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O rio e o Oceano 
“O rio antes de cair no oceano, treme de medo por perceber que 

ao entrar nele desaparecerá para sempre. Olha para trás, para 
toda sua jornada, os cumes, montanhas, o caminho sinuoso por 

entre as florestas e povoados, a ansiedade antes de ter se 
passado por lindas cachoeiras, por ter preenchido algumas 

depressões onde achava que não fosse mais sair, por ter 
compartilhado e recebido outras águas de outros rios. Mas não há 
outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar 
é impossível na existência. Só se pode ir em frente. O rio precisa 

se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no 
oceano é que o medo desaparece, porque só assim o rio saberá 

que não se trata de desaparecer do oceano, mas tornar-se 
oceano. Por um lado é desaparecimento e por outro lado 

renascimento. Assim somos nós. Só podemos ir em frente e 
arriscar. E nos tornamos oceano.” 

(Osho) 



 

 

 

 

RESUMO 

  

Zonas costeiras são locais de extrema importância para a ciclagem dos nutrientes em 
escala mundial e para a produtividade primária. A mineralização da matéria orgânica em 
sedimentos marinhos tem sido investigada pelas concentrações de nutrientes dissolvidos na 
água intersticial. O presente estudo quantificou as concentrações de ΣNO3

-, NH4
+, PO4

3-, 
sílica dissolvida (SiD) e SO4

2- na água intersticial de sedimentos marinhos na margem 
continental do rio Doce, após o maior desastre ambiental do Brasil, devido ao rompimento 
da barragem de rejeitos de Mariana (MG). Foram analisadas também as concentrações de 
Carbono Orgânico Total (COT), Nitrogênio Total (NT), enxofre total (ST), as assinaturas 
isotópicas de δ13C, δ15N e a granulometria dos sedimentos. Todas as analises foram 
realizadas em quatro testemunhos coletados na plataforma e no talude continental do rio 
Doce e um testemunho na plataforma do rio Jequitinhonha. Este estudo buscou comparar 
esses dois rios com bacias de drenagem vizinhas e com cenários diferentes: um com 
impacto da lama e o outro, sem o impacto. No testemunho da plataforma do rio Doce foi 
observado o surgimento de condições subóxicas – anóxicas, possivelmente devido ao 
isolamento do sedimento causado pela deposição da lama de rejeitos. Neste testemunho, as 
concentrações de NH4

+ atingiram 2020,0 µM, devido à redução dissimilatória de NO3
- a NH4

+ 

(RDNA), e as condições anóxicas. As concentrações de PO4
3- na plataforma do rio Doce não 

apresentaram incremento na água intersticial, indicando adsorção provavelmente por oxi-
hidróxidos de ferro, presente em forma de coloides. Em geral, o aumento da SID pode ser 
devido à dissolução da sílica biogênica. A partir de 10 cm de profundidade no testemunho 
da plataforma do Rio Doce, foi observado a  diminuição das concentrações de SO4

2-, 
indicando maior intensidade do processo de sulfato redução.  As Maiores concentrações de 
COT foram observadas na plataforma do rio Doce devido a condições anóxicas. Enquanto 
que no talude adjacente ao rio Doce, as concentrações de NO3

- tendem a reduzir e de NH4
+ 

tendem a aumentar. Na região mais profunda do talude não se observa o consumo de NO3
- 

nem o processo de RDNA e as concentrações dos outros compostos apresentaram pouco 
variação com a profundidade. O testemunho da plataforma continental do Jequitinhonha 
apresentou diferentes comportamentos nas concentrações de ΣNO3

- e PO4
3- e menor 

aumento de NH4
+, comparado à plataforma continental do rio Doce. O desastre ambiental 

pode ter causado alterações na liberação e consumo das espécies químicas estudadas, 
assim como pode ter tido influência na diagênese recente da matéria orgânica.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Água intersticial. Matéria orgânica. Nutrientes. rio Doce. Zonas redox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Coastal zones are extremely important sites for worldwide cycling and for primary 
productivity. The Mineralization of organic matter in marine sediments has been investigated 
through dissolved nutrient concentrations in interstitial water.The present study quantified the 
concentrations of ΣNO3

-, NH4 +, PO4
3-, dissolved silica (DS) and SO4

2- in pore water of marine 
sediments on the continental margin of the Doce River, after the largest environmental 
disaster in Brazil, due to the rupture of the Mariana (MG) tailings dam. Were also analysed 
the concentrations of total organic carbon (TOC), total nitrogen (TN), total sulfur (TS), the 
isotopic signatures of δ13C and δ15N and the grain size of the sediments. All the analyses 
were realized in four cores colleted in the shelf and in the continental slope of the Doce River 
and one core in the shelf of the Jequitinhonha River. This study aimed to compare two rivers 
with neighboring drainage basins and with different scenarios: one with mud impact and 
antoher without mud impact. In the core from the Doce River shelf, it was observed suboxic – 
anoxic conditions, possibly due to sediment isolation caused by tailings mud deposition. In 
this core, the NH4

+ concentrations reached 2020.0 µM, due to the dissimilatory reduction of 
NO3

- to NH4
+ (RDNA), and to the anoxic conditions. PO4

3- concentrations in the Doce River 
shelf don´t increase in interstitial water, indicating adsorption probably by iron oxyhydroxides, 
present in the form of colloids. In general, the increase in DS can be due to the dissolution of 
biogenic silica. From 10 cm depht in the core of the Doce River shelf was observed a 
decrease in SO4

2- concentrations, indicating a greater intensity of the sulfate reduction 
process. Higher TOC concentrations were observed at the Doce River shelf due to anoxic 
conditions. While in the slope adjacent to the Doce River, NO3

- concentrations tend to 
decrease and NH4

+ tend to increase. In the deepest region of the slope there is no 
consumption of NO3

-, the process of RDNA was not observed and the concentrations of the 
other compounds showed little variation with the depth. The continental shelf of the 
Jequitinhonha River presented different behaviors of the concentrations of ΣNO3

- and PO4
3- 

and lower NH4
+ increase, compared to the continental shelf of the Doce River. The 

environmental disaster may have caused changes in the release and consumption of the 
studied chemical species, as well as may have influenced the early diagenesis of organic 
matter. 
 
 
 
 
 

 

 

Keywords: Pore water. Organic matter. Nutrients. Doce River. Redox zones. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As zonas costeiras são compostas pelos sistemas estuarinos e margens 

oceânicas, com estuários e águas costeiras. Essas zonas representam os locais de 

destino de sedimentos e de nutrientes decorrentes do escoamento superficial, 

despejo de efluentes domésticos e industriais, e utilização de fertilizantes na 

agricultura, onde os rios são os principais agentes de transporte para o mar. Este 

fluxo de nutrientes dá suporte à produção primária dos sistemas aquáticos, mas 

pode também ser a principal via de contaminação marinha por poluentes gerados e 

despejados no continente (MANTOURA et al., 1991).  

As margens continentais embora façam parte do continente, situam-se abaixo 

do nível do mar e incluem províncias bem desenvolvidas em toda sua extensão: 

plataforma continental, talude continental e sopé continental. A plataforma 

continental é um ambiente sedimentar complexo devido à interação de diversos 

processos relacionados aos agentes de sedimentação, que ocorrem no ambiente 

marinho. A atuação desses processos, como o transporte de material terrígeno para 

o oceano; a produtividade primária; a dinâmica das massas d'água; os potenciais de 

oxi-redução; as taxas de sedimentação e as atividades humanas, entre outros, são 

fatores chave para o controle, transferência e deposição de matéria orgânica 

alóctone e autóctone nessa plataforma (MEYERS, 1994; HEDGES; OADES, 1997; 

BOLDRIN et al., 2005; GOÑI et al., 2006). 

Uma das etapas finais do transporte de água e matéria orgânica para margem 

continental ocorre através de plumas costeiras a partir da desembocadura dos rios 

sobre a plataforma continental (WRIGHT, 1977). Na primeira fase do transporte 

desse material através das plumas costeiras ocorre a deposição dos sedimentos 

mais grossos e mais densos ao redor da desembocadura do rio, que abrange a 

maior parte dos sedimentos fluviais. Em seguida, tem-se a diluição e sedimentação 

de um material mais fino que ultrapassa essa primeira região, e por fim um material 

ultrafino e menos denso que é depositado no perímetro mais externo da pluma de 

dispersão. A advecção lateral da matéria com origem na erosão costeira e a 

ressuspensão de matéria de fundo em áreas rasas sujeitas a altas energias de 

regimes de ondas e marés podem interferir na dispersão do material sedimentar e 
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orgânico transportado e depositado pelas plumas costeiras (WRIGHT; NITTROUER, 

1995).  

As características geoquímicas dos sedimentos costeiros sofrem contínuas 

variações devido às mudanças nas condições de deposição, ocasionadas por 

processos físicos, químicos e biológicos decorrentes da dispersão de plumas 

costeiras, como variações sazonais, mudanças na deposição de material orgânico, 

estratificação da coluna d’água e da bioturbação (KALNEJAIS et al., 2015; DAGG et 

al., 2004). Nesse sentido, as espécies químicas dissolvidas na água intersticial são 

capazes de registrar mudanças na composição química do sistema de deposição 

que não são detectadas no sedimento, permitindo assim o estudo dos processos de 

diagênese (BERNER, 1980). 

A concentração das espécies químicas dissolvidas na água intersticial pode 

ser modificada pela atividade microbiológica, a taxa de sedimentação, o conteúdo de 

carbono orgânico e por eventos sazonais. Outros processos também podem 

influenciar, como a difusão e a advecção, bioturbação, precipitação e/ou dissolução 

de minerais e degradação da matéria orgânica (SCHULTZ; ZABEL, 2006). Todos 

esses processos podem causar o enriquecimento ou empobrecimento de espécies 

químicas, como nutrientes e metais, na coluna d’água ou na água intersticial, onde 

geralmente tem concentrações mais elevadas (SAYLES, 1979).  

