
4.lJg.99

PEl 5,6,7,8

I

50 lnfn no mês de

julho e 1 a l0 mm em agosto/gg, s€gundo CpTECnNpE).

ura mars quente que o anterio¡, rcgistnndo temperabras ent¡e 16,9 e 29,5" C é

e9

ventos chegando a máxima velocjdade de I,62

l,Et l0, I I,

12 e

I

Í/s.

Coleta reålizada após periodo de chuvas variando entre 50 e 100 mm, segundõ
CPTDC/INPE. Nesse dia tembén se obs€rvara¡n ventos, cuja velocidade chegou a
3,45 m,/s e tsmperatùras va¡iara¡n entre t2,6 e ló,7'C durante o pelodo em que se
re¿lizou a coleta, segundo boletim CETESB.

24.O9.99

Plll

14, 15 e 16

uom ventos mars amenos que os do dla antenor, registra¡tdo vnb(= 2,81

m,/s e

temperatwas va¡iando entre 10,4 e 17,9'C, segundo boletim CETESB.

6.

1.2. Sedimentos

-

descrição de campo

De uma maneira geral, os sedimentos coletados possuem coloração do cinza-escuro ao
preto, exibindo elevada plasticidade e apresentando eventuais formas arredondadas de
coloração esverdeada, como nas amostras da base nos pET
Para as PET 3, 9

e

13 não

foi possível a obtenção da amostra de core de 40 cm, o

explica a ausência dos parâmetros das amostras do fundo
6.

2,5,8 e 16.

(3740

que

cm) natabela 6.1.2.

L3. Parâmetros fisico-quimicos obtidos no campo

6.1.3.1. Sedimentos

a) pH - Os valores de pH obtidos no campo podem

ser observados na tabela 6.1.2, tanto

para os sedimentos do topo quanto para os da base. Com exceção da pET 11, para
todas as demais estações amostradas, os pH obtidos para o topo (média de 6,g5) foram
mais elevados que os da base, que são mais ácidos (média de 6,41).

Anál ise de dife{enûes fâtores na disposigåo de máâis pesados em sedimqÍos lacüshes no parque
Ecológico do Tidê.
Diss€rlåção de Mestrado. C. H. R. pinheiro,2O0l.
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os sedimentos na 1" coreta"

t8
1112

!,Ã

E¡6

30

ETll

0,

f9

3

ñ13

27,64

uÆ42

14,93

'245 I

17.6i
13,6¡

Rr 4¡

2,1

21

4.11
-294
66

r3,7É

E'¡¡OI
o,2

È1r21

a"t¡5F

b)

Potenciål de oxirredução (Eh)

Figura 6.1.1

-

Valores de Eh obtidos para os sed¡mentos do topo e dâ base.

AnÁlisc dc difcrcnt s fator$ n6 dispoiição dc mct¡is pcssdoi cm s.dimcntos l¡custsr¡ no Porquc F,cológico do Ticté.
D¡ssertação de Mcstrado. C, H. R Pinhc¡rc, 2001,
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Para todas as estações a¡nostradas, os valores obtidos de Eh (tabela 6.1.1) mosham
sedimentos do topo mais redutores (média de -323 mV) que os da base (média de -?78

mV) (figura

6.

6.1 .1).

1.3.2. Ågua da interface

a)

Condutividade elétrica (CE)

-

Os valores obtidos encontram-se na tabela 6.1.3 e, a

partir da observação dos seus valores, nota-se nltido agrupamento das estações. Para as
estações PET

2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 9 (média de 180 ¡rS) os valores obtidos foram

superiores às das PET 10,

ll,

12, 13, 14, 15 e 16 (média de 75 pS). O maior valor

I (212 pS).
b) Oxigênio dissolvido (OD) - Os valores de OD distribuem-se de maneira
encontrado foi para a PET

não

homogênea. Algumas estações amostradas e dosadas, dado provavelmente a pouca

proñ¡ndidade (l,2

-

1,3 m) da lâmina d'água (PET 3 e 9), exibiram valores entre 9,4 e

12 ppm.

No entanto, outras cujas lâminas d'água são mais profundas, como

PET 10,

ll,12

as estâções

e 13, também apresentaram valores elevados (média de 12 ppm) (tabela

6.1.3). Por outro lado, os valores obtidos para as PET 14, 15 e 16 são muito superiores

(21,2 a 24,8 mg/l) aos possíveis de serem encontrados (9,01 mgll) na temperatura
observada no ambiente da coleta,

l9'C, de acordo com Drever (1988). Cabe ressaltar

que as determinações efetuadas nos dois primeiros dias ocorreram em condições
climáticas distintas das observadas nos dois últimos dias, como relatado no item 6.1.1.

c)

pH

- os valores de pH da água da interface dos sedimentos e coluna d'água (média de

7,96) foram superiores aos dos sedimentos do topo (média de 6,85), com exceção da
estação PET 7 onde os mesmos foram coincidentes. Observa-se ainda que os valores de

pH das PET 10, I l, 12, 13, 14, 15 e 16 foram mais elevados ou alcalinos (8,5

-

9) que

os demais (média de 7,3). O gráfico da figura 6.1.2 apresenta a variação dos valores de

pH dos sedimentos, do topo e da base, e da água da interface.

Aûálise de dif€rerfe* falor€s na disposiçåo de

ûdåis

pesados em s€dìrnaúos lacùstfes no Parque Ecológico do Tidê.
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10

I
7

6

4
2
1

o
PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET
16

11 12 13 14 15

1234s678910

Pontoa amostfadoa

a-

pH/lsed.T

--.a-

pH/1sed.B

-'-r-pH

6,1.2 - Vâlores de pII obt¡dos pûra os sedimentos do topo e
dos sedimentos do topo e colunÐ d'água.

['igurr

TABELA 6.1.3 - Parâmetros físicù.químicos

e quimicos

/1água

d¡

base e

pE da águt da ¡nterftcc

dr água de interface, 1'coleto (L.D. = l¡m¡tc

dc dctecção).

6, 1.4. Análises sedimentológicas

6.1.4.1. Analise granulomëtrica
A tabela 6.1.4 apresenta os percentuais de argil4 silte e areia,

segundo

o critério

de

wentworth, bem como a classificação dos sedimentos obtida pelo sistema de classificação
textural (diagrama triangular) proposto por Shepard (1954). Esse sistema é baseado na
relação entre os conteúdos de areia, silte e argila.

As

amostras

de

sedimentos

do topo apresentaram as seguintes características

granulométricas (tabela 6.1.4 e figura 6.1.3):

lâc1¡s1Jes no Parque Ecológico do Tidê.
Dissertação de Mest¡âdo. C. H. R. Pi'heiro,200l.
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sedimentos argilo-siltosos: PET 1 e 7;

sedimentos silto-argilosos: a maioria das estações, ou seja,
nessa categoria: PET

âs estações PET 3,

2,5,6,

l0

delas se enquadram

10, 11, 12, 13,14, 15 e 16;

4 e 9 apresentam classificação granulométrica bastante distinta

das demais amostras do topo, sendo que a primeira classifica-se como sedimento
areno-silto-argiloso e as outras duas como sedimentos areno-argilosos.

TABELA 6,1.4
scgundo

-

Resultado das análises granulométricås dos sedimentos do topo
o/ò

silte

o/o

zreia

5l

PET

IB

57

43

o

PF.T

2T

39

5R

3

PET

28

54

11

t1

PET

3T

22

79

PET

Nãô ôtr id.

Não ôt¡tidô

classificådo

silto-sreilosc

Não

otlido

l3

4T

l3

61

5',ì

a

PÊT 4R

ao

PE]' 5B

67

30

PF.T 6'T

40

60

0

PET

68

'1t\

to

0

PET

7T

65

35

o

PF.T

7R

55

45

0

PET 8T

Não

sihcårPiloso

,ì

sillôarailoso

arqilo-siltoao
Nâo otrtido

ohido

PF,T fIR

42

19

39

,

to

6S

årenc.arÊiloso

PET9B

Nâo otdid,

PF]T I OT

30

70

0

silto-arailoso

0

siho-årsiloso

PETIIT

31

68

IR

41

47

Nñô otttido

PET IOB

PF.T ¡

PET

I2T

40

PF,T

I28

58

PF.T

t

1'l'

sifi.o-årsil

61

siho-areiloso

58

sìlto-arÊ¡loso

a6

ârEilG siltoso

NÂô

pFir l4T

41

PFJT

I5T

2A

70

PF.T

I5R

19

50
58

FET 16T

I6B

siho.ârgiloso

40

PET 138

PET

e da basc (B),

o

PET 1T

PTIT 1R

(Ð

'79

ôttido

sihoarsil

t8

O padrão utilizado por Shepard para definir areia, silte e argila não difere do adotado por
Wentworth. Esse padrão se baseava no diâmetro das partículas entre argila e silte de 1/256
mm ou 3,9 mícron e de 1/16 mm ou 62,5 mícron entre silte e areia.
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1I COLETA

TOPO
ANÁLISE GRANU.OI¡ÉTRrcA

.

PEI

'T
. PEf 2
O PEr 5
é PEr 6
f.-: PEr

Õ

*
*'
.

O
X

O

to
PEI i1
PE-r

PET 12

PEI t3

PËT 16
PET

3

PEr 4

10096

sLtE

Diagrama triangular (SHEPARD, 1954) exibindo a clâssific¡ção tertural das amostrâs
dos sedimentos do topo malisedas na 1" coleta.

Figura 6.1.3

-

f

COLETA
BASE

ANÁUSE GRANUþMÉTRGA

]{

Per rF

O

PEr 2F

.

10ô%

sLrE

FET 5F

r.'1,

PEf

1OF

O

PFr

1sF

V

PET f2F

@ eer ror

X'igura 6.1.4 - Itiagrâma triangular (SHEPARD, 1954) exibindo â classificaçlo texturol dâs amostrâs
dos sedimentos da bâse tnâl¡sadas na 1' coleta.

Quanto às amostras da base (tabela 6. 1.4 e figura 6. 1 .4):

-

l0

estações amostradas foram classificadas como sedimentos argilo-siltosos: PET

5,6,7,8,9, t2,14

e 16;

1,2'

Análise de difercntes ftto¡es na disposição de met¿is pesådos em sedimentos lacust¡es no Pa¡que Ecológic-o do Tieté.
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6.I

3 estações como silto-argilosos:
1 estação como areno-argiloso:

.4.2.

%

PET 10, 11 e 15;
PET 4.

Matéria Orgônica (/o MO),

oÁ

umidade, % argila

e

profundidade.

As observações a seguir baseiam-se nos dados contidos natabela6.l.2 que podem ser mais
bem analisados no gráfico da figura 6.1 .5.

O PET

I

corresponde à estação de maior profundidade (2,90 m), sendo esta uma das que

apresentam maiores teores de MO (12,9 %) e a segunda em percentual de argila (51

o/o).

Por outro lado, a PET 9 apresenta os menores valores, tanto para o percentual de MO (1,48

%) quanto para o de argila (21 %), sendo uma das estações coletadas de mais baixa
profundidade ( 1,30 m).

A

estação PET

3,

embora também apresente um dos valores mais baixos para a

profundidade (1,20 m), possui alto teor de MO (11,7

o/o)

e baixo teor de argila (22

o/o).

Jâ as PET 2, 5, 6 e 7 possuem características semelhantes quanto à profundidade, variando

entre 2,6 e 2,7 m e percentual de MO entre 8 e 9. Exceto aPET 7, cujo teor de argila foi o

maior encontrado,65 Vo, as outras três estações exibiram teores médios próximos a 41 %.

As estações PET 14 e i6 apresentam similaridade quanto aos teores de umidade, argila e
matéria orgânica, sendo que a primeira é mais profunda (2,52 m) que a segunda (2,21 m).

Depois da PET

l,

a PET 15 é a que apresenta a maior profundidade (2,82 m), porém os

menores valores para os teores de matéria orgânica (5,65 Vo) e argila (28

o/o).

As estações PET 10, 11 podem ser agrupadas quanto à profundidade (2,48 m), o percentual
de MO variando enîe 5,62 e 6,21, bem como o de argila entre 30

e3l

%.

Quanto às PET 4 e 8, embora apresentem similaridade quanto à profundidade (2,1m), não
demonstram o mesmo para os percentuais de MO e de argila. A estação PET 4 com 4,97
de MO e 27

o/o

de argila, enquanto o PET 8 apresentã

7

,41 % de MO e 42

o/o

%o

de arg¡la.

Todas as considerações acima referem-se aos sedimentos do topo. Quanto aos sedimentos

da base, o teor de MO é superior ao do topo para as PET 5, 10, 11, 12, 15 e 16. Ao
contrário, nas estações PET

1,2,4,6,7,8 e 14eleémenor.

Os teores de argila presentes nos sedimentos da base foram superiores (média 53,92 %) aos

encontrados nos sedimentos do topo (média 37,44 %), exceto para a PET 7, cujos teores do

topo (ó5

%o)

foram maiores que os da base (55,22 %).

Análise de diferenles fatores na disposição de rndais pesados øn sodimqrtos lacustres no Parque Ecológico do
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Æ

2
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n
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I
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5,65
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73.57
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6
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pontos amostrados

Figura 6.1.5

- Variaçito dos teores de umidade, de matéria orgânica e de argila dos sedimentos do topo,
bem como das profundidades nas estações amostradas na l" coleta

6.1.5.

Análise química dos sedimentos (ICp-AES)

61.5.1.

Metsis

Comparando o topo com os sedimentos da base (Tabela 6.1.2), pode-se observar que as
concentrações

do cobre do topo foram superiores às da base, para todas as

estações

amostradas, o mesmo ocorrendo com o zinco, com exceção da PET 10, cujos teores nos
sedimentos da base foram maiores Ø09 mgll) que os do topo (325 mg/l).
euanto ao

níquel, as concentrações da base são bastante próximas às do topo nas estações PET 5,
I

10,

I e 15 e superiores nas demais amostradas, diferentemente do que ocorreu com o cobre e

o zinco. A concentração do cromo do topo é maior que a da
estações amostradas, exceto para a

PET

l,

base para quase todas as

cujos valores se aproximam muito (78 mg/l no

topo para 76 mgl na base). O ferro (%Fe2O3) apresentou concentração do topo (média de
5,8 yo) superior à encontrada na base (média de 4,24Yo), para 80 Yo das estações. As PET 3,

4 e 9 exibiram teores médios do metal de 3,4 Yo para o topo. O mesmo ocorreu com o
manganês (%MnO), cujo teor médio no topo foi de O,O4 Yo, superior ao da base, cuja
média
sendo

foi de 0,02 yo. Houve pouca discrepância nos valores paru a maioria das estações,
as PET 3,4 e 9, mais uma vez, as que apresentaram menor percentual. Os teores de

cálcio (%CaO) nos sedimentos do topo foram mais elevados que os da base. As PET

l, 5,

Anális€ d€ difercntes falorcs na disposição de mefais p€radoß em sedimentos låcust¡es no Parque Ecológico do Tierê.
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6, 7, 10,

II,

12, 14 e 15 podem ser agrupadas com teor médio de 0,22 To nabase. Para os

sedimentos do topo, as estações PET
as

1,2,3, 5,6,7,8,10,11

e 12 com méd ia de 0,34

PET 4 e 9 com 0,20 %, e as PET 14, 15 e 16 com média de 0,51

PET 13 apresentou teor intermediário de 0,43

6.1.5.2.