Os nutrientes são compostos fundamentais para a produção primária no 

ambiente aquático, por isso a troca de nutrientes na interface água-sedimento tem 

sido extensivamente estudada em diferentes locais do mundo no intuito de entender 

a liberação e acumulação destes por diferentes processos e suas ciclagens, assim 

como a sua liberação pelo processo de degradação da matéria orgânica 

(MORTIMER et al.,1998; DENIS; GRENZ, 2003). Fazem parte desses nutrientes os 

compostos nitrogenados: nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-) e amônio (NH4
+); o fosfato 

(PO4
3-) e a sílica dissolvida (SiD). Os compostos nitrogenados e o fosfato são alguns 

dos produtos liberados para a água intersticial no processo de degradação da 

matéria orgânica em sedimentos marinhos (WOULDS et al., 2009). 

Estudos de água intersticial de sedimentos vêm aumentando em diferentes 

locais, desde rios e margens costeiras, mas ainda são poucos quando comparados 

com o número de estudos através de sedimentos, de água superficial ou em sub-
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superfície. Nos trabalhos de água intersticial, entre os nutrientes dissolvidos, os mais 

estudados são o NO3
-, o NH4

+, o PO4
3- (ANSCHUTZ et al., 2000; GRACA et al., 

2006; TOVAR-SANCHEZ et al., 2006; ZHANG et al., 2013; MATOS et al., 2016; KIM 

et al., 2017) e o SO4
2- (RAMIREZ et al., 2015; WU et al., 2015). Além dos trabalhos 

sobre o comportamento dos nutrientes dissolvidos, alguns trataram das 

concentrações e dinâmica dos metais na água intersticial (BECK et al. 2008; 

KALNEJAIS et al., 2015). Na costa brasileira, alguns estudos quantificaram as 

concentrações de nutrientes na água intersticial de sedimentos marinhos (AMORIN, 

2012; MATOS, 2015), sendo a maior parte realizada em locais lagunares 

(MACHADO; KNOPPERS, 1988; KNOPPERS et al., 1996) e em regiões estuarinas 

(COELHO, 2011; GONÇALVES, 2009; GALLICE, 2015).  

No que tange o rompimento da barragem de rejeitos de Mariana (MG), 

estudos como o relatório de monitoramento consolidado do rio Doce, informaram 

que com a chegada da lama de rejeitos do minério de ferro nas regiões estuarinas e 

marinhas, foram observadas elevadas concentrações de nutrientes dissolvidos (NO3
- 

e SiD) (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2017). A comparação 

com estudos anteriores indica que grande parte dos compostos nitrogenados, com 

exceção de NH4
+, tem influência dos rejeitos de minério na região estuarina, e que o 

NO3
- teve sua concentração aumentada após os impactos dos rejeitos de minério na 

região costeira, mesmo que as atividades de lançamento de efluentes domésticos e 

industriais, e a agricultura já tenham se mostrado impactantes por diferentes estudos 

nas regiões na bacia do rio Doce (MARQUES; BARBOSA, 2001; PETRUCIO et al., 

2005; FIGUEIREDO et al., 2014; JARDIM et al., 2014). O aumento na quantidade de 

nitrogênio inorgânico pode ser um subproduto da oxidação de compostos (éter e 

diaminas) usados na mineração para flotação de minério de ferro (MA, 2012), assim 

como estar relacionados com o material originado de fontes antrópicas (DELVIN et 

al., 2015). Além disso, foi documentado também o enriquecimento nas 

concentrações de metais com a lama de rejeitos no estuário do rio Doce (QUEIROZ 

et al., 2018). 

Os estudos sobre nutrientes no rio, na foz ou na plataforma do rio Doce se 

concentraram principalmente em solos e em amostragens de água (FIGUEIREDO et 

al., 2014; UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2017), mas nenhum 
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estudou as concentrações dos nutrientes de água intersticial nos sedimentos. Outros 

trabalhos também se concentraram nas determinações de metais em sedimentos 

fluviais e de rios (CAGNIN et al., 2017; QUEIROZ et al., 2017; HATJE, 2017). 

Neste contexto, na plataforma e talude continental leste do Brasil, adjacentes 

às zonas de descarga fluvial dos rios Doce e Jequitinhonha, o comportamento dos 

nutrientes na água intersticial e os processos de diagênese recente nos sedimentos 

marinhos permanecem pouco conhecidos. Dessa forma, este trabalho avalia a 

dinâmica dos nutrientes e do sulfato dissolvido na água intersticial em sedimentos 

marinhos na plataforma e talude continental adjacente à foz do rio Doce e na 

plataforma do rio Jequitionhonha, ligado ao evento de pós-rompimento da barragem 

de Fundão (MG), que representa o maior acidente sócio-ambiental do Brasil, e que 

envolveu o derrame de milhões de toneladas de rejeitos ricos em ferro na bacia do 

rio Doce. Para efeitos de gestão e avaliação do impacto causado pelo desastre, este 

trabalho também se difere dos estudos apenas sobre os sedimentos, devido a água 

intersticial apresentar características de enriquecimento ou empobrecimento de 

espécies químicas em respostas aos diferentes processos que possam estar 

ocorrendo naquele referido momento. 

 

1.2 HIPÓTESES 

 

 Os processos de diagênese recente na água intersticial, avaliados através 

dos perfis de concentração de ΣNO3
–, NH4

+, PO4
3-, SiD e SO4

2- em sedimentos 

marinhos da plataforma continental adjacente à foz do rio Doce e afetados pela 

descarga de rejeitos de mineração, deverão apresentar diferentes concentrações 

das espécies químicas daquelas registradas em sedimentos de uma plataforma 

continental não impactada, como a plataforma do rio Jequitinhonha. Assim como os 

impactos dos rejeitos sobre a dinâmica de nutrientes deverá ser de maneira 

diferenciada, comparando o ambiente da plataforma com o talude continental, 

adjacentes ao rio Doce.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar as alterações dos processos biogeoquímicos de diagênese na 

margem continental e talude adjacentes à foz do rio Doce, após o maior desastre 

ambiental no Brasil, usando as concentrações de ΣNO3
–, NH4

+, PO4
3-, SiD e SO4

2- na 

água intersticial, a fim de verificar a influência da lama despejada pelo rompimento 

da barragem no comportamento dessas espécies químicas, tendo como referencial 

os valores obtidos das concentrações químicas da água intersticial de sedimentos 

marinhos na plataforma continental adjacente à foz do rio Jequitinhonha. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar os sedimentos marinhos em estudo em relação à composição 

granulométrica e à origem da matéria orgânica sedimentar com análises de carbono 

orgânico total, enxofre total, nitrogênio total, δ13C, δ15N e das razões C/N e C/S; 

 Avaliar o comportamento dos nutrientes (ΣNO3
-, NH4

+, PO4
3-, SiD) e do SO4

2- 

nos perfis de água intersticial na plataforma continental e talude do rio Doce e na 

plataforma do rio Jequitinhonha; 

 Identificar as vias de oxidação da matéria orgânica no processo de diagênese 

em sedimentos marinhos, através da determinação de consumo ou liberação de 

NO3
-, NH4

+ e SO4
2- dissolvidos na água intersticial; 

 Comparar o comportamento dos nutrientes (ΣNO3
-, NH4

+, PO4
3-, SiD) e do 

SO4
2- nos perfis de água intersticial obtidos na plataforma adjacente ao rio Doce com 

os dados obtidos para a plataforma adjacente ao rio Jequitinhonha; 

 Disponibilizar informação a respeito de processos biogeoquímicos em 

sedimentos marinhos da costa brasileira e ampliar a compreensão dos impactos 

ambientais resultantes do acidente em Mariana (MG). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

3.1 Processos de diagênese e zoneamento biogeoquímico 

 

Os nutrientes são constituintes essenciais que fazem parte da formação da 

biomassa dos seres vivos, iniciando-se pelos produtores primários, chegando até o 

organismo topo da cadeia alimentar e fechando o ciclo retornando esses nutrientes 

aos produtores, por meio da transformação da matéria orgânica dos organismos 

mortos por organismos decompositores. Entre esses nutrientes, o nitrogênio, o 

fósforo e o silício são encontrados em forma dissolvida na água (sendo 

potencialmente assimiláveis), e podem ser considerados limitantes da produção 

primária marinha ou podem ser fertilizantes (RILEY; CHESTER, 1989). Alterações 

nos ciclos biogeoquímicos dos nutrientes podem ser causadas pelo grande aporte 

destes ao sistema e podem ser avaliadas pela distribuição de suas especiações 

químicas (ESCHRIQUE, 2011). 

O nitrogênio é um importante elemento na constituição da matéria orgânica e 

na produção primária marinha, onde as formas nitrogenadas, principalmente as 

inorgânicas como N-amoniacal são assimiladas (BRAGA, 1995). A complexidade do 

ciclo do nitrogênio envolve reações de oxidação e redução que variam do NO3
2- a 

NH4
+. Essas transformações incluem (Figura 1):  

- Desnitrificação: representa a redução do NO3
- a NO2

-, óxido nitroso (N2O) e 

nitrogênio molecular (N2), neste processo as bactérias oxidam matéria orgânica 

usando o nitrato como aceptor de elétrons.  

- Redução dissimilatória do NO3
- à NH4

+ (RDNA), em ambientes 

organicamente ricos e com baixas concentrações de nitrato esse processo pode 

assumir maior importância (RYSGAARD et al., 1996) 

- Amonificação: produção de NH4
+ a partir da decomposição de nitrogênio 

orgânico, esse processo ocorre após a morte celular dos organismos 

decompositores ou quando são excretados para o meio (WARD, 1992; HERBERT, 

1999). 

- Conversão de NH4
+ a nitrogênio orgânico por processos assimilativos.  

- Nitrificação: é o processo de oxidação do NH4
+ a NO2

- e posteriormente a 

NO3
-, o qual é realizado por bactérias nitrificantes, um grupo capaz de oxidar o NH4

+ 
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para NO2
- e um segundo grupo capaz de realizar a oxidação do NO2

- a NO3
-. O 

processo de nitrificação requer da presença de oxigênio dissolvido, já que as 

bactérias nitrificantes são estritamente aeróbicas, com exceção de algumas 

bactérias nitrificantes que são capazes de desenvolver em condições subóxicas. 

- Anammox: processo de oxidação anaeróbia da NH4
+ a N2, onde o NH4

+ é 

oxidado anaerobicamente na presença de NO3
- ou NO2

- como aceptores de elétrons 

(MADIGAN et al., 2003).  

 

     

Figura 1 - Ciclo Nitrogênio em meio marinho e seus processos de produção e consumo 

 

 

O fósforo tem importância na conversão de energia de todo sistema biológico, 

pois participa de processos fundamentais no metabolismo dos seres vivos, como 

armazenamento de energia e na estruturação de membranas celulares (ESTEVES, 

1998; CAMPELO et al., 1999). Normalmente ele apresenta baixas concentrações em 

meios aquáticos não poluídos, em torno de 10 µM (BRAGA, 1995). A dinâmica das 
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formas dissolvidas e particuladas de fósforo reflete não somente os processos 

químicos e biológicos, como também a sedimentação e aprisionamento de formas 

biodisponíveis. 

O fósforo que chega ao oceano deriva de fonte continental conduzido pela 

drenagem, após passar por processos intempéricos, liberando o íon PO4
3- (Figura 2). 

Ele pode ser incorporado pelos seres vivos na formação da biomassa marinha 

(assimilação biológica) (DOLAN, 1997) ou pode ser imobilizado nos sedimentos por 

precipitação autigênica como fosfato de cálcio ou de ferro (BOYNTON; KEMP, 1985; 

FAUL et al., 2005; BATURIN, 2003; PAYTAN; MCLAUGHLIN, 2007). A liberação do 

PO4
3- na água intersticial é associada à degradação da matéria orgânica e pela 

desorção dos óxi-hidróxidos de ferro durante a redução para Fe2+ (BOYNTON; 

KEMP, 1985; BERNER, 1990). A remoção e liberação de fósforo da coluna de água 

podem ser explicadas por processos geoquímicos de adsorção-desorção, 

precipitação-dissolução, formação de minerais autigênicos de fósforo (hidroxiapatita, 

apatita e carbonato fluorapatita) (SCHULTZ; ZABEL, 2006; LIBES, 2009) e por 

processos biológicos, como a assimilação fotossintética (CARREIRA; WAGENER, 

1998). O HPO4 é a espécie dissolvida do fósforo mais abundante em ambientes 

marinhos. Neste ambiente, o PO4
3- é liberado para a água intersticial no processo de 

degradação da matéria orgânica e/ou durante a redução dos óxidos de ferro 

(RUTTENBERG; BERNER, 1993; FAUL et al., 2005).  
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Figura 2 - Ciclo do fósforo no ambiente aquático 

 

 

A espécie dominante de silício na água do mar é o ácido ortosilícico 

(H4SiO4(aq)) e o termo sílica dissolvida (SiD) faz referência a todas as espécies de 

silício dissolvido (GIESKES, 1991). No meio aquático, o silício pode ser encontrado 

na forma particulada (sílica litogênica ou biogênica) ou dissolvida e estima-se que 

80% da quantidade de sílica que chegam aos oceanos seja originada de águas 

fluviais (TRÉGUER et al., 1995) (Figura 3). O silício é um nutriente importante na 

composição de matéria orgânica marinha, de forma essencial na composição de 

frústulas de diatomáceas, esqueletos radiolários e silicoflagelados (LIBES, 2009). As 

diatomáceas existem em águas marinhas e fluviais, e podem ser mais comumente 

planctônicas (flutuam livremente) e bênticas (fixas ao fundo) (GRAHAM; WILCOX, 

2000). A partir da morte desses organimos, este material é liberdado na água, 

podendo ser novamente solubilizado ou permanecer na forma particulada.  

As zonas costeiras são ambientes muito dinâmicos com alta produtividade 

biológica, com variedade de processos químicos, físicos e biológicos e também são 

caracterizadas por uma elevada absorção da SiD pelas diatomáceas (HUGHES et 
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al., 2010; CHESTER, 2003). Parte da sílica que chega aos estuários e ambientes 

costeiros é proveniente da dissolução da sílica biogênica produzida por frústulas de 

diatomáceas de água doce (RAGHENEAU et al., 2006; ROBEIX et al., 2008). Outra 

fonte de sílica para o ambiente aquático é o intemperismo de rochas, principalmente 

minerais de feldspato (EGGIMAN et al., 1980; DEMASTER, 1981; MULLER; 

SCHNEIDER, 1993). É um importante nutriente no ambiente marinho, e o 

componente básico da crosta terrestre, como também integram argilas, silte e areias 

na forma de silicato (CHESTER, 2003). Processos de assimilação e adsorção 

podem influenciar no empobrecimento de sílica e processos de deposição, 

ressuspensão de sedimentos e ou a oxidação da matéria orgânica podem influenciar 

numa maior liberação da mesma (LIBES, 2009). Diferenças de salinidade, pH, 

tempo de residência e renovação dos nutrientes na água influenciam a 

disponibilidade de sílica no ambiente aquático (GARNIER et al., 1995). Ambientes 

marinhos geralmente têm menor quantidade de sílica devido também a elevada 

salinidade (ZHANG, 2006). 
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Figura 3 - Ciclo da sílica no ambiente marinho 

 

 

Em relação ao ciclo sedimentar do enxofre, a alta concentração de SO4
2- na 

água do mar faz com que ele seja o receptor de elétrons dominante utilizado para 

respiração de microrganismos. As concentrações do SO4
2- são mais elevadas em 

zonas oceânicas que em zonas costeiras devido à mistura das águas com aporte 

continental e com o efeito de diluição, ao contrário do que ocorre com íons de PO4
3- 

e NO3
- (CABRERA et al., 2006). No ciclo do enxofre, o SO4

2- dissolvido na água 

intersticial é reduzido para H2S pelo metabolismo respiratório das bactérias 

redutoras de SO4
2-. Este H2S pode reagir com íons de ferro disponível (Fe+2), 

levando à precipitação de monosulfetos de ferro (FeSx) e eventualmente pirita – 

FeS2 (BERNER, 1970). Na ausência do Fe disponível, o sulfeto de hidrogênio não é 

removido da água intersticial e pode ser oxidado a enxofre elementar (S0) ou a SO4
2- 

(FOSSING; JØRGENSEN, 1989; FERDELMAN et al., 1997). Em outra via 

diagenética, o H2S da água intersticial pode ser liberado e vai até a superfície por 

difusão ou para a camada superficial do sedimento sendo oxidado para SO4
2- na 

presença de agentes oxidantes com NO3
-, Fe3

+, O2 e MnO4 ou ser incorporado a 

matéria orgânica (JØRGENSEN, 1977).  



23 

 

 

 

O ciclo do enxofre é inseparável do ciclo do carbono ao passo que os 

mecanismos de redução do sulfato só podem ocorrer na presença de matéria 

orgânica através de bactérias e microrganismos anaeróbios. A decomposição de 

material orgânico pode ocorrer por processos aeróbicos, quanto anaeróbicos e ainda 

ocorrer na coluna d’água durante a sedimentação. Em meio anóxico, a 

mineralização ou decomposição da matéria orgânica ocorre através de bactérias 

anaeróbicas estritas ou facultativas que podem ser desnitrificantes, redutoras de 

ferro, manganês e sulfato ou metanogênicas (KILLOPS; KILLOPS, 2005; SIGEE, 

2005). Através dessa decomposição, nutrientes da mesma matéria orgânica são 

liberados para o meio aquoso circundante, ou seja, na água intersticial (BURDIGE, 

2006). Todo esse processo de degradação da matéria orgânica é mediado por 

microrganismos e é conhecido por diagênese recente da matéria orgânica 

(HENRICHS, 1992).  

O processo de diagênese recente da matéria orgânica em sedimentos 

marinhos é influenciado pela condição redox (estado de oxidação-redução) do 

ambiente de sedimentação. Na diagênese recente, a matéria orgânica será oxidada 

pelo oxidante que cause maior variação de energia livre de Gibbs por mol de 

carbono oxidado (FROELICH et al., 1979). O oxigênio é o aceptor de elétrons 

termodinamicamente mais favorável, e o processo de respiração aeróbica tem a 

maior liberação de energia livre por meio da oxidação da matéria orgânica em 

comparação com a energia liberada pelos outros aceptores de elétrons 

(JØRGENSEN; KASTEN, 2006). Essa sequência de reações, com a estimativa de 

cada rendimento de energia livre por mol de matéria orgânica, é descrita na Tabela 

1. 

Dessa forma, os sedimentos marinhos podem apresentar um zoneamento 

biogeoquímico para os processos de mineralização aeróbicos e anaeróbicos da 

matéria orgânica. Quando todo o oxigênio é consumido pelo processo de respiração 

aeróbica, os microrganismos utilizam diferentes receptores de elétrons disponíveis 

na ordem decrescente de produção de energia. Estes aceptores de elétrons em 

ordem decrescente de energia liberada são: O2 (respiração de O2), NO3
- 

(desnitrificação ou redução do NO3
-), óxidos de manganês (redução de Mn), óxidos 

de ferro (redução de Fe), SO4
2- (redução de SO4

2-) e CH4 (metanogênese). Essas 



24 

 

 

 

reações foram associadas a processos de mineralização da matéria orgânica (Figura 

4; FROELICH et al., 1979). Apesar do óxido de manganês apresentar maior 

liberação de energia nesse processo, geralmente o nitrato se apresenta em maiores 

concentrações e assim, sendo o aceptor preferencial após o consumo do oxigênio.  