53

o/o

%o,

de CaO. A estação

yo.

O comportdmento do fósforo

O fósforo apresentou cefa similandade com o ferro, com teor médio para quase todas as
estações de

0,19

o/o

e de 0,73

reduzindo para cerca de 0,16

%o

%o

para as PET 3,

4 e 9, para os sedimørtos do topo,

na maioria dos casos dos sedimentos da base e 0,065

o/o

para a estação PET 4.

6.1.6.

Perda ao fogo @.F.).

Quanto à analise da perda ao fogo (P.F.), os percentuais obtidos para a maioria das
estações fica.ram próximos a 19 %o, pala o topo. Para as estações PET 3, 4 e 9 os valores

foram 14,13

o/o, 12,27
%o e

5,53 7o respectivamente. Quanto aos sedimentos da base esses

percentuais foram inferiores aos do topo (média de

6.

L7 Análise química

A tabela 6.1.3 exibe

l6

%).

da água de interface

as concentrações

obtidæ para ciítions e ânions,

6.1.7.1. Metdis
Tanto o cobre, quanto o cromo não foram encontrados dentro dos limites de detecção da
técnica analitica utllizaÅa. O mesmo ocorreu com

o níquel na maioria

das estações

amostradas, com exceção das PET 4, 5, 8 e 16, onde foram encontradas concentrações com

valores próximos ao limite de detecção (0,04

mg/) do

equipamento (AAS). Quanto ao

zinco, as concenüações encontravam-se bem acima desse limite (0,003 mg/l). O maior
valor observado na primeira coleta foi de 0,11 mg/I, para as estações PET 5 e 6 e o menor
de 0,02 mg/l nas PET 3,

l0 e 15. Em nenhuma

das estações amostradas as concentrações

dos íons Al3* ultrapassaram o limite de detecção (0,55

ml).

As concentrações mais

elevadas dos íons de ferro (Fe

"t"l) presentes na agua da interface ocorreram nas estações
PETI e PET lO, com 0,47 ppm e 0,39 ppm respectivamente, enquanto as PET 15 e 16
apresentaram concentrações abaixo

do limite de detecção do equipamento empregado

nessa anáìise (tabela 6.1.3). As demais estações puderam ser agrupadas por faixas de

A!álisê dr diferentes ft¡o¡ot ria disposiçdo

de metâis pesÂdos em sediÍrentos laoùst¡es no Parquc Ëcológic-o do Tietê.
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concentração e levando-se em considefação as duas porções do lago observadas na figr¡ra

5,6,7,8,9, 10, ll e 12, além daPET
Assim, as estâções PET 3, 12 e 13 com

5.1, ou seja, as PET 1, 2, 13, 14 15 e 16 e as PET 4,

3 que se situa na interligação entre as duas.

concentrações variando entre 0,07 e 0,08 ppm, PET

I

e 11 com 0,12, as PET 6 e 7 com

0,18 e 0,16 ppm, as PET 4 e 5 com 0,21 ppm e 0,27 ppm e finalmente as PET 2 e 14 com
0,26 e 0,23. Os íons Mn2+ estiveram presentes com maiores concentrações nas estações
PET 3 e 9, variando entre 0,13 e 0,12 ppm, PET 1, 14 (0,1 e 0,08 ppm) e PET 5 e 6 (0,08 e

0,07 ppm). Os menores teores foram exibidos pelas estações PET 4 e

12 (0,02 ppm), bem

como pela PET 15, segundo o critério do agrupamento dos pontos de coleta exposto acima.

A PETI6 apresentou
estações PET

concentração abaixo do limite de detecção (tabela 6.1.3). Nas

2 e 13, assim como nas PET 7, 8, 10 e 1l os teores encontrados variaram

entre 0,03 e 0,05 ppm.

6.

L7.2.

Ånions

Considerando-se as duas porções do lago mencionadas anteriormente, pode-se verificar
que no lo grupo (PET 1, 2, 13, 14 15 e 16), a PET 14 apresentou maior teor de íons HPO42-

(0,24 ppm), seguida da PET 1 com 0,09 ppm, PET 16 com 0,05 ppm e as PET 2, 13 e t5
entre 0,01 e 0,02 ppm. No 2o grupo (PET 4, 5, 6, 7,

8,9, 10, 1 1 e l2),

a PET 5 apresenra

maior concentração de ânions HPO42' (0,85 ppm), seguida pelas PET 7, 8 e 10, cujas
concentrações variaram entre 0,55 e 0,59 ppm. As mais baixas concentrações desse ânion,
nesse 2o grupo, ocorreram para as PET 6 (0,11 ppm) e PET 12 (0,04 ppm).

Da mesma ma¡eira, analisando-se as concentrações dos íons NO3', para os dois gnrpos,
constata-se que

no lo grupo

a

PET 15 apresentou a maior concentração (0,41 ppm)

ea

PET

13 a menor (0,19 ppm), enquanto a média da concentração encontrada para as estações

PET 1,2, 14 e 16 foi de 0,25 ppm. No 2o gnrpo, a maior concenhação (1,61 ppm) foi
exibida pela amostra da PET I

I

e a menor pela

PET l0 (0,03 ppm). As estações PET 6, 7 e

8 apresentaram as mesmas concentrações (0,29 ppm), bem como as PET 5 e 12 (0,21
ppm). A PET 4 apareceu com a segunda maior concentração do grupo (0,38 ppm).
Os íons sulfato (SO¡2-) não apresentaram diferenças significativas de concentração entre as
estações amostradas, tendo seus valores variado entre 7,97 ppm (PET 4) e 8,79 ppm (PET

10). O mesmo aconteceu com os lons cloreto
19,86 ppm

(PEf 2) e2l,l6 ppm (PET

s).

(Cl), cujas concentrações oscilaram

entre

A¡ólisc

de

diføeûtes fûtorcs n¡ disposigto
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L Condições climáticas

Obsewando-se

o gráfico da figura 6.1.6, verifica-se nas

primeiros dias de coleta (PET

I a 9)

estações amostradas nos dois

que os valores exibidos tanto para a condutividade

elétrica (médía obtida de 180 pS) quanto para o pH (média de 7,3) foram semelhantes,
exceto para o PET 1, cuja condutividade elétrica (C.E.) (212 ¡rS) foi superior às obtidas
para as demais estações de coletra. No intervalo de dias que separou essas coletas do dia em

que as PET 10, 11

e

12 foram amostradas, houve a oconência de chuvæ, conforme

exposto na tabela 6.1.1. Sendo assim, nos dois dias em que as amostras das estações PET

l0 a 16 foram coletadas, houve discrepância

acentuada entre elas e as anteriores, tanto nos

valores da C.E, que diminuiram para r¡ma média de 75 pS, quanto do pH, que aumentou,
variando entre 8,2 e 9,16. As prováveis explicações para essas alterações são:

-

A diluição da âgua do

lago, por motivo da oconência das chuvas, e a conseqüente

diminuição nos valores da C.E.

-

O aumento dos valores de pH da água da interface deve-se, possivelmente, à aceleração
do processo de decomposição da matéria orgânica presente nos sedimentos, promovida

pela maior concentração de oxigênio dissolvido (OD) na coluna d'água. Esse fato
decorre tanto das chuvas quanto dos ventos,

já

mencionados anteriormente (tabela

6.1.1). Nesse processo de oxidação, a matéria orgânioa presente nos sedimentos
funciona como doador de elétrons, consumindo assim íons ÊI1 presentes na coluna
d'água e resultando tanto no aumento do pH da água, quanto na diminuição do pH dos
sedimentos. Além disso,

o

aumento do OD na coluna d'água também acelera o

processo fotossintético das algas (abundantes no lago), fato que também contribui para
a elevaçâo do pH da água, de uma média de 6,85 para 8,75. Esse aumento dos valores

de pH da

âgn

para as estações PET 10 a 16 parece ter interferido nas concentrações

tanto de Fe tohl quanto de

Z**

em solução, cujos valores médios foram diminuídos.

Nessas condições de pH, é provável que tenha havido a precipitação dos carbonatos e

hid¡óxidos desses metais.

A

estação PET 16

foi a única

que não apresentou esse

comportamento, sendo que as concentÌações desses metais nos sedimentos foram as
menores apresentadas por esse gupo de estações e a concentração de Íons zinco em
solução, a maior.

Análise de diferentes fatores na disposição de mdais pesados em sedimentos lacustrexr no Parque Ecológico do Tidê.
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Figura 6.1.6 - Gráfico da variação da C.E. e do pH para as estações amostradas na 1'coleta.

Segundo Imboden et al. (1995), dependendo do tempo de exposição dos lagos à ação dos

ventos, bem como da velocidade dos mesmos, esse processo fisico pode trazer alterações
não só no epilímnio, como desenvolver também algum efeito no hipolímnio. É claro que a

profundidade

do lago também é

importante, bem como

a

estratificação térmica.

Geralmente, os processos que levam à ressuspensão no hipolímnio ocorrem numa escala da

ordem de dias, mas a ação das bactérias, por exemplo,

é capaz de reduzi-la à escala

de

horas.

A tabela 6.1.5 oferece alguns parâmetros

quantitativos médios, baseados em dados

fornecidos pela CETESB, referentes às medidas horárias da velocidade dos ventos nos dias
em que as coletas foram realizadas. Esses dados permitem avaliar o tempo ou o período em
que se observaram as maiores velocidades dos ventos e compará-los aos To.o calculados a

partir da equação' Tresp: hrr¡r/ u¡rr.t, ou seja, o tempo de resposta de um epilímnio não

é dado pela velocidade característica que gera a turbulência (u1ur6) e pela
profundidade na qual se pretende avaliar seus efeitos (h"r*) Segundo esses autores, para
estratificado

uma velocidade do vento de 5mls, tem-se a velocidad€ utur¡:5x10'3 m/s, resultando num
T"""0 de cerca de 0,5 h, para um hmi*:10 m. Assim, os Tr""p constantes na tabela 6.1.5

foram calculados segundo esses critérios, considerando o hmix: 2,9 m, que corresponde

à

maior profundidade obtida para as estações amostradas no PET. Quando comparados o

Anólise de difer€¡tes frto¡es na

diÐosiøo

de máåis p€såd6 er¡r sedimento6

ls(r¡lfts

Diss€r{rÉo

de

no Pårque Ecológico do Tidé.
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T,*o e o tempo em que as velocidades dos ventos permaneceram mais altas (t) nos dias das

a

coletas, observa-se

possibilidade

da

interferência

do vento nos

processos de

remobilização dos particulados dos sedimentos, já que T,oo< t. Observa-se ainda, na tabela

6.1.5, que a freqüência desses ventos mais velozes ocorre no período que vai das 8 às 16 h,
predominantemente.

- T-o ca.lculados em função då maior veloc¡dade dos ventos atuânte por um período de
tempo (vt)' obtidos em relâtór¡o da CETESB, referente ao mês de sctcmbro/lggg, Ievando-se em
consideração a maior prufundidade encontrada no lago (2,9 m).

T,ABELA 6.1.5
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Além da velocidade, a direção dos ventos também pode ser considerada para verificar
ela afeta ou influencia a distribuição dos metais nos sedimentos. Na figura

Al

se

do anexo 1,

pode-se observar os diagramas circulares das freqùências da ocorrência dos ventos,
segundo os quadrantes: 0-45o, 45-900, 90-135', 135-180", 180-225',225-27e,270-315'e

315-360", para o período compreendido entre maio/1997 a abriV2000.

A figura 6.1.7 representa o diagrama obtido pela somatória

dessas freqüências para todo o

periodo acima citado- Observa-se a predominância dos ventos S 60" O, seguidos de N 45o
E.
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Figura 6.1.7

-

o

Diagrama circular que ¡ndica

percentual de ocorrência dos ventos, segundo

quadrantes' para um período de 3 anos (maioll997 a abriV2000), dados fornecidos pela CETESB.

6.1.8.2. Fatores de correlação de Pearson

A partir dos resultados das análises químicas e sedimentológicas,

relativos

à lu coleta,

foram determinados os fatores de correlação de Pearson (tabelas 6.1.6 e 6.1.7), que
serviram para determinar quais parâmetros fisico-químicos são mais adequados para
estabelecer similaridade de comportamento para as estações amostradas. Assim, as maiores

correlações, ou melhor, as mais próximas de

I foram, naturalmente,

consideradas como de

maior peso. Esses fatores serão discutidos a seguir no item 6. 1.8.3.
TABELA 6.1.6
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TABELA 6.1,7 - f,'atores de correlação obt¡dos entre os parâmetros químicos dos sedimcntos da base
da l" coleta"
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6. I . 8. 3. Parômetros

físi co-qu ímicos dos sedimentos

6. 1.8.3.1. Diagrama

Eh/pH

Plotando-se os valores de Eh e pH obtidos para os sedimentos do topo e da base da lu

o gráfico da figura 6.1.8. Verifica-se que o
em estudo é redutor, com pH ligeiramente ácido. A coloração dos sedimentos

coleta no gráfico da figura 2.1 obtém-se
ambiente

que vai do cinza-escuro ao preto, mencionada no item 6.1.2, é uma das características
desse

tipo de ambiente. Os sedimentos do topo são meios mais redutores que os da base, o

que pode ser verificado tanto no gráfico da figura 6. 1.1 quanto no diagrama da figura 6. l.S.

Por outro lado, os valores de pH dos sedimentos da base ligeiramente mais baixos que os
do topo podem indicar que a matéria orgânica residual que não foi decomposta quando os
sedimentos se encontravam no topo continuou seu processo de decomposição anaeróbia a

maior profundidade, sob novas camadas de sedimentos, e os ácidos produzidos ficaram aí
confinados, gerando esses menores valores para o pH.

O diagrama indica que o ferro presente

nesse ambiente provavelmente se encontra sob a

forma de sulfetos (FeS/FeSz) e pode-se prever a possibilidade de que parte dos metais
presentes nos sedimentos também se encontre sob
associação entre

a mesma forma química.

Essa

o comportamento dos metais decorre dos elevados fatores de correlação

(tabelas 6.16 e 6.1.7) obtidos entre

o Fe e os metais Zn, Cu e Cr, principalmente. A

restrição feita a esse diagrama é o fato de que ele não leva em consideração as interações
entre os metais e compostos orgânicos.
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X'igura 6.1.8

Dessa forma, pode-se considerar que esses metais provavelmente encontram-se

nã.o

biodisponíveis, não fosse também elevada a correlação destes com o teor de umidade dos
sedimentos, que varia de 0,70572 para

o Ni àté 0,82324 para o Zn, como pode

ser

verificado na tabela 6.1.6. Além disso, em análises realizadas com o EDS, acoplado ao

MEV (ver imagens e espectros), observou-se que

espécies de diatomáceas presentes nos

particulados em suspensão apresentav¿ìm metais Cu e Zn incorporados à sua estrutura

intema. Se essa bioacumulação é deletéria, ou melhor, se há toxicidade às referidas
espécies, já constitui outra abordagem em estudos mais específicos. O fato de observar-se a
presença de metais pesados em espécies do fitoplâncton, não significa necessariamente que

ocoûa a biomagnificação nos níveis mais altos da cadeia trófica desse ambiente (MILANI,
2000; MOZETO,2001).