 
Tabela 1 – Reações de oxidação da matéria orgânica 

 

Reações de oxidação da matéria orgânica sedimentar 

 

1. Respiração aeróbica (consumo de O2) 

 

(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 138 O2 → 106 CO2 + 16 HNO3 + 122 H2O + H3PO4 

ΔGr = - 3.190 kJ mol-1 
 

 

2. Redução do MnO2 

 

(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 236 MnO2 + 472 H+ → 236 Mn2+ + 106 CO2 + 8 N2 + H3PO4 +366 H2O   

ΔGr = −3.090 kJ mol-1  

ΔGr = −3.050 kJ mol-1  

ΔGr = −2.920 kJmol-1  

3a. Desnitrificação 

(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 94.4 HNO3 → 106CO2 + 55.2N2 + 177.2H2O + H3PO4 

ΔGr = - 3.030 kJ mol-1 

 

3b. Redução do NO3
- 

(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 84.8 HNO3→106 CO2 + 42.4 N2 + 16 NH3 + 148.4 H2O + H3PO4 

ΔGr = - 2.750 kJ mol-1 
 

4. Redução do Fe2O3 

(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 212 Fe2O3 (ou 424 FeOOH) + 848 H+ → 424 Fe2+ + 106 CO2 + 16 NH3 + 

H3PO4 + 530 H2O (ou 742 H2O) 

ΔGr = - 1.410 kJ mol-1  

ΔGr = - 1.330 kJ mol-1  

5. Redução do SO4
2- 

(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 53 SO4
2- → 106 CO2 + 16 NH3 + 53 S2- + 106 H2O + H3PO4 

ΔGr = - 380 kJ mol-1 

6. Metanogênese 

(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) → 53 CO2 + 53 CH4 + 16 NH3 + H3PO4 

ΔGr = - 350 kJ mol-1 

Fonte: Adaptado de Froelich et al, 1979. 

 



25 

 

 

 

Figura 4 - Modelo conceitual de zoneamento biogeoquímico no sedimento marinho 

 

Fonte: Modificado de JØRGENSEN; KASTEN, 2006. 

Nota-se que a camada superficial dos sedimentos onde predomina a 

respiração aeróbica é referida como zona óxica. Logo abaixo, se encontra a zona 

sub-óxica, onde ocorrem os processos de redução do NO3
-, Mn (IV) e do Fe (III). Na 

porção inferior a esta camada, tem-se a região anóxica onde ocorre o processo de 

redução de SO4
2- e a metanogênese. Em regiões costeiras com alto aporte de 

matéria orgânica, a zona de redução do NO3
-, Mn e Fe sofrem um decréscimo com a  

profundidade, dando início à zona de SO4
2- redução na interface água-sedimento 

(JØRGENSEN, 1977). Estas camadas do zoneamento biogeoquímico não possuem 

limites fixos a partir da interface água-sedimento, podendo variar de acordo com a 

concentração de carbono orgânico, alterações de temperatura e composição 

química da água de fundo, entre outros fatores (VALE; SUNDBY, 1998). 
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3.2 Caracterização da matéria orgânica sedimentar 

 

A matéria orgânica em ambientes costeiros é uma mistura de diferentes 

composições químicas e compostos orgânicos, assim como de diversas fontes, tais 

como: aquáticas de origem marinha, fluvial ou lacustre, matéria orgânica terrestre, 

fontes atmosféricas e antropogênicas (HEDGES; OADES, 1997; GORDON; GOÑI, 

2003; TESI et al., 2007). A matéria orgânica sofre transformações em sua 

decomposição inicial pelo processo de diagênese, se acumulando de forma 

bioquimicamente estável e ou de forma remanescente particulada nos sedimentos 

(BROWNLOW, 1996; ANDRADE 2008; DÍAZ, 2012). 

O carbono e o nitrogênio nas suas formas orgânicas são os principais 

constituintes da matéria orgânica depositada em ambientes sedimentares. O uso da 

razão elementar de carbono e nitrogênio (C/N) em ambientes costeiros é 

comumente utilizada na determinação do aporte de material orgânico continental ou 

marinho. O aumento dessa razão com a profundidade pode ser indicador da 

degradação da matéria orgânica durante o processo de diagênese (GEARING et al., 

1998; MEYERS, 1994, 1997). As razões molares de C/N na matéria orgânica de 

origem marinha, produzidas pelas comunidades planctônicas locais, ficam com 

valores entre 5 a 10, ao passo que valores acima de 30 sugerem que o material é 

alóctone, produzido por plantas superiores (MEYERS, 1994). 

A associação da razão C/N e as composições isotópicas de carbono e 

nitrogênio (δ13C e δ15N) demostram informações mais seguras sobre a origem da 

matéria orgânica depositada nos ambientes costeiros e sobre sua ciclagem nos 

ecossistemas (MEYERS, 1994; RUTTEMBERG; GOÑI, 1997). 

Segundo Hayes (1993), é possível distinguir composições isotópicas de 

carbono entre as plantas que seguem o ciclo fotossintético C3 e C4. De acordo com 

ele, as plantas C3 ou vegetações arbóreas e arbustivas, discriminam mais 

intensamente o 13C e acabam incorporando antes o 12C o que resulta em 

composições isotópicas empobrecidas em 13C, e podem variar entre -28‰ e -25‰. 

Já as gramíneas ou as plantas de ciclo fotossintético via C4, discriminam menos o 

13C, resultando em sinais isotópicos menos empobrecidos em 13C e variam entre -

18‰ e -8‰. 
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O fitoplâncton marinho fixa o carbono do meio em que vive, e a água do mar é 

rica em bicarbonato, tornando os valores dos isótopos de carbono menos 

enriquecidos, que ficam entre -22‰ e -17‰. Quando existe mistura de fontes, o 

resultado nos padrões de identificação será diferente para plantas terrestres ou 

aquáticas em ambientes costeiros (LAMB et al., 2006). 

Assim como os valores do isótopo do carbono, o isótopo de nitrogênio é 

utilizado para classificar a origem da matéria orgânica nos ambientes e diferenciar 

processos biogeoquímicos controlando o ciclo do nitrogênio no ecossistema. Esses 

valores podem variar segundo fontes naturais e antropogênicas e até mesmo 

processos ocorridos ao longo da dispersão do meio aquático resultando em 

diferentes assinaturas isotópicas (ELLIOT; BRUSH, 2006). 

A composição isotópica do nitrogênio, δ15N, se baseia no NO3
- dissolvido, que 

é a forma mais comum de nitrogênio inorgânico usado pelos organismos como fonte 

de energia, e geralmente tem uma composição isotópica de 7‰ a 10‰ mais 

enriquecido em 15N que o N2 derivado da atmosfera, que é disponibilizado para 

plantas terrestres por fixadores de nitrogênio no solo (PETERS et al., 1978; 

MEYERS, 2003). 

A diferença isotópica entre essas duas fontes de nitrogênio é preservada nos 

valores de δ15N da matéria orgânica algal e de plantas terrestres. O material 

orgânico de origem planctônica detém valores próximos de 8,6‰ enquanto que o de 

origem de plantas terrestres (C3) gera valores próximos de 0,4‰ (MEYERS, 1997). 

O NO3
- dissolvido na água produz a maior contribuição de nitrogênio inorgânico para 

as plan tas aquáticas, com composições isotópicas entre 7‰ e 10‰ (MEYERS, 

1997). O NO3
- residual com processos de desnitrificação torna-se enriquecido em 

15N enquanto que com processos contrários, de nitrificação, a composição isotópica 

torna-se mais empobrecida (MEYERS, 1997; MONTEIRO et al., 2011). Isso se dá 

devido aos organismos utilizarem preferencialmente o 14N (MARIOTTI et al., 1981). 

Em relação ao enxofre na água do mar, o intemperismo químico e físico das 

rochas continentais corresponde a principal fonte para os oceanos, já o transporte 

atmosférico por meio de emissões vulcânicas, antrópicas e sprays também é uma 

fonte de enxofre para o oceano, com menos relevância que o transporte fluvial. De 

qualquer forma, o SO4
2- é a espécie predominante de enxofre nas águas oceânicas 
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devido às condições de oxidação que predominam nos oceanos. Nos sedimentos 

marinhos, em condições redutoras, a bactérias sulfato redutoras causam a 

diminuição do SO4
2- dissolvido na água intersticial e em condições de disponibilidade 

de ferro reativo acontece a formação da pirita (JØRGENSEN; KASTEN, 2006; DÍAZ, 

2012). Essa fração pirítica reflete aumentos de enxofre com a profundidade, 

indicando uma importante fração de enxofre total na forma inorgânica (OTERO et al., 

2005). 

Existe uma correlação positiva entre o carbono orgânico e o enxofre pirítico 

em sedimentos, devido à pirita se formar a partir da reação de redução bacteriana 

do sulfato no processo de oxidação da matéria orgânica (BERNER, 1970; 

SWEENEY, 1972). O aumento da concentração de enxofre pirítico é frequentemente 

acompanhado pela redução da matéria orgânica (devido à redução bacteriana do 

sulfato) e esse resultado é refletido na redução da razão de carbono orgânico e 

enxofre com a profundidade (BERNER, 1970; SWEENEY, 1972; GOLDHABER; 

KAPLAN, 1974). 

A razão C/S é usada como indicativo da condição de oxi-redução do 

compartimento de fundo. Seu cálculo é baseado na análise quantitativa de carbono 

orgânico associado aos dados de enxofre total (CARREIRA, 2000; BARCELLOS et 

al., 2009). Geralmente a média dessa razão para maioria dos sedimentos em 

profundidade é de 2,8 ± 0.8. Geralmente valores acima dessa razão estão 

associados a ambientes oxidantes e abaixo disso, seriam considerados ambientes 

redutores (BERNER, 1970; GOLDHABER; KAPLAN, 1974). 

 

3.3 O colapso da barragem de fundão em Mariana, Minas Gerais 

 

Um dos mais importantes complexos mineiros no Brasil está localizado na 

região conhecida como Quadrilátero Ferrífero, dentro da bacia hidrográfica do rio 

Doce. Essa região foi responsável por 40% da produção de ouro entre os anos de 

1700 a 1850, época denominada de “A Era do Ouro”, quando o Brasil era o maior 

produtor de ouro no mundo (LOBATO et al., 2001). A partir da Era do Ouro, o 

minério de ferro se tornou o principal metal de interesse na região em termos de 

produção e comércio, com reservas avaliadas em 2015 em 29 bilhões de toneladas 

e responsável por 60% da produção nacional (FISCHER, 2014; IBRAM, 2015). 
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Atualmente, as duas principais mineradoras e maiores produtoras de minério 

de ferro do país que atuam na bacia do rio Doce são a Vale e a Samarco Mineração 

(IBRAM, 2015). A empresa anglo-australiana BHP Billiton também atua na produção 

de minério de ferro para produção de aço desde 1977 pelos Estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo, no sudeste do Brasil (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 

DE FORA; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2016). Essas três 

empresas atuam de forma conjunta na exploração mineral nessa região. Em cinco 

de novembro de 2015, um dos diques da barragem de rejeitos de mineração de 

Fundão, de responsabilidade da Mineradora Samarco e controlada pelas 

companhias Vale Mineradora e a empresa BHP Billiton, localizada no município de 

Mariana no Eriostado de Minas Gerais colapsou. A onda que se formou atingiu a 

barragem de Santarém situada à jusante e ultrapassou-a, chegando às povoações 

de Bento Rodrigues e Barra Longa nas margens do rio Gualaxo do Norte; passou 

pelo rio do Carmo e acabou atingindo o rio Doce. Durante 16 dias percorreu o rio 

Doce por 660 km e enfim atingiu o mar em 21 de novembro de 2015, em Regência 

no município de Linhares na costa do Estado do Espírito Santo (Figura 5). Este 

incidente foi considerado o pior desastre ambiental no Brasil até hoje, tendo 

derramado aproximadamente 50 milhões de litros de lama de rejeito dentro do vale 

subjacente que se misturou à bacia do rio Doce e alcançando seu estuário e 

plataforma costeira, onde foi observada uma pronunciada pluma avermelhada 

(Figura 5 e 6) (SEGURA et al., 2016). 
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Figura 5 - Lama que atingiu a foz do rio Doce 

 

Fonte: G1 - Agência O GLOBO, 2015.  
 

Ao longo do trecho atingido no rio Doce foram constatados morte e 

desaparecimento de pessoas e de animais domésticos, e de produção animal; 

impacto à produção rural e ao turismo; isolamento de áreas habitadas; 

desalojamento de comunidades; fragmentação de habitats; destruição de áreas de 

preservação e vegetação nativa; restrições à pesca; morte da fauna silvestre; 

alteração na qualidade e quantidade de água e sua suspensão para o uso das 

populações e para a fauna, ente outros problemas associados indiretamente 

(IBAMA, 2015).   

 

Figura 6 - Delta do rio Doce afetado pela lama seis meses após o desastre 

 

Fonte: G1 - Agência O GLOBO, 2015. 
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Na lama que chegou até a foz do rio Doce, no oceano Atlântico, foi notada 

uma pronunciada pluma avermelhada com um tamanho de partícula variando de 1 a 

200 µm, sendo composta principalmente de SiO2, Fe, Mn, Ca e Cr. Resultados 

iniciais mostraram que o ferro no rejeito está predominantemente em seu estado 

trivalente e que a mineralogia dos oxi-hidróxidos de ferro é característica da 

presença de hematita (HATJE et al., 2017; QUEIROZ et al., 2018). 

 Cidades ao longo do rio Doce passaram a utilizar floculantes vegetais para o 

tratamento da água. Os processos de floculação podem ter desempenhado um 

papel importante na região desta pluma e no acúmulo de sedimentos finos para 

plataforma continental, já que o rompimento da barragem promoveu um aumento na 

deposição de sedimentos próximos à costa, em áreas mais rasas. O soterramento 

de organismos bênticos, seguido por mudanças na diversidade taxonômica e 

funcional foram descritos como os impactos a curto e em longo prazo devido aos 

insumos dos rejeitos de minérios no meio ambiente (HATJE et al., 2017). Esse 

processo de floculação provocou a rápida sedimentação da lama, que ocorreu 

devido ao uso pela Samarco de um polímero floculante e coagulante de origem 

vegetal, a base de tanino extraído da casca de acácia negra (Acacia mernsi de 

Wild), chamado Tanfloc SG, um polímero orgânico catiônico de baixo peso 

molecular para atuação em sistemas com partículas coloidais no tratamento de 

águas em geral (SAMARCO, 2016). 

Outra questão é que a região do Quadrilátero Ferrífero que se localiza na 

bacia do rio Doce é um conhecido depósito mineral, sendo uma das mais 

importantes regiões mineradoras do Brasil. Ferro, Al e Au foram extraídos na região 

pelo menos desde o século XVII. Assembleias minerais de minérios de Au e Fe são 

ricas em elementos potencialmente tóxicos, como As, Mn e Hg. Espera-se que 

anomalias positivas de elementos traços nas regiões resultem tanto da litologia, 

naturalmente enriquecida em metais, quanto da mineração, que promovem a 

mobilização de metais e aumentam os fluxos desses elementos para solos, 

atmosfera e coluna de água (HATJE et al., 2017). 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

  

Este estudo foi realizado com o material coletado durante o Cruzeiro 

oceanográfico N° 125 do navio R/V Meteor (Alemanha), realizado entre os dias 21 

de março e 15 de abril de 2016. Foi realizada a coleta aproximadamente quatro 

meses após a lama de rejeitos atingirem o oceano. O cruzeiro foi realizado no 

escopo do projeto SAMBA (“South American Hydrogeological Balance and 

Paleoceanography during the Late Pleistocene and Holocene”) estabelecido através 

da cooperação científica entre a Universidade Federal Fluminense e a University of 

Heidelberg (Alemanha). 

Um transecto foi realizado cobrindo a zona da plataforma continental e talude 

adjacentes à foz do rio Doce no litoral norte do Estado do Espírito Santo. Também 

foi coletada um testemunho na plataforma continental adjacente ao rio 

Jequitinhonha, ao sul do Estado da Bahia, adjacente à bacia do rio Doce, como 

critério de comparação e ambas estão na margem continental leste do Brasil. Na 

Figura 7 são apresentadas as áreas de estudo, as estações de amostragem, a 

distância da coleta com respeito costa e a profundidade da coluna d’água. 
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Figura 7 – Mapa de localição da área de estudo: (A) plataforma continental e talude do rio Doce; (B) plataforma do rio Jequitinhonha (B) 

 

 

3
3
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4.1 O rio Doce 

 

O rio Doce nasce da confluência dos rios Piranga e Carmo na serra do 

Espinhaço, onde as altitudes alcançam 1.200 m (Figura 8) e percorre 853 km até 

sua foz na Vila de Regência, em Linhares, no oceano Atlântico (IBGE, 1997).  

A bacia do rio Doce apresenta grande carga de sedimentos transportados, 

sendo considerado o mais volumoso dentre os rios que deságuam na costa leste 

brasileira e um dos maiores da América do Sul (SUMMERHAYES et al., 1976; 

SOUZA; KNOPPERS, 2003; LIMA et al., 2005). Esta bacia faz fronteira ao norte com 

a bacia do rio Jequitinhonha, a oeste com a bacia do rio São Francisco e a sul com a 

bacia do rio Paraíba do Sul (IBGE, 1997). A bacia hidrográfica do rio Doce (Figura 9) 

apresenta 83.400 km² e é considerada com o maior sistema deltaico da costa leste, 

ficando atrás apenas do delta do rio Amazonas no Brasil (SOUZA; KNOPPERS, 

2003). A largura atual da planície deltaica holocênica do rio Doce alcança até 35 km, 

onde são reconhecidas falésias mortas e varia de 30 a 40 km da porção norte à 

porção sul, respectivamente, sendo considerada estreita (DOMINGUEZ et al., 1981; 

MARTIN et al., 1996; ROSSETTI et al., 2015). 

 

Figura 8 - Área da bacia do rio Doce 

 

Fonte: IBGE, 1997. 
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A plataforma mostra domínio de fácies terrígenas nas adjacências da foz com 

transição para o ambiente carbonático para a plataforma externa e nas áreas mais 

afastadas da desembocadura deste rio. O ambiente carbonático predomina na 

plataforma continental brasileira desde a última transgressão marinha (KOWSMANN; 

COSTA, 1979). A plataforma média do rio Doce apresenta areia siliciclástica, porém 

este padrão não se reflete nos modelos de sua sedimentação deltaica devido a 

possuir um delta dominado por ondas, formado pelo retrabalhamento de areias pela 

ação de ondas, normalmente devido ao aporte fluvial (COLEMAN; WRIGHT, 1975; 

ANTONY, 2015; SILVA, 2017). 

 

Figura 9 - Delta do rio Doce antes do desastre 

 

Fonte: G1 site de Notícias. 