6.1.8.3.2. SURFER

Arálise

de difercntes fatorcs nÂ disposigão de mer¡is posados em sed{imentosolscr¡stres

r¡:j"ði?tÉflrtrål

ffiî.

pás_

6l

dos gráficos das isolíneas dos valores e suas interpolações, segundo o critério do inverso

do quadrado da distância (IQD). Observando-se os mapas das distribuições dos metais,
P2O5, argila

e matéria orgânica (MO) nos sedimentos do topo (figuras 6.1.10 a 6.1.20),

obtidos pelo programa geoestatistico SURFER, poder-se-ia pensar, a princípio, em atribuir

as isolíneas de maior concentração aos pontos cujas profundidades são maiores. lsso
porque, é aí que normalmente se concentra a maior parte dos particulados mais finos, cujas

propriedades de adsorção de metais
casos, como nas estações PET

l,

já

são reconhecidas. De certa maneira, em alguns

5, 6 e 7, para os teores de Fe2O3, P2O5, Cu, Zn e Cr, pode-

se admitir que essa premissa apresente certa validade. No entanto, essa ponderação
encontra obstáculo na estação PET t4 (profundidade de 2,5 m), cujos valores obtidos das
concentrações para Fe2O3, Cu, Zn e Cr foram maiores que os da estação vizinha, pET

l,

cuja profundidade é maior, 2,9 m. Pode ser observado nos mapas gerados pelo programa,
exibidos pelas figuras 6. l. 10, 6.1. 12, ó. 1. 13 e 6.1.15, que há" aparentemente, uma zona de
concentração delimiøda pelas curvas de isoteores de distribuição de maiores concentrações
que avança para o interior do lago, a partir da margem a SE, na altura da estação

pET

14.

Da mesma forma, outra zona de concentração delimitada pelas curvas de isoteores para
metais Cu e Zn pode ser observada (figuras 6.1.12 e 6.1.13) na altura da estação pET 8
(profundidade de 2,1

m),

na porção NW do ambiente lacustre analisado. Nesse caso,

acrescente-se ainda o fato de os percentuais de Fe2Or, P2O5, argila, matéria orgânica, além

do percentual de perda ao fogo que inclui, além do carbono orgânico, o

carbono

inorgânico, sulfatos e sulfetos, adsoryentes naturais dos metâis em ambientes naturais, não
apresenúarem o mesmo comportamento ou aumento observado para esses metais (Cu e Zn)

na est¿ção citada (PET 8). Assim, é possível que esses metais estejam sendo introduzidos
no ambiente lacustre ou a partir da margem do lago próxima à estação PET 8, onde se sabe

haver um aterro contendo material de diferentes proveníências ("lixão"), ou em suspensão
ahavés do canal, onde se localiza a PET 9, proveniente das águas do rio Tietê. A estâção

PET 9, nesse caso, não apresentou m&iores concent¡ações desses metais, uma vez que seus
sedimentos são de granulometria areno-argílosa, com o maior teor de SiO2 (ó8,8 %) e o

menor de 1Jzo3 (14,27 %) de todas as estações, além de pequeno percentual de matéria
orgânica, fatores esses que limitam a adsorção dos metais. As baixas concentrações de

metais, P2O5, argila e matéria orgânica também foram detectadas na estação pET 4,
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observadas com evidências nos mapas das figuras 6.1.10 a 6.1.18, podendo ter a mesma

explicação proposta para e PET 9 mencionada anteriormente.
Analisando-se ainda as figuras 6.1.10, 6.1.11,6.1.12,6.1.13 e 6.1.15 para os sedimentos do

topo e comparando-as à figura 6.1.18 (% P.F.), observa-se o mesmo padrão de distribuição
das isolineas de concentração, provavelmente porque, tanto a matéria orgânica quanto os

sulfetos e carbonatos ligados aos metais (Fe, Cu, Zn e Cr) são eliminados durante o
processo de calcinação utilizado para a determinação do percentual de perda ao fogo.

Quanto aos sedimentos da base, observou-se, principalmente nas figuas 6.1.10 (%
Fe2O3), 6.1.11 (% P2O5)6.1.12 (Cu) e 6.1.15 (Cr), que os teores da base são inferiores
aos do topo. Ocorre da mesma forma para o Zn (figura ó. 1. 13), com exceção das estações

PET 10 e 11, cujas concentrações da base são superiores às do topo.

De maneira geral, as concentrações de argila (figura 6.1.16) e Ni (figura 6.1.14) na base
foram maiores que as do topo para as estações amostradas. A exceção nesse caso fica a
cargo do percentual de argila de topo para a PET 7 (ó5 %) superior ao da base (55 %). O

maior percentual de argila nessa estação de coleta pode ser o resultado do processo de
transporte dos particulados em suspensão provenientes do rio Tietê, cuja porção mais fina

tende a se acumular nas áreas mais profundas, como é o caso da PET 7, que apresenta a
maior profundidade observada nessa porção do lago.

As isolíneas traçadas para os valores de pH dos sedimentos encontram-se no gráfico
6.1.19, que também oferece uma visualização espacial dos valores de pH distribuídos
geograficamente, a partir das coordenadas de cada estação amostrada. O que se nota no
caso do pH é uma evidente diminuição dos valores observados das amostras da base em

relação as do topo. Ou seja, os materiais coletados na base tendem sempre a ser mais
ácidos que os do topo. Nesse aspecto, nota-se também que as ourvas de isoconcentração de

valores para amostras do topo e da base não ocupam os mesmos espaços geográficos do
ambiente lacustre analisado. O gráfico da figura 6.1.20 representa a distribuição espacial
dos valores de Eh para topo e base. Nesta figura, vislumbra-se serem os valores de Eh para

as amostras do topo sempre muito mais redutoras do que as obtidas para as amostras da
base, bem como as curvas de maiores teores dessas duas subamostragens distribulrem-se

espacialmente de forma distinta. Ou seja" o plano formado pelas isolíneas de menor valor

(mais redutor) no topo ocupam a porção SW desse ambiente, enquanto as de menor valor
da base tendem a ocupar a porção SE.
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6.1.8.4

- Comparação

de resultados

Embora não seja muito adequada a comparação entre guidelines utilizados para ambientes
temperados e tropicais, seguem as concentrações de cromo, cobre e zinco que compõem o

Canadian Sediment Quality Guidelinesfor the protection of aquatic life:

- Tabela dos limites canadenses de qualidade de sedimentos ISQG e PEL para os
metais cromo, cobre e zinco (CANADIAN ENVIRONMENTAL QUALITY GUIDELINES, 1999).

TABELA 6.1.8

ISQG

-

Metal

ISQG (me/ïe)

PEL (mglkg)

Cromo

37.3

90,0

Cobre

3s,7

t97

Zinco

t23

315

Interim Sediment Quality Guideline é a concentração abaixo da qual não se espera que efeitos

adversos possam ocoffer (mínimo tóxico).

PEL

-

Probable Elfect Level é a concentração acima da qual efeitos adversos oconem freqüentemente (mais

que 50 % dos efeitos).

Guideline

-

limite numérico recomendado para sustentar a utilização dos recursos

dos

ambientes aquáticos, ou melhor, sediment quality guidelines são importantes porque os
sedimentos exercem uma profunda influência na saúde dos organismos aquáticos.
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Os ISQGs canadenses citados são recomendados pata concentrações químicas totaís dos
sedimentos superficiais de água doce, isto é, do topo (5 cm), quantificadas por protocolos

ou

Na quantificação analltica de metais em
guidelines canadenses (ISQGs), foi utiliz¿do o

metodologias analíticas padronizados.

sedimentos para obtenção dos referidos

método da digestão ácida dos sedimentos, em geral com água régia (3:1 HCI:HNO3), que
remove a fração dos metais biologicamente disponível. A metodologia analítica utilizada

no presente trabalho também resultou na obtenção das concentrações totais dos metais,
porém a abertura da amostra foi realizada por fusão alcalina da amostra, com posterior
dissolução em HNO3,

A utilização de limites

para avaliar o significado toxicológico de substâncias químicas

associadas aos sedimentos tomou-se importante componente

no

gerenciamento dos

ecossitemas aquáticos. No Brasil, mais especificamente no Estado de São Paulo, o projeto

QUALISED representa o esforço no desenvolvimento desses critérios de qualidade para
sedimentos em ambiente tropical.

As considerações que seguem referem-se aos sedimentos do topo obtidos no PET, por
serem os maís diretamente envolvidos com os processos de remobilização de metais no

meio lacustre, da mesma forma que os ISQGS. Respeitadas as diferenças analiticas, os
valores de concentração foram comparados com os obtidos pelo método utilizado pelos
canadenses.

As concentrações de cromo nos sedimentos na estação PET 9 foram as únicas abaixo do
ISQS (32 ppm). Por outro lado, a estação PET 5 apresentou concentração superior ao PEL

(92 ppm). Nas demais estações, as concentrações apresentaram uma média de 79 ppm,
sendo que as PET 3 e 4 com média de 48 ppm.

Para o cobre, as concentrações obtidas para as estações PET 4 e 9 foram as únicas abaixo

do ISQG, sendo 27 e 30 ppm, respectivamente. A maior concentração enconhada foi 107
ppm para a estação PET 8, que não ultrapassa o PEL (197 ppm).

Por último o zinco, que não apresentou, em quaisquer das estações amostradas, teores

inferiores ao ISQG (123 me/kg). Mesmo as estações PET

4e9

apresentaram

concentrações de 137 e 133 ppm, resp€ctívamente. A maioria das estações, PET 5, ó, 7, 8,

10, 1l e 14, apresentou concentrações acima do valor do PEL (315 mg/kg) sendo 332 ppm
o valor médio encontrado.
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6.1.9, Conclusões preliminates referentes aos resultados da 1" coleta
A partir desses dados, as estações foram agrupadas, segundo os seguintes crítérios:

-

Similaridade de teores de metais : Zn, Cu, Fe, Cr;

Similaridade sedimentológica: Vo matéria orgânica (MO), % umidade e o/o argil4
também por serem reconhecidas como assimiladores de metais;

-

Proximidadegeogátfica.

Em geral, ligeiras variações nas concentrações e teores foram obtidos para os pontos pET

1,2, 5, 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Optou-se, porém, por

separáJos em 2 grupos,

segundo o critério da proximidade geográ,frca. Sendo assim, os grupos formados seguem
especifÌcados abaixo:

Grupo I

Grupo 2 Grupo 3

PET 1, 2, 13, 14 e 15;
PET s, 6, 7, 10, 11 e 12;

-

PET 3, 4 e 9t

caraclel1rr¿a-se

por menores concentrações de metais e demais

teores, bem como por característica granulométrica distinta dos dois grupos anteriores,

sendo classificados como areno-silto-argilosos

e

areno-argilosos respectivamente,

enquanto os primeiros grupos são formados por sedimentos argilo-siltoso e silto-argiloso
(tabela 6. 1.4).
Restam ainda as estações PET 8 e 1ó cujos sedimentos, embora sejam classificados como

silto-argilosos, apresentam concentrações maiores dos metais (Zn e cu) de tal forma que os
distinguem dos grupos

I

e 2.

Assim, para a segunda amostragem foram selecionadas as seguintes estações para coleta:

PET

14

-

PET 5 e 7

representante do Grupo

PET 4 e 9 -

l;

representantes do Grupo 2;
representantes do Grupo 3;

PET 8;

PET

A

16.

estação PET 5 por apresentar maiores teores de Zn e Cu e ser ponto central da parte

superior do lago.

A PET 7 alinha-se com as estações PET 9 e 8, também

apresenta altos teores de Zn e Cu e

poderia servir para avaliar a influência da entrada de água do rio Tietê no complexo dos
lagos.

A-nÁlise d€ diferentes fatores na disposigðo de rnelåis pesados em sedimeritos lacùshes no Parque Ecológico do Tietê,

Dissertûção de Mest¡sdo. C. H. R. Pinheiro, 2001.
Pág.

7l

A PET 9 é o ponto da interligação do lago princípal com o restante do complexo, ou seja, é
a interface de influência da contribuição do Tietê para os teores de metais e nutrientes
como o fósforo, encontrados nos sedimentos lacushes.

A

estação PET

4, embora

apresente similaridade com

o PET 9,

situa-se próximo ao

estreitamento que há entre a porção superior e inferior (pedalinhos) do lago principal.

A PET 14, embora apresente menores teores de argila, umidade e matéria orgânica e iguais
percentuais de perda ao fogo, fósforo, ferro e manganôs aos da estação PET 1, exibe
concentrações de metais (Zn,

Ct e Cr)

superiores, bem como teor de cálcio e íons HPO¡2-.

Vale lembrar ainda que há aparente entrada dos metais Cu e Zn a pafür da estação PET 8,
que pode ser atribuída tanto à influência da presença de um antigo ateno ("lixão"), a partir
da margem a NW do lago, quanto à proximidade que essa estação apresenta da entrada de
água do rio Tietê, quando do período das chuvas, conforme

já discutido e observado

nas

figuras ó.1.12 e 6.1.13.
Esse agrupamento das estações possibilitou a redução do número de amostras na 2' coleta.

A

necessidade desse procedimento deveu-se a fatores que restringiram a realização de

análises químicas.

Algumas outras conclusões referentes aos resultados obtidos na lu coleta aparecem
relacionadas abaixo:

-

O ambiente lacustre do PET apresentou sensibilidade às alterações climáticas ocorridas

entre os dias de coleta observadas nas tabelas 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, tanto para os
sedimentos quanto para a água da interface desses com a coluna d'águâ.

-

Os ventos parecem exercer influência no ambiente lacustre raso em estudo, conferindo

ao asp€cto climático um importante parâmetro a ser considerado na análise

da

dispersão dos metais.

-

Os fatores de conelação indicam prováveis associações:

a) do fósforo,

cromo, zinco, ferro e cobre com matéría orgânica (associada à % de

perda ao fogo);

b) entre os metais Cu e Zn;
c) entre ferro, zinco, cromo e cobre, possivelmente

na forma de fosfato, pois é

elevado o fator de conelação entre esses metais e o fósforo, não esquecendo que os

sulfetos desses devam estar também presentes nesse ambiente altamente redutor;

d) dos metais cromo, zinco, ferro e cobre com os aluminossilicatos;
e) do fósforo com os aluminossilicatos, talvez como fosfato adsorvido;
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f)

dos metais zinco, cobre, cromo, ferro e nlquel com o percentual de umidade,
indicando posslvel presença desses dissolvidos na água dos sedimentos.