 

 

O traçado do rio Doce é explicado por características morfoestruturais 

variadas que ocorrem no interior de sua bacia e pode ser dividido em três unidades 

regionais: Alto, Médio e Baixo rio Doce. Passa por desde serras e cristas no domínio 

do complexo Gnáissico - Magmático com falhamentos na direção NO-SE e NE-SO, 

pelo domínio do complexo Gnáissico - Magmático - Metamórfico com predomínio de 

biotita - gnaisse e pontões graníticos e no baixo rio Doce, já em terrenos capixabas, 
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apresenta tabuleiros terciários do Grupo Barreiras e planície costeira quaternária 

(ANA, 2015). 

Os recursos hídricos da bacia do rio Doce fornecem água necessária para 

uso doméstico, agropecuário, industrial e geração de energia elétrica com 10 usinas 

hidrelétricas na região da sua bacia de drenagem, indicando seu importante papel 

na economia do leste mineiro e noroeste capixaba (ANEEL, 1999). 

Dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) informam 

que as principais atividades de exploração mineral são aquelas relacionadas à 

extração de ferro e minério de ferro, que somam 31,4% das concessões de lavra, e 

a extração de rochas ornamentais, representando 25,1%, destacando-se granitos e 

gnaisses. As lavras de ferro e minério de ferro se concentram, de modo geral, nas 

cabeceiras do rio Piracicaba, um dos principais afluentes do Doce e, em parte das 

cabeceiras do rio do Carmo. As extrações de rochas ornamentais, por sua vez, 

encontram-se distribuídas principalmente na parte do Estado do Espírito Santo da 

bacia (DNPM, 2006). 

 

4.2  O rio Jequitinhonha 

 

Este rio nasce no Pico do Itambé dentro da Serra do Espinhaço, no município 

de Serro em Minas Gerais, a uma altitude aproximada de 1.300 m e segue na 

direção oeste - leste dentro do território da Bahia até a cidade de Belmonte, onde 

tem sua foz no oceano Atlântico (Figura 10). Ao longo do seu curso de 920 km, 

atravessa 760 km pelo território de Minas Gerais, sendo os últimos 160 km 

percorridos na Bahia. A área total da bacia é de 70.315 km2, dos quais 65.660 km2 

(93,38%) correspondem à porção mineira e 4.655 km2 (6,62%) estão no território 

baiano (FERREIRA; SILVA, 2012). Esta bacia se limita com grandes bacias: a sul 

com a do rio Doce, a norte com a do rio Pardo, a leste com a do rio São Francisco, a 

sudeste com a do rio Mucuri e outras pequenas bacias (IBGE, 1997). 

O rio atravessa litologias do Supergrupo Espinhaço, onde está sua nascente, 

litologias do Grupo Macaúbas, substrato cristalino e a Formação Barreiras, já no 

Estado da Bahia (FERREIRA; SAADI, 2011). A área do delta do rio Jequitinhonha, 

onde processos fluviais são contrabalançados por ações marinhas, apresenta 

depósitos areno-síltico-argilosos mal selecionados na planície fluvio-marinha. Ao 
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norte do delta, áreas de manguezais são cortadas por canais de maré, conectando a 

foz do Jequitinhonha ao estuário complexo do rio Pardo. Ao Sul, o delta afunila, em 

contato com falésia morta elaborada nos tabuleiros modelados em litologias da 

Formação Barreiras (IBGE, 1997). 

 A zona costeira continental varia com depósitos de sedimentos e rochas 

sedimentares do Paleógeno/ Neógeno ao Quaternário e rochas do embasamento 

cristalino do pré-cambriano (MARTIN et al., 1980). A plataforma continental se alarga 

até 61 km em frente ao Município de Belmonte onde se situa a foz do rio 

Jequitinhonha (Figura 11) (NASCIMENTO et al., 2007).  

Atividades de desmatamento para fins agropastoris, de mineração e de 

garimpagem em seu alto curso e alguns dos afluentes têm causado, no decurso dos 

anos, modificações importantes no ciclo hidrológico. Assim como no rio Doce, todo o 

leito do Jequitinhonha mostra assoreamento extensivo. Apresenta clima com 

características de semiárido a úmido variando com 21°C a 24°C anuais de 

temperatura e observam-se índices pluviométricos anuais de 600 a 1.600 mm (LIMA 

et al., 2011). 

 

Figura 10 - Área de estudo da plataforma do rio Jequitinhonha no sul do Estado da Bahia 

 
Fonte: LIMA, 2011 
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A demanda hídrica do rio Jequitinhonha se baseia em abastecimento 

humano, animal e de agroindústria com base nos dados do Plano de 

Aproveitamento Integrado dos Recursos Hídricos do Nordeste do Brasil. O índice de 

qualidade da água do rio Jequitinhonha e de seus principais tributários varia de 

média a boa. No Alto e Médio Jequitinhonha, as atividades mineradoras vêm 

causando forte erosão no leito e nas margens do rio e os sedimentos carreados 

poluem as águas (SUDENE, 1980). Outros fatores que tendem a diminuir a 

qualidade da água são a poluição bacteriológica produzida por esgotos sanitários, o 

uso de agrotóxicos nas áreas agrícolas e fezes do gado carreadas pelas águas das 

chuvas (IBGE, 1997). 

 

Figura 11 - Foz do rio Jequitinhonha 

 

Fonte: Michael Strugale. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Estações de amostragem e coleta de testemunhos 

 

A coleta de sedimentos foi realizada utilizando um multicoletor de sedimento 

(“MUC”), especialmente concebidos para recuperar amostras de sedimentos sem 

perturbação, assim como da água de fundo (interface água-sedimento). O MUC é 

equipado com doze tubos de acrílico de 60 cm de comprimento e 10 cm de 

diâmetro, pelo qual em cada estação de amostragem foram coletados 12 

testemunhos (Figura 12). Para este projeto apenas dois testemunhos por estação 

foram utilizados, um para análises químicas da água intersticial e outro para análises 

do sedimento. 

 

Figura 12 - MUC: Multicoletor de sedimentos utilizado pelo Cruzeiro Oceanográfico 

 

 

As coordenadas geográficas, profundidade da coluna d’água das estações de 

amostragem no transecto do rio Doce e na área do rio Jequitinhonha e o 

comprimento dos testemunhos estão descritas na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Nome dos testemunhos, coordenadas geográficas, profundidade da 

coluna d`água das estações de coleta e comprimento dos testemunhos 

 

Estação de 

Coleta - rio 

 

Testemunho 

 

Longitude 

(W) 

 

Latitude 

(S) 

 

Profundidade 

Coluna 

d’água (m) 

 

Comprimento 

do 

testemunho 

(cm) 

Doce 

(plataforma) 
M 125-39-2  39°45.776’ 19°42.059’ 24 32 

Doce (talude) M 125-49-2  38°40.577’ 19°34.313’ 447,9 10 

Doce (talude) M 125-50-2  38°35.978’ 19°42.620’ 903,8 25 

Doce (talude) 
M125-55-8 

 
38°37.387’ 20°21.809’ 1960,2 28 

Jequitinhonha 

(plataforma) 
M 125-67-3  38°54.801’ 15°16.965’ 28,2 38 

 

 

5.2 Extração da água intersticial  

 

O uso do sistema Rhyzons® (Figura 13) foi escolhido para a extração da água 

intersticial devido à pouca perturbação que causa no registro sedimentar e também 

porque os Rhyzons® realizam a filtração da amostra (porosidade de 0,2 µm), 

evitando processos de filtração externos, o contato com o ar atmosférico e a 

oxidação de espécies químicas reduzidas.  

 

Figura 13 - Sistema Rhyzons® para coleta de água intersticial 

 

Fonte: Modificado SEEBERG-ELVERFELDT et al., 2005. 
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No processo de extração da água intersticial a seção filtradora do sistema foi 

completamente introduzida ao longo dos sedimentos nos tubos previamente furados. 

Então, o fluido que passou pelos poros (água intersticial) foi coletado na seringa 

onde era produzido vácuo permanentemente (Figura 14).  

 

Figura 14 - Extração da água intersticial do sedimento 

 

 

A resolução de amostragem da água intersticial nos testemunhos foi de 1 cm 

até os 10 cm de profundidade, de 2 cm até os 20 cm de profundidade e de 3 cm até 

o final do perfil (90 amostras no total). A duração da extração da água intersticial 

variou entre 6 e 8 horas, obtendo geralmente 15 mL de amostra. Após a extração, as 

seringas foram retiradas, fechadas e colocadas dentro do glove bag (Figura 15) sob 

atmosfera de N2, onde foram separadas as alíquotas das amostras, fixadas para 

cada analises química e posteriormente estocadas. Na tabela 3 são apresentadas as 

soluções fixadoras e condições de estocagem da amostra para cada parâmetro que 

foi determinado.  
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Figura 15 - Fixação de amostras dentro de glove bag sob atmosfera de N2 

 

 

Tabela 3 – Espécie química, solução fixadora ou condições de preservação, volume 

de amostra e métodos de análises para a água intersticial 

Água Intesticial 

Espécie 

Química 
Solução Fixadora 

Volume de 

amostra 
Método de análise 

NO3
- 

Sem fixador/ amostra 

congelada 
3 mL CARMOUZE, 1994 

NO2
- 

Sem fixador/ amostra 

congelada 
1 mL CARMOUZE, 1994 

NH4
+ 

Sem fixador/ amostra 

congelada 
0,5 mL CARMOUZE, 1994 

PO4
2- 

10 µL de HCl 12M/ 

amostra congelada 
1 mL GIESKES, 1991 

SiD 
Sem fixador/ amostra 

congelada 
0,5 mL CARMOUZE, 1994 

SO4
2- 100µL de Zn(Ac) 5% 1 mL 

9056A Standard Methods for the 

Examination of Water & Wasterwater. 

H2S 100µL de Zn(Ac) 5% 1 mL CLINE, 1969 
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5.3 Amostragem e análises no sedimento 

 

A sub-amostragem dos testemunhos foi feita com resolução de 1 cm, as 

amostras foram estocadas em sacos zip-lock e refrigeradas a ~4º C, no Laboratório 

de Oceanografia Operacional e Paleoceanografia na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), até o momento de realização das análises de COT, NT, δ13C e 

δ15N, ST e granulometria.  

 

5.3.1 Granulometria 

 

Análises de granulometria foram realizadas no Laboratório de Sedimentologia 

do Departamento de Geoquímica da UFF. Para determinar as distribuições das 

frações granulométricas foi utilizado um analisador de partículas a laser. Para esta 

análise as amostras foram descarbonatadas e posteriormente tratadas com peróxido 

de hidrogênio (H2O2) para remoção da matéria orgânica. Para auxiliar na dispersão 

das partículas após o ataque à matéria orgânica, adiciona-se a concentração de 

hexametafosfato de sódio (Na16P14O43). Os resultados foram obtidos com auxílio do 

programa GRADSTAT versão 14, e distribuídos, entre três classes: argila (<2 μm), 

silte (2-50 μm) e areia (50-2000 μm), pela escala de classificação da EMBRAPA/ 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 

 

5.3.2 Carbono Orgânico Total (COT), Nitrogênio Total (NT) e Isótopos δ13C e δ15N  

 

As amostras foram previamente descarbonatadas através da reação com 

ácido clorídrico (HCl) 1M durante 48 horas. O material resultante descarbonatado, foi 

lavado com água destilada para remoção de qualquer vestígio de ácidos e 

posteriormente seco em estufa a 40ºC durante 48 horas. Posteriormente, as 

amostras foram maceradas, peneiradas e acondicionas em capsulas de estanho. As 

amostras foram analisadas em um analisador elementar acoplado a um 

espectrômetro de massas da razão isotópica (IRMS) no Laboratório de Isótopos 

Estáveis da Universidade de Davis (EUA). 
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5.3.3 Enxofre Total (ST) 

 

Alíquotas de 1 g de amostra foram secas em estufa por 48 horas a 40ºC, 

maceradas em graal de ágata e peneiradas. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Quimioestratigrafia e Geoquímica Orgânica, da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro.  

 

5.4 Análises químicas da água intersticial 

 

 As análises de NO3
-, NO2

-, NH4
+, PO4

3-, SiD e H2S foram realizados no 

Laboratório de Oceanografia Operacional e Paleoceanografia, do Departamento de 

Geoquímica, da UFF. A determinação das concentrações de SO4
2- na água 

intersticial foi feita no Laboratório de Geoquímica Ambiental, do Departamento de 

Geoquímica da UFF. 

 

5.4.1 Nitrato (NO3
-) 

 

Embora existam vários métodos para determinação do NO3
-, este é o mais 

difícil de ser medido dentre as espécies inorgânicas nitrogenadas envolvidas nos 

ciclos biogeoquímicos. O método utilizado foi proposto por Carmouze (1994), no 

qual é feito o uso da redução catalítica de NO3
- a NO2

- utilizando uma coluna de 

redução de cádmio. Essa coluna é constituída por um tubo de vidro em formato de U 

de 8 cm de comprimento e 0,4 cm de diâmetro. Através de uma bomba peristáltica 

as amostras e padrões são forçados a passar através da coluna de redução. Após a 

redução do NO3
-, as soluções reduzidas foram tratadas segundo o procedimento 

descrito para NO2
- (a seguir). Foi utilizado um volume de 3 mL de amostra. 

 

5.4.2 Nitrito (NO2
-)  

 

O procedimento para análise de NO2
- foi descrito por Carmouze (1994). O NO2

- 

reage com o composto sulfanilamida (NH2SO2C6H4-NH2) numa solução ácida. A 

diazotação do composto resultante com o dicloreto de N-(1-Naftil)-etilenodianimo 

(C10H7-NH-(CH2)2-NH.2HCl) forma um composto de coloração rosa. A absorbância 
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foi medida em 540 nm em um espectrofotômetro. Foi utilizado o volume de 1 mL de 

amostra. 

 

5.4.3 Amônio (NH4
+) 

 

Para análise do NH4
+, a metodologia utilizada foi descrita por Carmouze 

(1994). O método é baseado na reação do íon NH4
+ com o fenol (C6H5OH) em meio 

alcalino e na presença de hipoclorito de sódio (NaClO) para formar um complexo 

azul chamado indofenato, cuja absorbância no espectrofotômetro é medida em 630 

nm. Devido à instabilidade do hipoclorito de sódio ele é substituído pelo ácido 

dicloroisocianuro (C3Cl2N3NaO3.2H2O), chamado de trione. Também são utilizados o 

nitroprussiato de sódio (Na2[Fe(CN)5NO]) como catalizador da reação e o citrato de 

sódio (Na3C6H5O7) para evitar a interferência dos íons cálcio e magnésio (forma 

complexos dissolvidos). O volume utilizado de amostra foi de 0,5 mL. 

 

5.4.4 Fosfato (PO4
3-) 

 

A determinação do PO4
3- foi realizada de acordo com o método proposto por 

Gieskes (1991). O método que foi utilizado consiste na reação em meio ácido do 

ortofosfato (H3PO4) com o ácido molíbdico, resultando no ácido fosfomolíbdico. Este 

é reduzido por um redutor, o ácido ascórbico (C6H8O6), que juntamente com o 

tartarato de antimônio e potássio (C8H10K2O15Sb2) tem sua ação redutora acelerada. 

O tempo de reação mínimo é de 10 minutos para o surgimento da coloração azul de 

molibdênio. O volume utilizado de amostra foi de 1 mL. No espectrofotômetro, a 

absorbância foi medida em um comprimento de onda de 885 nm. 

 

5.4.5 Sílica dissolvida (SiD)  

 

O método utilizado foi descrito por Carmouze (1994) no qual o ácido silícico 

(C7H6O3) reage com o heptamolibdato de amônio ((NH4)6Mo7O24) em meio ácido 

transformando-se em um ácido silicomolíbdico e amarelado. Concomitantemente, 

em presença de ortofosfatos, forma-se um ácido também de coloração amarela 

chamado ácido fosfomolíbdico. Por meio da adição do ácido tartárico ou oxálico, o 

composto fosfomolíbdico é destruído. Então o composto silicomolíbdico é reduzido 
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pelo ácido ascórbico após um tempo de 15 minutos tornando-se da cor azul, cuja 

absorbância foi lida no espectrofotômetro a uma absorbância de 810 nm. 

 

5.4.6 Sulfato (SO4
2-) 

 

A concentração do SO4
2- na água intersticial (previamente fixadas com acetato 

de zinco) foi analisada por cromatografia iônica. O método utilizado segue os 

parâmetros do método 9056A Standard Methods for the Examination of Water & 

Wastewater. O volume utilizado para amostra foi de 1 mL. 

 

5.4.7 Sulfeto de Hidrogênio (H2S) 

 

Para determinação das concentrações do H2S foi utilizado o método 

colorimétrico de Cline (1969), onde nas amostras de água intersticial previamente 

fixadas com acetato de zinco (Zn(Ac)2) 5%, foi adicionado o reagente colorimétrico 

Diamin. Em seguida deixou-se reagir ao abrigo da luz por no mínimo 2 horas, para 

posterior determinação por espectrofotometria, na absorbância de 670 nm. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Sedimento 

 

Os resultados das frações granulométricas e os parâmetros de COT, ST, NT, 

isótopos de carbono (δ13C) e nitrogênio (δ15N) em sedimentos serão apresentados 

na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Mínimo, máximo, média e desvio padrão dos parâmetros dos perfis 

sedimentares da plataforma continental e talude da foz do rio Doce e do rio 

Jequitinhonha 

Estações 
 

 

Análises 

Doce Jequitinhonha 

M 125-39-2 
(plataforma) 

M 125-49-2 
(talude) 

M 125-50-2 
(talude) 

M125-55-8 
(talude) 

M 125-67-3 
(plataforma)  

SILTE 
44,01 – 84,94 0 – 75,43 53,02 – 74,29 51,07 – 82,75 58,75 – 82,94 

65,75 ± 13,98 34,72 ± 17,30 67,82 ± 4,90 62,14 ± 9,15 70,72 ± 8,16 

ARGILA 
14,78 – 55,99 0 – 17,71 25,59 – 46,98 17,25 – 48,93 16,92 – 41,25 

34,17 ± 14,09 7,82 ± 5,00 32,13 ± 4,92 37,85 ± 9,15 29,25 ± 8,20 

AREIA 
0 – 0,92 6,86 – 100 0 – 0,25 0 – 0,05 0 – 0,16 

0,08 ± 0,19 57,47 ± 21,49 0,05 ± 0,08 0 ± 0,01 0,03 ± 0,06 

COT (%) 

 

1,04 – 1,96 0,37 – 0,74 0,51 – 2,26 0,68 – 2,12 1,64 – 2,05 

1,40 ± 0,27 0,53 ± 0,13 1,07 ±0,42 1,17 ± 0,36 1,87 ± 0,10 

ST (%) 

 

0,06 – 0,25 0,04 – 0,11 0,04 – 0,09 0,05 – 0,09 0,11 – 0,27 

0,12 ± 0,06 0,05 ± 0,02 0,06 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,17 ± 0,05 

NT (%) 

 

0,05 – 0,16 0,04 – 0,11 0,06 – 0,27 0,08 – 0,26 0,17 – 0,23 

0,13 ± 0,02 0,07 ± 0,03 0,13 ± 0,06 0,15 ± 0,05 0,21 ± 0,02 

δ13C (‰) 
 

-25,18 -21,81 -21,93 -21,15 -22,20 -20,39 -22,71 -20,00 -22,36 -21,76 

-23,96 ± 0,70 -21,56 ± 0,24 -21,25 ± 0,58 -20,47 ± 0,63 -22,12 ± 0,17 

δ15N (‰) 
 

4,89 – 8,36 3,99 – 8,38 5,42 – 7,90 6,16 – 8,74 4,08 – 5,57 

6,82 ± 1,28 5,53 ± 1,05 6,72 ± 0,66 7,90 ± 0,72 5,11 ± 0,33 
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6.1.1 Granulometria 

 

Todos os testemunhos apresentam o predomínio de frações seguindo a 

ordem decrescente de silte > argila > areia, com exceção em M125-49-2 (talude 

Doce) onde há predominância de frações de areia > silte > argila (Figura 16). A 

granulometria de M125-39-2 (plat. Doce) apresenta maior conteúdo de silte (65,75%) 

e argila (34,17%), com baixo conteúdo de areia (0,08%). No intervalo de 10-13 cm, a 

fração de argila tem maior conteúdo, variando entre 50,23% e 55,99% (Figura 16). O 

testemunho M125-49-2 (talude Doce) é o único em apresentar maior conteúdo de 

areia, com média de 57,47%. Já os conteúdos médios de silte e argila apresentam 

34,72% e 7,82%, respectivamente. 