-

comparando as concentrações dos metais cromo, cobre e zinco encontradas para os
sedimenûos lacustres do PET com os guidelines canadenses discutidos no item 6.1.g.4,

verifica-se que o zinco é o met¿l que represenúa maior risco devido aos valores mais
elevados que o limite PEL para quase 50 % das estações amostradas, e que nas demais
os teores também estiveram acima do teor

mlnimo em que não

se espera efeitos

tóxicos

(ISQG). O c¡omo vem em seguida com teores um pouco abaixo do pEL em muitas das
estações. O cobre apresentou valores bem mais baixos que o pEL, porém muito acima

do ISQG para a maioria das estações de coleta. sabendo que os referidos índices ou

g,idelines aplicam-se a ambientes de clima temperado espera-se que, em climas
tropicais, como no caso do PET, as temperaturas mais elevadas, maior luminosidade e
a conseqüente aceleração dos processos biológicos devam gerar valores ainda menores

paÍa esses guidelines. Isso significa que as concentrações encontradas para os metais

nos sedimentos do PET podem representar maiores riscos à saúde dos organismos
aquáticos do que os analisados no item 6. 1.8.4. No entanto, o procedimento analftico de

abertura das amostras dos sedimentos adotados nesse trabalho, por ser diferente do

utilizado na obtenção dos ISQG e PEL, deve estar promovendo a extração de maior
concentração de metais que a utilizada na determinação dos guidelines canadenses,
uma vez que retiram não só os metais adsorvidos e/ou biodisponíveis, mas também

metais ligados mais intrinsecamente

a

estruturas moleculares. Apesar desta

consideração, a comparação dos valores obtidos com os guidelines canadenses pode ser

válida, deste que respeitada esta restrição.
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6.2 Resultados obtidos para a 2'coleta
6.2.1. Condições climáticas

Como mencionado no item 6.1.8.3, na segunda coleta a amostragem restringiu-se aos PET
4,

5,7,8,9, 14 e 16 e foi realizada

TABELA 6,2.1
coleta.

-

em dois dias, conforme tabela abaix.o:

Tabela com as condições climóticas referentes aos dias em que foi realizada a 2"

Data

Estações amostradas

Observações rcferçntes ao clima

10.04.00

PET 14, 16 e 4

Dia ensolarado, com ventos atingindo vr¡,r= 2,70 Íy's, e terrperatura variando entre
20"C e 26,7" C, durante o período que durou a coleta, segundo boletim CETESB.

12.04.00

PET5,7,8e9

Dia pouco mais quente que

o

anterior, registrando temperatr¡ras variando entre

19,8'C e 27,7"C e velocidade dos ventos chegando a máxima de 2,61 m/s.

6.2.2. Sedimentos

-

descrição de campo

De modo geral, os sedimentos coletados possuem coloração que vai do cinza-escuro ao
preto, exibindo também elevada plasticidade, como na la coleta, e em algumas amostras

foram observados pequenos nódulos esverdeados com formas arredondadas, como nas
amostras da base na estação PET 16. Esses nódulos foram analisados química

e

mineralogicamente de modo separado do sedimento do fundo (PET I6CBA).

Figura 6.2.1.a

- O rio Tietê no período das chuvas tem seu nível elevado acima do nível d'água dos

lagos do PET.

Foram coletados também sedimentos em suspensão da âgua do
compreendida pela entrada do canal de ligação entre o

rio Tietê, na

rio e o complexo

ârea

dos lagos
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(figrrra 6.2.1.b). Essa coleta foi realizada no período das chuvas, qLlando o nível do rio

se

eleva e transborda através do canal para o interior dos lagos (fìgura 6.2.1.a e 6.2.1.b).

- Pequena ponte de madeira situada no local onde, através de um canal, as águas do rio
Tietê adentram o lago do PET.

Figura 6.2.1.b

Obseryou-se ainda a entrada de esgoto no lago em sua porção marginal, nas proximidades

da estação PET

I

(figura 6.2.2), porém, nesse caso, não foram realizadas coletas para

análise.

l'igura 6.2.2

-

Entrada de esgoto no lago principal ou dos pedalinhos.
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6.2.3. Parâmetros fisico-químicos obtidos no campo

6.2.3.l. Sedimentos

a) pH -

Os valores de pH obtidos no campo estão

apresenta dos

na tabela 6.2.2,

englobando as subamostras tanto dos sedimentos do topo quanto da base, lembrando
que os resultados referentes às estações PET

1,2,3, 6, lO,

ll,

lZ,

13 e 15 foram

obtidos por interpolação dos parâmetros fisico-químicos das demais estações,
respeitando os grupamentos estabelecidos no item ó.1.9.

permitiu

a

A

referida interpolação

utilização do recurso griifico resultante do programa geoestatístico

SLJRFE& como será visto mais adiante. De uma maneira geral, os valores de pH
dos sedimentos da base são mais ácidos (variando entre 5,9 e 6,63) que os do topo
(variando entre 6,3 e 7,1), exceto na estação pET 4.
TABELA 6.2.2 - Parâmetros físico-químicos dos sedimentos do topo (T) c da base @) referentes

à

2' colcta.

b)

Potencial de oxirredução (Eh)

-

Da mesma form4 como observado,na

l"

coleta,

os valores obtidos de Eh (tabela 6.2.2) enbem sedimentos do topo mais redutores
(média de -355 mV) que os da base (média de -306 mV) (frgora 6.2.3).
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Fígura 6.2,3

-

Gráfico dos valores de Eh dos sedimentos do topo (T) e da btse (B) dâ 2" coletâ'

6.2.3.2. Água dø interÍace

a)

pH

- os valores de pH da água de interface

dos sedimentos e coluna d'água (média

de 7,90) foram superiores aos dos sedimentos do topo (média de 6,68), conforme se

pode verificar na tabela 6.2.3. O gráfico da ñgura 6.2.4 apresenta a variação dos
valores de pH dos sedimentos do topo, da base e da água da interface.

TABELA 6.2.3 - T¿bcla dos resultados dâs ânálfues químicas para metais, llnions e parâmefros
físico-quírnicos da água da interface da 2'colett (L.D. = l¡mitc dc detecçño)'

cl,_^.
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0

0.06
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PET

4

i¡ã
-+-pH

pH base

ost¡çõas ¡rFstrados

figura

6,2.4

-

Gráfïco comparat¡vo dos valores U.J"T":" água da interface, sedimentos do topo c da

Somente as estações PET 4,

5,7,8,9,

14 e 16 foram amostradas, uma vez que esses

dados não seriam tratados através do programa geoestatístico SURFER.

6.2.4. AnáLlises sedimentológicas
6. 2. 1.

As

I. Análise granulométrica

amostras

de

sedimentos

do topo

apresentam

as

seguintes características

granulométricas (fi gur a 6.2. 5):
ANALISE GRANULoMÉTRIoA

2' COLETA
TOPO

PEl 4CT
PET 5CT
PET 8CT

a

PÊf 9CT ai\
PET 14CÏ
PEI 16Ct

i00% slLTÊ

Figura 6.2,5 - Diagrama triangular (SHEPARD, 1954) exibindo a classificaçilo textural das
amostras de sedimentos do topo analisadas na

2'coleta
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pesados
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Dissertâção de M€slrådo. C. E. R. Pi¡heiro,200l.
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Sedimentos argilo-siltosos: PET 5CT e 7CT;
Sedimentos silto-argilosos: PET 8CT, 14CT e

l6CT;

Sedimentos areno-argilosos: PET 4CT;
Sedimentos areno-argilo-siltosos: PET gCT.

Quanto às amostras da base (figura 6.2.6):
? coltrA
BASE

ANÁUsE GRANULoMÉ.TRþA

PEr

acB

O

PFr

7cB

ê

PEI16CS.

50%

sftE

Figura 6,2.6 - Diagrâmâ triangular (SIIEPARD, 1954) exibindo fl clåssificlção textural das
amostrûs de sedimcntos da bße analisad¡s na 2' colets.

Sedimentos de seis estações amostradas foram classificados como argilo-siltosos

PET 5CB, 7CB, 8CB,9CB, l4CB e 16CB;
Sedimentos de uma única estação como arenos: PET 4CB.

A tabela 6.2.4

exibe os percentuais de argila, silte e areia dos sedimentos do topo

da base @) obtidos na 2^ coleta, além da
sedimentos,

(T)

e

classificação granulométrica desses
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TABELA 6.2.4 - Resultâdo das análises granulométr¡cas dos scdimentos do topo (T) c dr båsc (B),
se?undo critório de WENTWORTII (1922) c SHEpARII (1954).
Eúção

o/.

Ãñila

PET4CT

a6

ls

35

PET 4CR

6

l0

R4

PET 5CT

50

/t1

3

PET 5CR

5l

35

l4
0

¡rsilGsifico

o

¡rtilo-sitroco

PF-T

PET 7CB

69

1l

42

52

PET 8CB

66

\4

PEl9CT

6.2.4.1.

t%

lcsilto6ô

?.lT

PFT A(]T

42

PET 9CB

65

ì3

t

PET 14CT

'to

68

2,

I4{]R

6t

36

1

PET 16 CT

46

5l

1

PET I6CB

73

25

2

PF,T

"rãro-siho-sroilÛ3o

Matéria Orginica (% MO),

%o

arsilGsitro6o

silto-srsil

umidade , % argita

e

profundidade

As considerações seguintes baseiam-se nos dados contidos na tabela 6.2.2.

o

percentual

de matéria orgânica dos sedimentos de topo revelou-se superior ao dos sedimentos de
base, com exceção da estação PET 9. Da mesma forma, o teor de umidade no

topo é
superior ao encontrado nos sedimentos de base, exceto na PET 9. Na estação pET 9
também observou-se a menor profundidade.

Quanto ao percentual de argila, não houve um comportamento uniforme sendo
observado maior percentual no topo somente para as estações pET 4 e Z.

6.2.5.

A

Analise mineralógica (DRX)

analise da composição mineralógica obtida

representativas

de cada grupamento de

por

esse método, para as amostras

sedimentos, permite considerar que os

sedimentos argilo-siltosos são constituídos principalmente por minerais dos grupos da

illita e caulinita acompanhados de minerais residuais como quartzo, dolomita e gibbsita
como acessórios (figura A2 do anexo, DRX da PET 7CT). Os sedimentos silto-argilosos
apresentaram os mesmos grupos minerais predominantes, além de quartzo, microclínio
e gibbsita a serem considerados com cautela, devido a sua presença estar sinalizada com

pequena intensidade nos

DRX obtidos e analisados. Grande parte desses

minerais encontra-se associada

a

grupos

conteúdo amorfo, como pode ser observado no
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difratograma da estação PET 14CT (figura A3 do anexo). Por sua vez, nos sedimentos
arenosos,

o quartzo predomin4 seguido da caulinita o da illitâ, com microclínio

e

gibbsita, mais uma vez, â serem considerados com ressalvas (figura A4 do anexo, DRX
da PET 4CT).

Nas amostras de sedimentos de fundo (3740 cm) das estações PET 5, 8 e 16 foram
observados sedimentos esverdeados, enquanto úmidos. Depois de secos, exibem aspecto

argiloso perdendo a coloração esverdeada, cuja análise mineralógica indica a presença

de argilominerais do grupo da illita e da caulinita, predominando mais uma vez,
seguidos de microclínio. O quartzo, nesse caso, aparece associado aos minerais amorfos

(figura A5 do anexo, DRX da PET I6CBA). A análise química desse material também

foi realizada

6.2.6.
6.2.6.

e será apresentada no item 6.2.6 deste capítulo.

Análise química dos sedimentos (ICP-AES)

L

Metais

Comparando os sedimentos do topo com os da base (tabela 6.2.2), tanto para as estações
amostradas quanto para as estações cujos valores foram obtidos por interpolação, pode-

se obseryar que as concentrações do cobre do topo foram superiores às da base, para
quase todas as estações amostradas, exceto a

PET 11. Com o zinco,

as concentrações do

topo também foram maiores que as dos sedimentos da base, exceto as estações PET 9,
10

e 11, cujos teores nos sedimentos da base foram maiores

mg,{) que os do topo (111

mfl|

(47

330 mg/l e 324 mg/l)

.

5 mgll,406 mg/l e 379
Quanto ao níquel,

as

concentrações da base são inferiores ris do topo nas estações PET 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,

12, 14 e 15 e superiores na estação PET 1. A concentração do cromo do topo é maior

que da base para quase todas as estações amostradas, tal como o observado para o
cobre, zinco e níquel, exceto para a PET 9, cujo valor da concentração da base (52

mgll) é bastante superior à do topo (15 mg/l). O ferro (% Fe2Q)

apresentou

concentração do topo (média de 5,33 %) superior à encontrada na base (média de 4,87
o/o), para 80

% das estações, inserindo esse elemento no mesmo comportamento químico

dos outros metais. As PET 3, 4 e 9 exibiram teores médios desse metal de 3,19

%o

para

o topo. O mesmo ocorreu com o manganês (% MnO), cujo teor médio no topo foi de
0,037 %, superior ao da base, cuja média foi de 0,027

%0.

Houve pouca discrepância nos

valores para o topo na maioria das estações. Para as amostras da base, a da PET 2
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apresentou o menor valor (0,013 %) e as das PET 10 e 11 os maiores valores (0,045 %).

Os teores de cálcio (% CaO) nos sedimentos do topo foram, em geral, mais elevados
(média de 0,32 %) que os da base (0,25 %), sendo exceções os dâs PET 6,

I

e 9. No

topo a âmostra da estação PET 14 apresentou maior concentração (0,45 o/o), sendo o
menor teor encontrado para a PET 9, com o valor de 0,14 %. Quanto aos sedimentos da
base, o maior percentual encontrado foi de 0,38 Vo paru a estzção PET 9 e o menor (0,12
o/o) para

aPET 4.

6.2.6.2.

Não-metais

e

perda

ao

þgo

Tal qual observado para o ferro, o fósforo apfesentou teor médio de 0,17

Vo

para quase

todas as estações para os sedimentos do topo, exceto para as estações PET

média

foi de 0,11 %, e 0,03 % para a

3,4, cuja

estâção PET 9. Na maioria dos casos dos

sedimentos da base o teor de CaO va¡iou entre 0,21 e 0,33 %, sendo que a estação PET
9 apresentou o maior percentual (0,38 %) e a PET 4 o menor (0,12 %).

Quanto à análise da perda ao fogo (o/o P.F.), os percentuais obtidos para a maioria das
estações ficaram próximos a 18 Vo, para o topo. Pa¡a as PET

3,4 e 9, os valores foram

14,9,12,9 e2,6tYo, respectivamente, e o maior valor foi encontrado para a estação PET
13 (21,'7 %). Quanto aos sedimentos da base, esses percentuais foram próximos (média

de 17,5 o/o) aos do topo, sendo que a estação PET 4 apresentou menor valor (3,9

o/o).

Neste contexto, também, observando-se â tabela 6.2.2, pode-se agupar as estações em
que os valores para%oP.F. dos sedimentos do topo foram superiores aos da base: PET 4,

5,7,8,11,14 e 1ó. Ao contrário

6.2.7

.

das estações

PET L,2,6,9,12 e 15.

Aniúise química da água de interface

A tabela 6.2.3 apresenta os resultados obtidos na 2' coleta para a água de interface entre
a coluna d'água e os sedimentos. Nota-se que, maís uma vez, somente as estações PET

4, 5,7, 8, 9, 14 e 16 foram amostradas e que as interpolações nesse caso não foram
necessárias, uma vez que esses dados não seriam tratados através
geoestatístico SURFER.

do pro$ama

A¡álise

de diferentes fato¡es r¡o disposição de metûis p€sådos efn sedimcnûos lacusl¡cs no Púrque Ecológi@ do Tiete.
Disselação de Meshûdo. C. H. R. Pinh€iro, 2001.

Pág.

6.2.7.1

82

Metais

Assim como os resultados obtidos nas a¡álises da

l8

coleta" as concentrações

encontradas para os íons dos metais: cobre (Cu2*), níquel (Ni2r) e cromo (Crúot'l)

estiveram abaixo

do limite de

detecção (0,025 mgll, 0,04 mg/l

e 0,02 mg/l,

respectivamente), conhririas às concentrações de zinco (Zn2*) que estiveram todas
acima do limite de detecção (0,003 mg/l) do equipamento. Os teores de ferro (Fetod)
em solução também foram encontrados acima do limite de detecção (0,05 mgll), sendo
que as estações PET 7 e 8 apresentaram as maiores concentrações (0,54 e 0,50 mg/I,
respectivamente), seguida das PET a (0,a5 mgfi), PET 14 e 16 (0,38 e 0,3ó mg/l). As
menores concentrações foram verificadas nas PET 5 e 9 (0,1 e 0,14 mg/l). Quanto aos

lons de alumínio 1Al3*), a estação PET 4 destaca-se pela maior concentração (0,23
mg/l). O manganês 1Mn2*¡ em solução presente nas estações PET 7 e

mg/l) conesponde aos maiores teo¡es, enquanto as PET 5,

9e

8

(0,19 e 0,24

16, ao contrário,

apresentam os menofes.

6.2.7.2

Á.nions

As concentrações de nitrato (NO3-) encontradas para as estações PET 7 e 8 foram
muito superiores (0,45 mgll) às das demais estâções, como

as

PET 4, 5 e 14, cuja média

foi de 0,07 mg/I. Valores intermediários foram observados nas PET 9 e

16, cuja média

foi de 0,26 mgí.

Quanto ao íon HPO¿2-, contrário ao observado para

o

nitrato, teve sua maior

concentração na estação PET 16 (0,43 mg/l), seguida pela das PET 4 e 14 (0,16 e 0,13

mgll, respectivamente). Para as demais estações, PET 5, 7,

I

e 9, a média observada

foi

de 0,01 8 mg/I, bem abaixo das demais estações.

As concentrações do lon sulfato (SOr2-) não apresentaram variação significativa entre
as estações,

t5.2.7.3

ficando sua média na casa dos 16,29 mgll.

Sedimentos em suspensão e água do

rio Tietê

Na tabela 6.2.4, a segtir, estão os resultados das análises químicas efetuadas com os
sedimentos em suspensão

e

a âgua do rio Tietê que, no período das chuvas, invadiram

por extråvasamento de seu leito o complexo dos lagos do Parque Ecológico, via ponto
de conexão entre os dois ambientes.
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TABELA 6.2'4 - Análises químicas realizadas com água e sedimenlos €m swpensão do rio T¡etê
que entrâ no complexo dos lâgos.
(mg/l):.r rFe loþt::.

tù

'Cftn4,.:Cria:, â13+.:,:,r,.Mn}: r:Cl:, .::NO.:::ruO¡' SO;z-::
O,O4 n.d. 20,8 1,06 0,25 2o,t)s 0,19 0,006 34,Og

9!r :Cu:?r ::M:r+r

Águu 1,07 0,2 n.d.
:,
.

: :

:...'

:.

:. ::.

:

"

:ñ¡

:' i/::F aî/oj :.;]zû= :.,:cú'r (ppn)
. (ppn)
þpn) opm)

Sedim. 9.48 365 107 75

t03 0,53 26,71 0.1 3'-,gg

0.65

26,33

Susp.

6.2.7.4

Inclusões de sedimentos esverdeadas

Quanto às análises químicas da amostra

l6CBd

mencionada

no item 6.2.5, os

resultados seguem abaixo (Tabela 6.2.5):

TABELA 6.2.5
:::

:,.:

..

: :.!./6rqroj

PET

8,03

-

Tabela das análises químicas dos nódulos esverdeados mencionados no item 6.2.2.
:,r:ã¡::r,.::,et¡::l::, i:::Nt..:::
{PPIi):: :(pDln):: onnr¡,,

134 2?

15

¿i::::
:"Ot ,:,

:.::
,

20

o/n:cÃo-:,
:,

o,t1

!/1uao.::..1:y."ry. ."/rry

:.i1.1

24,14 0,032 52,78 0,05

E,9

I6CBA

6.2.8
6.2.8.1

Discussão dos resultados obtidos na 2, coleta comparados à

1".

Aspectosclimáticos

Da mesma forma como foram observados na primeira coleta, os valores do T"oo obtidos
na tabela 6.2.6 para o mês de abrll/2}O1, na segunda coleta, são inferiores ao tempo em

que as velocidades dos ventos peÍnaneceram mais altas (t), Ou seja, com a velocidade

máxima observada (vt),

o tempo necessário parâ que os ventos remobilizem

os

sedimentos (T*"p) é inferior ao tempo em que o vento atuou (t). Assim, os ventos e as
pequenas profundidades encontradas nesse ambiente lacustre contribuem para que os

particulados sofram processos de ressuspensão e se acumulem em pontos que servem

como obstáculos e impedem a continuidade da sua movimentação. Esse parece ser o
caso da estação PET 3, que possui baixa profundidade (tabela 6.1,2) e constitui área de

estreitamento do lago, funcionando como ponto de acúmulo de partículas que migram

em suspensão, principalmente da porção mais larga do lago (figura 5.1); dai

a

alta

concentração de matéria orgânica nas amostras analisadas nessa estação, A estação pET

8

situa-se próxima às margens do lago (figura 5.1) e> como a pET

3, permite

a

acumulação de sedimentos provenientes tanto do complexo de lagos restante quanto da

porção mais estreita superior

do lago pela ressuspensão causada

pelos ventos
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preferenciais, que também se movimentam nessa direção, conforme diagrama da figura
6.1.7

.

TABELA 6.2.6 - T *p dos ventos em função da maior velocidade dos ventos atuante por um maior
período de tcmpo (l.t), para a maior profundidâde encontrada no lago (2,90m)- abriU2000.
dala
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2.8. 2. Parâme tros

o.76
0.53

físico-qu ímicos

Os valores de Eh e pH obtidos para os sedimentos do topo e da base da 2u coleta foram

plotddos no gráfico 4.1 originando o gráfico da figura 6.2.7. Nesse gráfico, verifica-se
que

o ferro

presente nesse ambiente, assim como ocoÍTeu

provavelmente sob

na l" coleta, encontra-se

a forma de sulfetos (FeSlFeS2) e pennite estima¡ com boa

probabilidade de acerto que parte dos metais presentes nos sedimentos também se
encontre sob a mesma forma química. Essa associação entre

o

comportamento dos

metais decorre dos elevados fatores de conelação (tabelas 6.2.7 e 6.2.8) obtidos entre o
Fe e os metais Zn, Cu e Cr, principalmente. Verificou-se na 2' coleta que os valores de

Eh obtidos nas estações amostradas foram inferiores aos da

1Â

coleta, ou seja, as
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condições redutoras do ambiente lacustre em estudo foram acentuadas, o que contribui
ainda mais para a estabilidade dos sulfetos metalicos presentes.

2A

COLETA

ü,

lr

I

-¿.

LtJ

+ TOPO

.

BASE

Figrra. 6.2.7 - Valorcs dc Eh e pH obtidos para os scdimcntos do topo da 2' coletan plotados no
diagrama Eh-pH para o ferro em sistcmas lacustres obtido por B.F. Jones e Bowscr, 197t,
modilicado de Hem,1977 apwlHltKANSON & JANSSON, 19E3.

No verão, os ciclos biogeoquímicos do enxofre produzem uma quantidade miixima de

fero, que tem a tendência de minimizar a toxicidade de metais nos
sedimentos quando comparada à toxicidade encontrada em estações do ano como
monossulfetos de

inverno e primavera (MOZETO, 2001). Dessa forma, pode-se considerar que

esses

metais provavelmente encontram-se não biodisponíveis, não fosse também elevada a
correlação dos mesmos com a

%o

de umidade dos sedimentos, variando entre 0,72065

para o cobre até 0,80116 para o Zn. A forte correlação entre FezOt, Zn, Cr e Cu com
%P2O5 (0"86107, 0,75206,0,75146 e 0,74855 respectiv¿ìmente) e deste com % P.F.

(0,99224) verificada na tabela 6.2.7, indica provável associação orgânica, quer como
constituinte de organismos vivos e/ou mortos, quer como complexos.
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A redução do HPO¿2-

îa

áLgua

de interface, da lu para a

t

coleta, na maioria dos pontos

(tabela 6.2.3) pode estar associada à incorporação desse nutriente pela biota, uma vez

que no período mais quente, que antecedeu à 2u coleta, normalmente os processos
biológicos, tanto de crescimento, reprodução e decomposição, são intensificados. A
redução dos teores de matéria orgânica dos sedimentos do topo ocorrida nas estações

PET 5, 7 e

8

deve-se provavelmente à aceleração do processo de decomposição. Por

outro lado, o aumento de matéria orgânica nos sedimentos das estações PET 4, 9,14

e

76, na2u coleta, verificado na tabela 6.2.2, parece indicar que o aporte e/ou produção de

matéria orgânica sobrepõe-se ao processo de decomposição. O aumento das atividades
fotossintéticas realizadas pelo fitoplâncton tanto contribui para o acréscimo da matéria

A¡úlise
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orgânica morta, nos sedimentos do fundo e particulados em suspensão, quanto para
aumentar o pH da água da interface, também verificado na 2u coleta (tabela 6.2.3). Esse

aumento da tnatéria orgânica da lu para a 2^ coleta, para os sedimentos do topo da
estação PET 16, também coincide com a elevação da concentração dos íons NO3- e
HPOa2', talvez pela influência de alguma entrad¿ de esgoto não detectada ou por
correlação existente entre yo CaO e

atividades antrópicas.

A

coleta e 0)2057 para

a lu) pode ser um indicador da presença tanto de fósforo

%o

PrOs (0,69358, na 2'

precipitado junto à CaCO3 quanto de Ca3eO4Þ nos sedimentos.

A diminuição

codas

concentrações dos lons Caz* elÐO0,2'também pode indicar a formação de Ca3(PO4)2.

Na

2o

coleta, para as estações PET 4 e 16, onde as concentragões de HPO¿2- fo¡am muito

mais elevadas que na lu (0,16 mill

-

nd e 0,43 g/l

-

0,05 mg/I, respectivamente (tabelas

6.2 3 e 6.1.3)), pode-se apresentar as seguintes considerações:

-

A elevação do pH da

água da interface, observada na segunda coleta,labela 6.2.3,

originou a elevação do nível de fósforo; hipótese menos provável, pois a elevação
do pH oconeu para todos os pontos enquanto que o aumento do teor de IIPOa2- não.
Talvez as concentrações de Ca2* possam ter interferido nesse processo.

-

Oufia possibilidade pode ser a introdução de PO¿3' alóctone com o periodo

das

chuvas que antecedeu à 2u coleta.

-

Em ambiente mais reduzido, o Fe2* é tiberado para a coluna d'água juntamente com
o FIPO¿2-, como observado nas estações PET 4 e ló, onde as concentrações de feno
solúvel aumentaram significativamente da
e 0,04 para 0,36

-

l"

para a2u coleta (de 0,21 para 0,45

m{l

m{1, respectivamente).

A diminuição do pH dos sedimentos do topo na maiorie das estações amostradas, da

lu para a 2" coleta, poderia reverter a condição dos metais que se

encontram

presentes nos sedimentos e tomálos solúveis, presentes em solução na água da

interlace e coluna d'água.
Algumas evidências do aumento do processo de oxidação da matéria orgânica podem
ser citadas:

-

Os valores de Eh mais redutores na segunda coleta, para os sedimentos de topo,
podem indicar que há a aceleraçäo no processo de decomposição de MO.

-

Os sedimentos do topo mais ácidos são provavelmente

o

resultado

dessa

Ff

pelos

decomposição, uma vez que nesse processo ocorre o consumo de íons

Análiso de difercntcs fåtores no dispostção de metâis pcsados ern scdimentos lscustres no Pârque Ëc,ológico do Tictê.
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sedimentos. O pH é fator importante na mobilização das espécies químicas. De um

modo geral, quando os valores de pH são inferiores â 5 ocorre a solubilização dos
metais e com isso aumenta o risco de toxicidade provocada pelos mesmos.

-

O aumento nas concentrações de ions Zn2* e Fet'*l da primeira para a segunda coleta

para as amostras de água da interface das estações PET

4,7,8,

14 e 16 também

corrobora para a hipótese de que os metais, associados ao material orgânico dos
sedimentos, possam estar sendo liberados quando da oxidação da MO.

-

Além dos cátions acima citados, o ânion SOI- também teve sua concentração
aumentada, possivelmente decorrente

da oxidação dos sulfetos ligados ou

adsorvidos à MO.

6.2.8.3 - MEV-EDS

Assim como observado na

MEV (ver imagens

1â

coleta, nas análises realizadas com o EDS, acoplado ao

e espectros), observou-se nos particulados em suspensão a presençâ

de grupos de diatomáceas e, em suas estruturas intemas, metais como Cu e Zn
incorporados. Somente um aprofundamento desses estudos poderia associ¿rr a presença
desses metais a possíveis alterações na estrutura biológica desse ambiente lacustre.

6.2.8.4. - Fator de enriquecimento

(îE)

Como exposto na introdução, página 31, esse fator exprime o grau de contribuição
antrópica sobre um ambiente natural. Para o cálculo desse fator é necessário normalizâr
os dados geoquímicos, como citado na página 19. Observa-se na tabela 6.2.9 os valores

de FE para os metais Cu, Zn e Cr, da lu para a 2u coleta, por exemplo, da estação de

coleta PET 5. Os valores dos dois primeiros normalizadores (Al2O3 e TiOz) foram
bastante semelhantes entre si, bem como os dois últimos (FezO¡ e

A escolha do alumínio como elemento normalizador

PrOl.

deve-se ao fato desse constituinte

refletir as variações granulométricas dos sedimentos, estando presente nos particulados
mais finos, argilominerais, que possugm grande capacidade de assimilação de metais.

Além disso, as conelações encontradas entre o alumínio e os metais Cr, Zn, Fe foram
acima de 0,84 e para o cobre 0,75.

O ferro poderia ser utilizado como elemento normalizador devido ao alto grau de
conelação entre ele e os metais Cu, Zn, Cr, porém o input de ferro quer seja dissolvido

Análise de difer€r¡t€a få1ores nå dis?osição de metajs pesados em sedimeltos låcustres no Parque E€ológico do Tiéê,
Disserbção de Medrado. C. H. R. Pinheiro, 2001.
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quer como particulados em suspensão, proveniente do rio Tietê, não permite

na

^g)a,

sua utilização para esse fim.

TABELA 6,2.9 -

Verific_aç_ilo. dos

' irE

vaìores de f,'D dos metais em função de vários normâliztdores.

h

2,4 cr

A1203 0.57 1.06

Tio2 0,53 0,99
Fe2O3 0,67 1.24
Þtos. o,6s: : t,zL
Pelos cálculos realizados com

o fósforo,

0,47
0;a4
0,55
o;54

esse elemento também apresentou grande

correlação com o percentual de perda ao fogo, que reflete provavelmente em grande
parte os teores de carbono orgânico. O mesmo acontece entre o ñsforo e o alumínio,
bem como o ferro, que são grandes assimiladores de metais, As correlações diretas do

fósforo com os metais Cr, Zn e Cu foram também bastante elevadâs (0,918045,
0,836138 e 0,7704Q7 respectivamente, verificados na tabela 6 2 7). Mas, assim como
acontece com o ferro, o aporte de fósforo proveniente do Tietê, durante o período de
cheia, o inviabiliza como elemento normalizador.

A

tabela 6.2.70,

a

seguir, mostra que as concentrações de ferro dissolvido e em

suspensão são praticamente o dobro das encontradas no ambiente lacustre em estudo no

PET.
TABELA 6.2.10

-

Compârâç¡¡o entre as concentrâções de ferro e fósforo encontradss no ânrbiente
lâcustre € rio Tietô

Águ" Fe'*rmg/l 0,45
Sedi$ FezÔt . 3,24 .
Água HPO4 0.16
.0;11
se¡un . . . P:or .
''

0,10
4,8ó
0.013
0,1ó

0.54
5¡7
0,014
0:18

0.50
5,95
0,014
Q,l?

0.14
.2,13.
0.03
0,03

0.3E 0.36
5;72 5,p7
0.13 0.43
o,la .0,17

1.07
9,4S

0.006
0,65

'

A tabela 6.2-11 exibe os fatores de enriquecimento dos metais somente para as estações
de coleta PET 4, 5,

7,8,9,

14 e 16, dos sedimentos do topo com relação aos da base,

visto que nessas estações pode ser estabelecida comparação entre os sedimentos

das

duas coletas. Além disso, há também os fatores de enriquecimento da segunda coleta em

relação à primeir4 somente para os sedimentos de topo, pois esses, estando em contato

com a coluna d'água, participam mais diretamente da dinâmica do fundo lacustre, A
média final busca representar o comport¿rmento de cada metal nas coletas.

Altálise de difcrentexi fatores na disposição de mdais pesados ern sedinentos lacustres no Parquc F)ológio do 'Iiaê.
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TABELA 6,2.11

l'

X'atores de enriquecimento calculados para a
e a,2'coleta, do topo em relação
à basc, para os sed¡mentos do topo da 2'coleta em rclação à I'coleta.

-

(aumenrouf OiminuiuJ )
1" coleta

PET 4
PET 5
PET 7
PET 8

-

topo/base

Cu Zn Cr

Ponto

Ni

14

PET 16
Média

Ni

>1,3;:l 1,68 1,84 <0,44 >0,77

1,37 0,9'7 1,26 0,gg
L,27 1,10 0,6g
2,37 t,63 l,l5 0,58

l,2g

PETg
PET

2" coleta - topo/basc

Cu Zt't Cr

t,62

1,04

1,46

1,13

final

11

1,05
1,06

0,75

Topo 2"eoleta/l'coleta

Cu Zn Cr Ni
1,04 l"ll 0,48 >1,10

1,t0 >0,67 >0,45
l.0 t l.0l t,25 >2,05 0.57 1.06 4.47
1.57 t,l6 2^u >2,01 0,75 0,98 l,0l
1.03 1,00 2.36 >1.72 0.49 0.88 1.04

t,30 0,81

<1,00 >3,4ó

l.2l

1,4,1

2,71

0.68 0.93 0.91

l.2t

>1.9t

0.92
1,04
0.93

1.44 <0.81 t,73
1.04

l,l3 1,30 1,32 0,90 0,70 1,07 0.52 <0,63

1l 1111 11r1
0,71

verifica-se assim, de maneira geral, que os metais analisados (cu,

zn, cr e Ni)

apresentam maiores concentrações, normalizadas, no topo em relação à base em ambas
as coletas. Porém, quanto ao fator de enriquecimento do

topo da2u coleta com relação à

lu coleta, somente o zinco (Zn) e o níquel (Ni) apresentaram unânime crescimento. Para

o cromo (Cr) o

enriquecimento do metal no topo ocorreu para os sedimentos das

estações de coleta PET

7 e 8, enquanto para o cobre (Cu) tal

enriquecimento foi

observado para as estações PET 4 e 9.
Comparando os resultados entre as tabelas 6.1.3 e 6.2.3, verifica-se que para as estações
PET 4, 7 , 8, 14 e 16 houve aumento das concentrações dos íons Zn2' , Fe'Ml e Mn2* da

l"

para a 2^ coleta, ao contrário do que ocoffeu com as estações PET 5 e 9. Esse aumento
talvez esteja relacionado à diminuição dos valores de pH dos sedimentos da lu para a

2o

coleta mencionado no item 6.2.8.2. Além desses íons, o aumento das concentrações de

sulfato 1SOa2-) na âgua da interface parece sugerir também a hipótese de que os sulfetos
de zinco (Zn) e ferro (Fe) adsorvidos à matéria orgânica teriam sido liberados quando da

sua decomposição, sendo os sulfetos, assim, oxidados a sulfatos, presentes em maior
concentração na

2' coleta. Outra fonte de sulfato pode ter sido

a água do rio Tietê, que,

durante o verão, adentra o complexo dos lagos, como exposto nas páginas 8 e 61.

Quanto às inclusões ou nódulos esverdeados encontrados nos sedimentos da base na
estação PET 16, verificou-se que o teor de FeuO¡ está acima do encontrado para os
sedimentos. Esse fato indica que a cor verde resulta da presença significativa de ferro
nesses sedimentos, ambiente redutor, como Fe

(II), cuja cor característica é o verde. Ao
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contrário, as concentrações dos metais Cu, Zn,

Ni e Cr dos nódulos exibiram

valores

menores que as dos sedimentos.

6.2.8.5 Curvas de isoteores

- SURFER

O programa estatístico SURFER,

mencionado no capítulo

5, foi utilizado para

a

obtenção dos gráficos das isolíneas dos valores e suas interpolações, segundo o critério
do inverso do quadrado da distância (IQD).

Os mapas com as curvas de isoteores obtidos para os metais Cu, Cr, Ni e Zn nos
sedimentos do topo com a utilização do SURFER, para os resultados da 2u coleta,

basicamente apresentaram as mesmas distribuições para

o Cu e Cr, porém, em

concentrações mais atenuadas, enquanto o Zn exibe concentrações mais elevadas que as

da lu coleta.
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Figura 6.2.8 - Curvas de isoteores calculados para o Fe2O3 dos sedimentos do topo (T)
na área de estudo.

e

da base (B)
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Figura 6,2.9 - Curvas de isoteores calculados para o P2O5 dos sed¡mentos do topo (T)

e da base

(B)

na área de estudo.

Verifrca-se que, na 2o coleta, na distribuição dos metais nos sedimentos do topo (figuras
6.2.8 a 6.2.13):

-

O padrão de distribuição do FezO¡ (frgura 6.2.8) é semelhante ao do
6.2.9), tanto na porção inferior do lago (PET 1,
superior (PET 4, 5,

-

P2O5

(figura

2, 13, 14, 15 e 16) quanto

na

6,7,8, 9, 10, ll e l2), da mesma forma observada na lu coleta.

Observa-se a existência de ârea de maior concentração, na porção SW do lago, na
região onde se localizam as estações de coleta PET 7 e 8, assim como foi exibido na

lu coleta, tanto para os metais FezOr, Cu, Zn e Cr quanto para o PzOs. Para o Ni,
também como observado na lu coleta, nas estações de coleta PET 5, l0 e 11, porção

NW (uma

ënea de

maior concentração) e porção Sul (com duas áreas de máximas

concentrações), sugerindo, nesses locais, aparente fonte de entrada de Ni,
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Figura 6.2,10 - Curvas de isoteores calcul¡dos p¡ra o cobre (Cu) dos sedimentos do topo (T)

e da

base (B) na área de estudo.
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Figura 6,2.11- Curvas de isoteores calculados para o zinco (Zn) dos sedimentos do topo (T)
base (B) na

órer de estudo.

e da
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Figura 6.2.12 - Curvas de isoteores calculados para o cromo (Cr) dos sedimentos do topo (T)

e da

base (B) na áreå de estudo.

Os sedimentos da base (frguras 6.2.8 a 6.2.13) apresentaram concentrações inferiores às
do topo para todos os metais. Nota-se na figura 6.2.13 que, diferentemente da lu coleta,
nos sedimentos da base, as concentrações do níquel foram inferiores às encontradas nos
sedimentos do topo.
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Figura 6.2,13 - Curvas de isoteores calculados para o níquel (Ni) dos sedimentos do topo (T)
base (B) na área de estudo.

e

da
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Parece, portanto, ter havido

a lixiviação desse metal nos sedimentos da base.

Esse

comportamento do Ni pode estar associado à maior mobilidade dos sulfetos cle níquel,

cujos Kps são maiores que do Zn e Cu, na ordem decrescente de Kps. Portanto o Cu é o

último dos três a ser removido ou remobilizado em sedimentos com estas condições
fisico-químicas. Esse comportamento do

Ni pode estar associado à maior mobilidade

dos sulfetos de níquel, cujos Kps são maiores, na ordem decrescente de Kps, que do Zn
e Cu. Portanto o Cu é o último dos três a ser removido ou remobilizado em sedimentos

com essas condições fisico-químicas.
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Figura 6.2.14 - Curvas de isoteores calculados para

o/o

de argila dos sedimentos do topo (T) e da

base (B) na área de estudo.

A predominância da granulometria silto-argilosa para os sedimentos do topo e argilosiltosa para a base pode ser a responsável pela distribuição observada na figura 6.2.14.

A finalidade das curvas dos isoteores da fração argila para os sedimentos do topo e da
base é a de verificar se há correlação entre a distribuição espacial dessa com a dos

metais.

A baixa correlação assim obtida reforça os resultados

observados nas tabelas

6.2.7 e 6.2.8 dos fatores de correlação de Pearson. Por outro lado, considerando os
teores de silte+argila e conelacionando-os com o dos metais tem-se a tabela 6.2,12:

do Ti€rê.
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TABELA 6.2.12 - T¡b€la contcndo as correlaçõcs de Pearson para as 1' e 2" coletas' topo e båse'
consid€rândo tanto a granulometria argila, quanto a somatória de argil¡+silte' com relação
åos metâis.

observa-se na tabela acima que as coffelações entre os metais e a fração silte+argila é

superior à com argila, pof isso os mapas dos isoteores dos metais, contidos nas figuras
6.2.8 e 6.2.10 a 6.2.13, não apresentam semelhança de distribuição em relação ao da
figuLra

6.2.14 (teor de argila).

nota-se que esses, ao
Quanto aos mapas exibidos na figura 6.2.15 (% de perda ao fogo),
contráfio do que foi observado para a distribuição de argila, apresentam simila¡idade às
curvas de isoteofes dos metais. Esse fato vem reforçar os elevados valores obtidos para

os fatores de correlação entre os teores de perda ao fogo e metais apresentados nas
tabelas 6,2.7 e 6.2.8., bem como a muito provável ligação entfe os metais, os sulfetos e

rîatéria orgânica- os fatores de correlação de Pearson obtidos entre os teores de
matéfia orgânic a (vo de Mo) e metais, principalmente nos sedimentos do topo,

a

vefificados na tabela 6.2.7, foram Supefiores aos encontrados na 1" coleta. Isso decorre
dajá mencionada aceleração da produção de matéria orgânica durante o verão
que
Nota-se que os sedimentos do topo apresentafam maiores teores de matéria orgânica

os encontfados nos da base. A redução dos percentuais de matéria orgânica nos
já foram
sedimentos do topo das estações de coleta PET 5 e 7, da \u para a2u coleta,
comentados no item 6.2.8.2, bem como a redução dos valores de pH e Eh Os mapas
referentes a esses últimos parâmetros citados podem ser observados nas figuras 6 2.17 e
6.2.18
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Figura 6.2,15 - Curvas de isoteores calculados

püsyo de perda ao fogo dos sedimentos

do topo (T)

€ da båse (B) na área de estudo.
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Figura 6,2,16 - Curvas de isoteores calculados paraVo de matéria orgânica (% MO) dos sedimentos
do topo (T) e da base (B) na área de estudo.
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Figura 6.2.17 - Curvas de isovalores de pH dos sedimentos do topo (T) e da base (B) na área de
estudo.
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Figura 6.2,18 - Curvas de isovalores de Eh dos sedimentos do topo (T) e da base (B) na área de
estudo.

Os sedimentos do topo muito mais redutores que os da base podem ser observados
nitidamente pela intensidade da cor azul, que quanto mais escura indica quão mais
redutor é o meio ou mais negativo é o valor do Eh. Esse ambiente redutor decorre da

Análise de difer,-ûes fåtor€s nå disposiÉo

de md.ais pes¿dos

eû sed¡mqÍos låclrsres no pårque Eætógico
Diss€rt¿Éo de

do

Metrådo C. H. R. pinheiro,

Tidê.
200 t.

Pás.

exaustão do oxigênio do meio, como conseqüência da intensa
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d""o-poJçãoìãiaté.ia

orgânica presente nos sedimentos do topo. Nota-se que a intensidade da cor azul obtida

no mapa referente à 1" coleta é menor que na segunda. Isso reforça mais uma vez
considerações feitas anteriormente que, durante

atividades biológicas se intensificam

g

as

o período mais quente do verão, as

conseqüentemente, tanto

a produção quanto

a

decomposição da matéria orgânica também, principarmente em ambientes mais rasos,
como é o caso do lago do pET.

6.2.8.6

-

Comparação de resuhados

como mencionado anteriormente, é inadequada a comparação entre gtidetines (rioutes
numéricos recomendados para sustentar e manter a utilização dos recursos dos
ambientes aquáticos) utilizados para ambientes temperados

e tropicais, porém,

na

ausência desses limites apropriados aos ambientes lacustres brasilei¡os, seguem
as
concentrações de cromo, cobre e zinco que compõem o Canadian Sediment

euality

Guidelines

for

the

protection of aquatic life:

TABELA 6.2.13 - Tabela dos l¡mites canadenses de quaìidâde de sed¡mentos ISeG e pDL para
os
metais cromo, cobre e zinco (CANADIÄN nxim.Oxunxf¡f,
eUALfù GUIDEiINES,
1999).

Md¿l

ISQG (mg/ks)

PEL (me4q)

Crorito

17,3

90,0

23

315

Cobre

Li^qt

rsQG

- Interim

l9'7

sediment Quarity Guiderine é a concentração abaixo da qual nâo æ espera que efeitos

âdversos possam ocorrer (mínimo tóxico).

PEL

-

Probable Effect Ißvel é a concentr¿ção acima da qual efeitos adversos ocorrem freqüentemente

(mais que 50

o/o

dos efeitos).

As considerações que seguem referem-se aos sedimentos do topo, por serem os mais
diretamente envolvidos com os processos de remobilização de metais no meio lacustre.

somente

o zinco

apresentou concentrações que extrapolaram os rimites

pEL

nas

estações de coleta PET 5, 7 e 8 (330 ppm,324 ppm e 356 ppm, respectivamente). A
estação PET 14 aproximou-se bastante desse limite com a concentração de 290 ppm.

Na estaçào PET 9, os teores de Cu, Cr e Zn foram inferiores ao ISeG, ou seja, a
concentração abaixo da qual não se esperam efeitos adversos possam ocorrer (mínimo
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tóxico). Para a PET 4, os teores de Cu e Cr também ficaram abaixo do limite inferior ou
ISQG.

As concentrações de cromo nos sedimentos das estações PET 5 e 16 aproximaram-se
bastante do ISQG com 42 e

quase atingiram

4l ppm respectivamente, enquanto os teores das PET 7 e 8

o PEL, ou seja, concentrações próximas

àquelas em que se espera

ocorram efeitos desfavoráveis à biota.

Para o cobre, as concentrações obtidas para as demais estações, exceto as PET 4 e 9
mencionadas anteriormente, são valores intermediários entre o ISQG e o PEL, porém

muito mais próximos ao limite ISQG, ou seja, de valores nos quais as conseqt¡ências
adversas são mínimas.

Como foi mencionado na lo coleta, o procedimento analítico de abertura das amostras
dos sedimentos utilizadas nesse trabalho, por ser ligeiramente diferente do utilizado na
obtenção dos índices canadenses (ISQG e PEL), deve estar promovendo a extração de

maior concentração de metais que
canadenses,

a utilizada na determinação dos guidelines

por determinarem não só os metais adsorvidos e/ou biodisponíveis,

também metais ligados mais intrinsecamente

a

mas

estruturas moleculares. Apesar desta

consideração, a comparação dos valores obtidos com os guidelines canadenses é válida,
deste que respeitada essa restrição.

THaTITUTO DE GEOCIÊNCIAB

o SltLlOTEOl

o U3P

3
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6.3MW
Como

já

mencionado

no capítulo 4, item 4.3.4, os particulados em

suspensão

constituem-se principalmente de óxidos, hidróxidos e sulfetos metalicos, bem como de

argilominerais

e matéria orgânic4 sendo que

essa última

inclui

o

material algal

observado nas imagors obtidas com o auxílio do microscópio eletrônico de va¡redura

(MEV) que serão analisadas a seguir. A possibilidade da utilização do EDS acoplado ao

MEV foi

bast¡

rte importante para a determinação química pontual qualiøtiva do

material observado, quer de origem inorgânic4 quer orgânic4 como auxilia¡ importante

na avaliação do grau de interação da biota com o conteúdo dos metals presentes no
ambiente lacustre em estudo.

Embora não sendo a proposta principal deste trabalho e nem estar contemplada nos

objetivos desta dissertação, dada as suas peculiaridades, como os particulados em
suspensão engloba não somente particulados minerais de origem clástic4 como também

microorganismos

como algas,

entendeu-se fossem recomendáveis algumas

considerações acerca desse aspecto. Assim, parte do que se segue inclui as evidências
entre a interação desses organismos com os metais existentes no meio lacustre.

A

maioria das algas é em essência vegetal, algumas, no entanto são consideradas

animais e ainda há as que possuem ca¡acterísticas de ambos, com toda a graduação entre
as duas formas. Uma alga pode ser tanto planctônica quanto bentônica, passando um

estágio da vida na água e outra no fllndo, nos sedimentos. Como todos os outros
organismos, elas são afetadas por variações nas condições fisicas, químicas e biológicas

que ocoûem no espago e no tempo. O plâncton de lagos é afetado pelo tempo de
residência da águ4 pelo tempo de permanência sob maior luminosidade e pelo grau de

mistu¡a das camadas da coluna d'água promovida pela ação dos ventos e pela
estratificação térmica" As algas necessitam cerca de 16 elementos químicos para viver,
mas é o fósforo, na forma de fosfato, o responsável pelo controle do seu crescimento,

seguido pelo nitrogênio, na forma de nit¡ato e sais de amônio (CANTER-LUND &

LIJND, 1996).

A maioria

das algas de água doce é de tama¡ho microscópico, podendo ser observada

em microscópio óptico. O microscopio eletrônico aumenta ainda mais o detalhamento
dessa observação, porém não é adequado para examinar algas vivas.
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As figuras

6.3.

1

.a exibe a imagem obtida com o MEV para os particulados em

suspensão da estação de amostragem PET

8. Observa-se grande variedade de algas,

algumas delas apresentando estrutura provável de diatomáceas (forma pinada

e

cilíndrica) e também de cloroflagelados. Utilizando-se as descrições apresentadas por
Deker (2000) e Beyruth (1993), que descreveram e identificaram alguns desses gêneros,

fo¡am inseridas as descrições de algumas vatiedades presentes nessas imagens. As
variedades obseruadas nesta imagem contemplam a diversidade de algas encontradas
nos particulados em suspensão (cloroflagelado na porção inferio¡ da

diatomácea na porção central e na porção leste da foto
diatomácea de forma pinada- fusiforrne

-

foto, fragmento

de

- estrutura circular perfurada- ,

no topo da foto).

Figura 6.3.1.a

- Imagem MEV de particulados em suspensão da estação de amostragem PET
exil¡indo diversas formas de algas.

8

Na figura 6.3.2,a lutilìzott-se o recurso do split qoe apresenta do lado esquerdo a imagem
com elétrons retrodifusos e à direita imagem normal permitindo evidenciar os pontos
nos quais se encontram associados metais pesados. Os cinco pontos numerados foram
submetidos a análise qualitativa com o auxílio do EDS, e seus espectros podem ser
observados nas figuras 6.3.2.b a 6.3.2.f. O ponto

dos cloroflagelados,

do

I trata provavelmente de alga do grupo

gènero Trachelomonas, identificada

anteriormente por Deker (2000) e Beyruth (1993). Esse gênero

no lago do
é

PET

caracterrzado por

células solitáriase encerrada em uma lórica rígida de forma elipsoidal, ovóide ou

esférica, com superficie lisa
(BRANCO,1986).

ou

apresentando rugosidades

ou

espinhos curtos
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Figura 6.3.2.a - Imagem MEV com recurso de split que permite a visualização em elétron
retrodifuso à esquerda e normal à direita. As estruturas assinaladås (l a 5) foram analisadas com
EDS acoplado âo MEV.

São abundantes em hábitat rico em matéria orgânica, em águas com baixos teores de

oxigênio dissolvido e altas concentrações de sais de ferro e manganês em solução, que
acabam

por impregnar suas células na forma de hidróxidos (CANTER-LUND &

LUND, 1996). O espectro constante da Figura 6.3.2.b comesponde

à sua análise química

qualitativa. Esta exibe altas concentrações de Fe, Ca, O e Zn, acompanhados de Na, Cl,
Si, Al, P e S. Mn e Cu surgem como detecção pelo equipamento, no entanto, seus picos

característicos não foram observados

no

espectro, não permitindo assim uma

confirmação segura de suas presenças. As figuras 6.3.2.c a 6.3.2.f, exibem a presença

dos elementos Fe,

Al, Si, Ti, Ca, Cl e S, além dos metais Cr, Ni, Mo, Mn,

diretamente associados a estruturas biológicas identificáveis.
Full scale = 1¡17 cpr
PET806-1

Figura 6,3.2.b

Curso¡: 10-0475 keV

- Espectro EDS da estruturâ observada no ponto 1 (possível Trachelomonas)
contendo o metal pesado Zn acompanhado por Fe, Ca, O, P, Si, Al, S, Na e Cl.

não
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Figura 6.3,2.c - Espectro EDS d¡ $trutura do ponto 2, apresentando Fe
Al, O, Ca, Mg S, P, Nr, Cl.

e

Ti acompanhados por Sl,

Figura 6.3.2.d - Espectro EDS d¡ estrutur¡ do ponto 3, diferente das demais, exibe os metais
pes¡dos Cr e Ni acompanhados de Fe, Mnr 0, Si, Al, Ca e Mo.

Figura 6.3.2,e

-

Espectro EDS d¡ estrutur¡ do ponto 4, com os met¡is Fe e Ti acompanhados de O,

N¡, Al, Si, P e Ca.
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Fullæale =
PETt06.5

Figura 6,3,2.f

tl

cps

- Espectro

Cursor: 10-0175 keV

EDS da estrutura do ponto 5, apresentando os metâis pesados Cr e Ni

acompanhados pelos metais Fe e Mn, l¡em como de Al, Si, O e S.

O gênero das Chlamydomonas identificado por Deker (2000) e Beyruth (1993) no lago
do PET talvez esteja representado na imagem obtida pelo MEV da flrgura 6.3.3.a.

Figura 6.3.3.a

- Imagem MEV do PET 8 exibindo algumas formas de algas, em split, com evidente
ocorrência de metais na estrutura esferoidal.
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Full ¡cale = 102 cp¡

Eurso¡: 10.0475 keV

PETSAO6-I

Figura 6.3.3.b

-

Espectro EDS referente à análise qualitativa pontual da estrutura em forma de

esfera que apresentou Fe, O, Ca, Si, Al, P, S, Na e Cl.

Assim como as Trachelomonas, as Chlamydomonas pertencem ao grupo das algas
cloroflageladas, são unicelulares, esféricas, elipsoidais ou piriforrnes, possuindo dois
flagelos. Quando moftas, sem movimento, seus flagelos podem não ser visíveis e elas
poderiam ser confundidas com as Chlorellas se não fossem bem maiores que estas. O
tamanho (aproximadamente 10 pm) observado na imagem da figura 6.3.3.a coincide
com o apresentado por Branco (1986) para as Chlamydomonas. O espectro EDS obtido
para a análise pontual qualitativa não exibe a presença de metais pesados além do Fe

(fìgura 6.3.3.b). A estrutura cilíndrica em forma de "flautao'provavelmente comesponde

a um fragmento de frustula de diatomácea, cuja imagem em elétrons retrodifusos
esquerda da imagem da figura 6.3.3.a

(à

em split) não acusou a presença de metais

pesados.

Estruturas de provável origem inorgânica (figura 6.3.4.a) também apresentaram metais
pesados nos espectros EDS, como

é o caso da figura 6.3.4.b. Altas

concentrações

relativas de Ca, O, S, Fe e Cu associadas a Al, Mg, P e Si, o metal Zn foi detectado pelo

equipamento

no entanto, seus picos característicos não foram

confirmados. Os

elementos determinados nessas análises diferem dos obtidos no espectro da figr.rra
anterior 6.3.3.b.
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Figura 6.3,4.a- Imagem MEV de particulados em suspensão do PET
forma inorgânica esferoidal.

I

com a presença de aparente

Figura 6.3.4.b - Espectro EDS da ¡nálise pontual qualitativa efetuada na forma mencionada na
figura 6,3.4.a, apresentando os metais Fe, Cu e Ca, acompanhados por S, O, Al, Si, Mg e P.

Na análise comparativa entre a figura 6.3.5.a, nonnal, com a 6.3.5.b, obtida com
elétrons retrodifusos, verifica-se a presença de metais somente na estnrtura globular ou
esférica. De fato, o espectro EDS (fïgura 6.3.5.c), obtido numa análise pontual, assinala
a presença dos metais Fe e Cu (detectado pelo equipamento, porém não exibindo seus

picos caracterlsticos), acompanhados de Si, Al, C, O, P, Mg, Ca e por último K e Ti.
Sua origem pode ser tanto orgânica quanto inorgânica. As outras estruturas biológicas
observadas referem-se a frústulas de diatomáceas de formas variadas.
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Figura 6.3.5.4
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Imagem MEV de part¡culados em suspensão da estação de coleta PET 14.

Figura 6.3.5.b

-

Imagem MEV em elétrons retrodifusos da figura 6.3.5.a.

Figura 6.3.5.c - Espectro EDS obtido na análise qualitativa pontual realizada na estrutura em
forma de esfera, evidenciada da figura 6.3.5., apresentando Fe, Si, Al, C, O, P e Mg,
acompanhados por Ca, K, Ti.

A-nálise de diferentes latores nâ disposição de
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Esferas com altas concentrações de cobre também foram observadas com freqüência. As

figuras 6.3.6.a e 6.3.6.b exibem respectivamente a imagem em spliî obtida para amostra
da estação PET I 1 e o espectro EDS conespondente ao ponto evidenciado pela imagem

gerada em elétrons retrodifusos.

A

estrutura anelar que envolve um dos nódulos de

cobre é de provável origem orgânica, também obseruada na figura 6.3.7.a (PET 16),
cujos espectros EDS (figuras 6.3.7.b e 6.3.7.c) mostram elevada concenhação relativa
de Si e

Al

associados a C, O e Fe (detectado pelo equipamento porém não exibindo seus

picos característicos).

- Imâg€m MEV de particulados em suspensão dâ €stação d€ col€ta PET 11, exibindo
em sp/if a ocorrência de metais na estruturå em forma ânelar, de provável origem orgânica.

Figura 6.3.6.

- Imagem MEY assinalando dois pontos d€ ånálise em forma semelhant€ à estrutura
anelar da figura 6.3.6.a,

Figura 6.3.7,a
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Figura 6.3.7.b - Espectro EDS referente ao ponto 4 indicado na figura 6.3,7.a, apresentando Al
acompanhadosporCeO.

Figura 6.3,7.c

-

e Si,

Espectro EDS referente à análise qualitativa do ponto 5 assinalado na figura

6.3,7.a, com composição química semelhante à do ponto 4.

Nos particulados em suspensão da estação PET 16 também foi observada diatomácea
com célula cêntrica, cilíndrica, envolvida numa possível espécie de mucilagem (figura

6.3.8.a). Os espectros EDS obtidos nos pontos assinalados revelam a presença de
elevados teores de

Al, Si, O e C, associados ao Cl, K,

os elementos Fe,

Cu, Zn e As (os

três últimos detectados pelo equipamento porém não exibem seus picos característicos)

(figuras 6.3.8.b e 6.3.8.c).
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Figura 6.3.8.4 - Imagem MEV de diatomáceâ presente nos particulados em suspensão da estação de
coleta PET 16. Foram realizadas análises nos pontos assinalados.

Figura 6.3.8.b

-

Espectro EDS da análise qual¡tativa do ponto 8, assinalado na figura 6.3.7.a,

contendo Al, S¡, C e O, acompanhados por K, Cl, Ti, Fe.

Figura 6.3.8.c - Espectro EDS efetuado em ponto situado na parede externa da diatomácea, ponto
9, exibindo Al, Si, C, O, Cl e Fe.
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Figura 6.3.8.d

-

Espectro EDS referente à análise do ponto 10, apresentsndo

Al, Si, O e C,

acompanhados por Fe, K, Cl, Ti e Cu.

- Espectro EDS referente à análise do ponto 11, acompanhados por
exibindo a presença de Fe e Cu.

Figura 6.3.8.e

,

K, Cl, Ca e

A interação de metais pesados com estruturas orgânicas também pôde ser observada nos
espectros EDS da figura 6.3.9.b. A imagem da figura 6.3.9.a trata-se possivelmente de
valvas que compõem a frústula de uma diatomácea cêntrica e que se dispõem de forma

radial, ou da vista valvar de uma forma pinada cujas estrias, dispostas em duas séries ao

longo do eixo longitudinal, são separadas por uma área mediana sem ornamentos
(BRANCO, 1986). Verifrca-se no espectro obtido para aanálise da camada mais externa
a presença do Si,

Al, C, O e Fe, acompanhados de Ti e K. Seguindo para o interior

da

estrutura, a análise química qualitativa pontual realizada para a primeira série de estrias

exibiu a presença dos metais Cu e Zn e de

So

além dos constituintes da camada mais

externa. O resultado da análise da segunda série de estrias, central, foi semelhante ao da
anterior.
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Figura 6.3.9.a

-

Imagem MEV de diatomácea presente nas €stoções PET 9 e 14.

Figura 6.3.9.b - Espectro EDS da parte externå dâ estrutura, exibindo Al, S¡, Fe, C e O,
acompanhadosporKeTi.

Figura 6.3.9.c

-

Espectro EDS referente à

análise qualitativa realizada na
primeira série de estrias, exibindo
metais

CueZn,

Figura ó.3.9.d - Espectro EDS referente à
análise da segunda série de estrias,
exibindo os metais Cu, Zn e Ti.
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Nos particulados em suspensão coletados nas águas do rio Tietê (Figura 6.3.10) foram
observadas estruturas semelhantes a pellets,

ou grãos, em grande número. Hâ

a

possibilidade de se tratar de bactérias, comuns nesses ambientes, que desempenham
importante papel nos ciclos do carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e enxofre. As
análises qualitativas desses particulados, apresentadas na figura 6.3.10.b a 6.3.10.t
exibem uma composição qulmica vanada contendo: S, O, C, Ba, Al, Si, Fe, C\t, Zn, Ca,

P,KeCl.

Figura 6.3.10.4

-

Imagem MEV dos particulados em suspensão no rio Tietê.

Figura 6.3.10.b - Espectro EDS obtido para a
análise dos particulados em suspensño
no rio Tietê, apresentando Ba, S, C e O,
acompanhados por Al, Si e Fe (Cu e Zn
não confirmados).

Figura 6.3.10.c

- Espectro EDS obtido para a
análise dos particulados em suspensão

no rio Tietê, exibindo os mesmos

elementos químicos, porém em teores
diferentes.
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Figura 6.3.10.d - Espectro EDS obtido para a análise dos particulados em suspensão no rio Tietê,
de composiçño Fe, Mg, Al e Si, acompanhados por P, K, Ca e Ti, com Cu e Zn não
confirmados.

Figura 6.3.10.e

- Espectro EDS obtido para a anrilise dos particulados em suspensão no rio Tietê,
exibindo Fe, Al e Si, acompanhados por C, O, Cl, K, Ca e P (Cu e Znnão confirmados).

Figura 6.2.10.f

-

Espectro EDS obtido para a análise dos particulados em suspensão no rio Tietê,
com elevados teores de C, O, Al, Si, acompanhados pelo Ca, P e Fe.
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7. Conclusões Gerais

Este capítulo encontra-se separado em três subitens: conclusões, considerações de caritte¡
interpretativo e ,rugeslões parq procedimentos futuros.

Ãs conclusões apresentadas incluem basicamente aquelas em que a conjugação entre

os

resultados obtidos versus a discussão levantada, permitiram de fato se chegar a aspectos
verdadeiramente conclusivos.

Nas considerações de caráter interpretativo serão incluídos os aspectos da dinâmica
lacustre, dos quais se tem fortes indicios, mas cujas analises conclusivas se apresentam
como hipóteses.

As sugestões para procedimentos fuÍaros constituem aspectos considerados importantes
para um melhor entendimento do ambiente estudado" a serem realizados como
desdobramento que complementariam o presente trabalho.

7.1 Conclusões

Quanto aos aspectos climáticos, os cálculos do T.on em função do tempo em que os ventos
perTnaneceram a uma determinada velocidade máxima diária, permitiram a constatação de

que esses, somados às pequenas profundidades desse ambiente lacustre, podem contribuir
para que os sedimentos sofram processo de ressuspensão. De tal forma que eles venham a
se acumular em áreas obstáculo ao seu movimento, como parege ser o caso das estações

PET 3 e 8. Esse transporte ocorre segundo direções preferenciais dos ventos, que

se

incumbem da distribuição horizontal dos metais. É claro também que, nessa distribuição, a

profundidade va¡iável do lago exerça grande influência no que diz respeito à disposição
dos particulados mais finos.

A grande quantidade de matéria orgânica em contínuo processo de decomposição confere
aos sedimentos lacustres as características de um ambiente altamente redutor,
acentuadamente observado na 2o colet4 após período de verão, como

baixos valores de Eh encontrados para os sedimentos.

A

mais

foi atestado pelos

aceleração do processo de

decomposição de matéria orgânica presente nesses sedimentos do topo apresenta alguns
indícios, como é o caso da diminuição dos valores de pH obtidos. Os valores de pH para a
água foram superiores aos dos sedimentos do topo e estes aos da base em ambas as coletas,

resultados do processo de decomposição da matéria orgânica dos sedimentos.
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O fator de coffelação de Pearson permitiu verificar, em ambas as coletas, a correlação
existente principalmente entre o ferro e os metais zinco e cromo, entre o cobre e o zinco; o

fósforoeosmetaisferroealumínio;entreoalumínioozincoeofeno,entreoteorde
umidade e o zinco. Elevadas também foram as correlações entre os particulados mais finos
(silte + argila) e os metais zinco, cromo e cobre.
Os diagramas Eh/pH do ferro (Figuras 6.1.8 e 6.2.7), utilizados para analisar as prováveis

formas químicas presentes nos sedimentos, apontam para a existência de sulfetos de ferro.
Os elevados valores obtidos para os fatores de correlação entre o ferro e os metais cobre,

zinco e cromo, corroboram com a associação desses metais como sulfetos nos sedimentos

do topo. O diagrama utilizado não considera as formas orgânicas, o que acaba por
restringir, pelo menos em parte, a sua utilização como resultado plenamente confiável.

A partir das análises efetuadas com o emprego do fator de enriquecimento da concentração
dos metais Cu, Cr,

Ni e Zn

nos sedimentos do topo, da

7^

.

para a 2u. coleta, observou-se

que somente o zinco e o níquel tiveram suas concentrações normalizadas aumentadas em
todas as estações amostradas. Porém, houve também o enriquecimento de cromo para os
sedimentos do topo das PET 7 e 8 e de cobre para as PET 4 e 9.

As analises químicas pontuais qualitativas realizadas com o auxílio do EDS acoplado ao

MEV permitiram verificar a presença não só de metais nas estruturas dos organismos
encontrados no particulado em suspensão, como também nas partículas sem qualquer
associação com organismos. Normalmente, análises químicas convencionais só se tornam

possíveis com quantidade de organismos dificeis de serem coletadas, por isso o recurso

analítico do EDS é de grande importância para auúliar na avaliação da interação da biota
lacustre com os metais.

7.2 Considerações de caráter interpretutivo

Na forma de sulfetos, os metais estão menos biodisponíveis, mas os elevados valores para

a correlação entre as concentrações do cobre e do zinco e os teores de umidade

dos

sedimentos parecem indicar o grau de complexidade do equilíbrio que se estabelece nesse
sistema e da sua fragilidade dia¡te das alterações di¿í,¡ias da temperatura, do vento e da
chuva, como foi verificado na lu. coleta e ilustrado na figura 6.1.6.

A redução dos valores de pH dos sedimentos do topo, na maioria das estações amostradas,

da 1^. para a 2o. coleta, pode reverter a condição dos metais que se encontram
sedimentos e

nos

tornálos solúveis, lançando-os na írgta da interface e coluna d'água. O
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aumento das concentrações de íons Zn2*, Fe'*^t e SO¿2- da |u. para a2^. coleta na maioria
das estações pode atestar os efeitos da diminuição do pH dos sedimentos do topo, como

decorrência do processo de oxidação da matéria orgânica
desses metais, bem

e da conseqüente

liberação

como dos sulfetos a eles associados na forma de sulfatos. Outra

possível fonte de íons sulfato é

a âgua do rio Tietê que adentra o lago no período

das

chuvas.

O aumento do pH da âgua da interface da

10. para

a 2^. coleta pode ser resultado

da

aceleração das atividades fotossintetizantes realizadas pelo fitoplâncton.

O pH dos sedimentos da base menor que os do topo pode indicar a presença de ácidos
orgânicos resultantes da decomposição anaeróbia da matéria orgânica residual dos
sedimentos dispostos sob sucessivas camadas de sedimentação.

Tendo em vista que os valores de Eh da água são menos negativos ou redutores que os dos
sedimentos da base e estes que os do topo, pode-se considerar a probabilidade de que a

interface redox possa esta¡ localizada nos sedimentos do topo em contato com a água de
interface, onde intensa troca ou fluxo de metais poderiam esta¡ ocorrendo.

Nas análises químicas pontuais qualitativas realizadas com particulados em

suspensão

presentes na interface dos sedimentos com a coluna d'água, foram observadas diversas

estruturas orgânicas

e

inorgânicas com conteúdos metalicos, apontaîdo para

a

possibilidade desses esta¡em assim biodisponíveis.

Quanto ao enriquecimento do cromo nos sedimentos do topo das estações PET 7 e 8, é
posslvel que o metal esteja sendo introduzido no ambiente lacustre ou a partir da margem,

a NW do lago, próximo à estação PET 8, onde se sabe haver um aterro de lixo, ou em
solução e suspensão através do canal, próximo à PET 9, provenientes do extravasamento
de águas do

rio Tietê. A utilização do programa geoestatístico S{IRFER auxiliou

na melhor

visualização das areas de maior concentração delimitadas pelas curvas de isoteores, tanto
nos casos acima mencionados quanto em outra zona de concentração, a SE do lago, a partir
da margem próxima à PET 14, onde há um canal de entrada de esgoto no lago, como pode
ser verificado na frgwa

7.3 Sugestões

6 .2 .2

.

parø procedìmentos Íutaros

Outros procedimentos como as extrações seqüenciais dos metais dos sedimentos,

a

determinação do teor dos sulfetos metalicos presentes nesses (AVS), a determinação do

background local para os metais, a ampliação do espectro de metais analisados, com a

do Tidê.
Análise de difef€rfes fatores na disposição de mdâis pesados øn sedimertos lacustf€s no Parque Ec{,Ióaico
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As, a determinação das concentrações de metais nas águas intersticiais e a

avaliação dos efeitos dessas concentrações sobre a biota, in situ, são alguns dos aspectos
sugeridos para a complementação desse estudo.

O

levantamento histórico

da ocupação da Írea do parque é fundamental para

a

identificação dos prováveis locais onde a amostfagem para a determinação do backgtound
possa ser realizada.

Um maior número de estações de coleta aumentaria a possibilidade de utilização

dos

recursos do programa geoestatísticos SIIRFER como ferramenta auxiliar na compreensão

dos processos de sedimentação e distribuição dos metais nesses sedimentos lacustres do
PET

A

pafa a
analise das diversas subamostras do core dos sedimentos também seria importante

melhor compreensão dos processos de sedimentação que ocofferÍlm no lago ao longo do
tempo.
Coletas em intervalos de tempo menores também contribuiriam para o aprimoramento da

avaliação referente
temperatura)

A

às alterações geradas pelas variáveis climáticas (chuva,

vento,

.

elaboração de um plano de manejo do parque

é

fundamental para assegurar sua

ufilizaçáo pela população humana, para fins de recreação, bem como para garantir a
integridade da biota presente no PET.

A elaboração de um projeto temático que contemptasse os diversos aspectos necessários
para o controle das variáveis que interferem na qualidade do ambiente aquático, de forma
contínua, com fecursos financeiros e estruturais, talvez seja uma forma de possibilitar a
execução de um plano de manejo eficiente.

o

que ocoffe atualmente é a tealizaçáo de

pafa uma ação
estudos isolados que pof si só não oferecem as informações necessárias
que possa determinar uma mudança no gerenciamento da a¡ea do parque De

efetiva

para
qualquer maneira, tanto o presente trabalho quanto outros realizados no PET apontam

a

entrada

de âgta do Tietê como fonte de

problemas para

o parque O ponto de

comunicação que liga o complexo de lagos do parque ao rio Tietê" nos períodos de cheia'
parece não exercer papel preponderante na contenção das águas do rio e as conseqüentes

cheias na região metropolitana de São Paulo, face

a

existência dos reservatórios a

à
montante, como Ponte Nova e Taiaçupeba que reduzem o volume da âgtta que chegam
região do PET. Portanto, a eliminação desse ponto de comunicação talvez não ttaga

comprometimentos maiores

e

possivelmente minimizaria os problemas resultantes do

Análíse de dif€faÍes fatores nâ disposição de mdåis pesâdos e¡n sedimeítos lac¡rsÚes no Pafque Ecológico do Tidê.
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aporte de diferentes poluentes prejudiciais ao equilíbrio do ambiente lacustre do pal.que. A
eliminação de outras prováveis fontes de metais como as entradas de esgoto também são
providências que poderiam contribuir para a preservação do ambiente lacustre.

A instalação de poços de monitoramento de água subterrânea no entorno'

a

NW do lago,

poderia comprovar a participâção do ateno de lixo no aporte de metais para o lago.

De qualquer maneir4 esclarecer as pessoas envolvidas nas atividades do parque sobre os
riscos que a qualidade dos seus ambientes oferecem aos usuários do PET e a fragilidade do

equilíbrio que caracteriza esses ambientes, através de seminários internos, é uma forma de

contribuir para

a

conscientização

ea

reflexão que, com certeza, também serão

fundamentais na mudança do rumo da história do PET.

Análise de dif€redes fatores nâ dìsposição de metâis pesados em s€dimqìtos lacustres no Parque Ecológico do Tid.ê
DìssertaÉo de Me*¡ado. C. H. R. Pinheirq 2001
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