O testemunho M125-50-2 (talude Doce) apresenta maior conteúdo de silte 

com 67,82% e 32,13% de argila, sendo o percentual de silte maior em todo o perfil. 

O perfil granulométrico de M125-55-8 apresenta maior conteúdo de silte, com um 

percentual médio de 62,14%, o percentual de argila é de 37,85%. Finalmente, a 

granulometria de M125-67-3 (plat. Jequitinhonha) tem maior conteúdo de silte, com 

70,72% e com 29,25% argila, e baixo conteúdo de areia (0,03%). 
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Figura 16 - Perfil granulométrico dos testemunhos estudados 
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6.1.2 Carbono Orgânico Total (COT) 

 

As concentrações de COT do testemunho M125-39-2 (plat. Doce) apresentam 

diminuição até a profundidade de 13 cm chegando a 1,04%, e depois exibe uma 

tendência de aumento com a profundidade chegando ao máximo de 1,96% em 26 

cm. No testemunho M125-49-2 (talude Doce) as concentrações de COT tendem a 

diminuir com a profundidade, variando entre 0,37% e 0,74% (Figura 17).  

O testemunho M125-50-2 (talude Doce) apresentou concentrações de COT 

que variaram entre 0,51% e 2,26% e uma tendência de diminuição com a 

profundidade. As concentrações de COT no testemunho M125-55-8 diminuem com a 

profundidade, variando de 0,68% a 2,12%. Finalmente, as concentrações no 

testemunho M125-67-3 (plat. Jequitinhonha) variaram entre 1,64% e 2,05%, e 

apresentam diminuição com a profundidade. 

A concentração média mais alta de COT foi observada na plataforma do rio 

Jequitinhonha, no testemunho M125-67-3 (28,2 m de coluna d´água). No transecto 

do rio Doce, as concentrações médias mais altas de COT seguiram a ordem 

decrescente: M125-39-2 (plat. Doce) > M125-55-8 > M125-50-2 (talude Doce) > M 

125-49-2 (talude Doce), sendo que as maiores concentrações foram observadas em 

M125-50-2 (talude Doce) e M125-55-8 (talude Doce), com 2,26% e 2,12% 

respectivamente. 

 

6.1.3 Nitrogênio Total (NT) 

 

O testemunho M125-39-2 (plat. Doce) apresenta concentrações de NT que 

variam entre 0,05% e 0,16%, e apresenta tendência de diminuição com a 

profundidade (Figura 17). No testemunho M125-49-2 (talude Doce) a concentração 

inicia com 0,11% e diminui com a profundidade atingindo um mínimo de 0,04%. No 

perfil do testemunho M125-50-2 (talude Doce) as concentrações apresentam 

diminuição com a profundidade e variam de 0,06% a 0,27%. As concentrações de 

NT em M125-55-8 variam entre 0,08% e 0,26% apresentando redução com a 

profundidade. Finalmente, no testemunho M125-67-3 (plat. Jequitinhonha) a 

concentração de NT apresenta redução com a profundidade, variando entre 0,17% a 
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0,23%. As maiores médias de NT foram observadas em M125-55-8 (0,15 ± 0,05%) e 

em M125-67-3 (0,21 ± 0,05%).   

 

6.1.4 Enxofre Total (ST) 

 

O perfil de concentração do ST no testemunho M125-39-2 (plat. Doce) 

apresenta um leve aumento com a profundidade, tendo seu valor mínimo de 0,06% 

em 13 cm e chega ao valor máximo de 0,25% em 27 cm. O testemunho M125-49-2 

(talude Doce) apresenta a maior concentração de 0,11% no primeiro centímetro e 

depois diminui com a profundidade e mantém média de 0,04%. 

As concentrações de ST em M125-50-2 (talude Doce) e M125-55-8 variaram 

entre 0,04% a 0,09% e 0,05% a 0,09%, respectivamente, ambos com tendência a 

diminuir com a profundidade. No testemunho M125-67-3 (plat. Jequitinhonha) a 

concentração de ST apresenta aumento das concentrações com a profundidade, 

variando entre 0,11% e 0,27% (Figura 17). As maiores médias de ST foram 

observadas nos testemunhos das plataformas adjacentes aos dois rios, 

apresentando 0,12 ± 0,06% para o rio Doce e 0,17 ± 0,05% para o rio Jequitinhonha. 

 

6.1.5 Composição Isotópica do δ13C  

 

A composição isotópica do δ13C em M125-39-2 (plat. Doce) varia de -25,18‰ 

a -21,81‰, mostrando empobrecimento em 13C com a profundidade. O δ13C nos 

testemunhos M125-49-2 (talude Doce), M125-50-2 (talude Doce) e M125-55-8 

(talude Doce) são semelhantes, variando entre -22,71‰ a -20,00‰. No testemunho 

M125-67-3 (plat. Jequitinhonha), o δ13C apresenta poucas variações entre -22,36‰ 

e -21,76‰ (Figura 17).  
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6.1.6 Composição Isotópica do δ15N  

 

O perfil de δ15N em M125-39-2 (plat. Doce) apresenta empobrecimento em 

15N com a profundidade e varia de 4,89‰ a 8,36‰. O testemunho M125-49-2 

(talude Doce) exibe empobrecimento de 15N com a profundidade, com 8,38‰ na 

camada superior e o mínimo de 3,99% na camada mais profunda (Figura 17). 

O δ15N no testemunho M125-50-2 (talude Doce) varia entre 5,42‰ e 7,90‰. 

Em M125-55-8 varia entre 6,16‰ e 8,74‰, apresentando enriquecimento em 15N no 

início do perfil. No testemunho M125-67-3 (plat. Jequitinhonha) o δ15N tem variação 

entre 4,08‰ e 5,57‰. 
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Figura 17 - Perfis verticais de concentração de COT, ST, NT e composição isotópica do δ13C e δ15N das áreas de estudo 
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6.2 Água intersticial  

 

Os perfis de concentração para espécies dissolvidas de NO3
-, NH4

+, SiD, 

PO4
3- e SO4

2- nas amostras de água intersticial são apresentados na Figura 18 de 

acordo com cada testemunho. Os valores máximos, mínimos e as concentrações 

médias para as espécies dissolvidas analisadas são apresentados na Tabela 5. As 

concentrações de NO2
- foram somadas as concentrações de NO3

- e a concentração 

final é apresentada como ΣNO3
-. O H2S foi analisado, porém as concentrações 

ficaram abaixo do limite de detecção. 

 

Tabela 5 - Mínimo, máximo, média e desvio padrão dos parâmetros analisados na 

água intersticial 

Parâmetros  

Estações de Coleta 

M125-39-2 
(plat. Doce)  

M125-49-2 
(talude 
Doce) 

M125-50-2 
(talude 
Doce)  

M125-55-8 
(talude 
Doce) 

M125-67-3 
(plat. 

Jequitinhonha)  

ΣNO3
- (µM) 

 

4,3 – 40,5 1,4 – 21,8 1,6 – 113,1 21,5 – 35,0 1,3 – 8,2 

19,1 ± 12,3 6,5 ± 7,4 32,0 ± 36,1 29,9 ± 3,4 2,9 ± 1,8 

NH4
+ (µM) 

 

8,7 – 2020,0 4,7 – 40,8 3,3 – 58,6 1,3 – 5,1 69,9 – 444,9 

927,6 ± 830,2 25,1 ± 13,5 16,8 ± 18,1 2,6 ± 1,1 165,1 ± 113,9 

PO4
2- (µM) 

 

8,6 – 12,5 12,0 – 15,4 12,1 – 21,3 10,4 – 12,7 9,0 – 21,6 

9,9 ± 1,2 13,6 ± 1,1 15,8 ± 3,4 11,6 ± 0,7 11,6 ± 3,0 

SiD (µM) 
 

53,8 – 250,0 66,2 – 106,9 56,7 – 170,5 46,5 – 149,0 88,1 – 181,7 

134,0 ± 67,4 92,4 ± 15,3 121,2 ± 33,5 94,1 ± 32,2 127,1 ± 24,3 

SO4
2- (µM) 

 

9,3 – 22,7 17,6 – 28,2 16,5 – 23,0 16,7 – 20,9 17,3 – 24,5 

15,4 ± 4,4 21,4 ± 3,8 18,5 ± 2,1 18,3 ± 1,2 19,5 ± 2,1 

 

6.2.1 Nitrato (ΣNO3
-) 

As maiores médias das concentrações de ΣNO3
- foram encontradas nos 

testemunhos M125-50-2 (talude Doce) (32,0 ± 36,1) e M125-55-8 (29,9 ± 3,4). 

Enquanto as menores concentrações foram encontradas em M125-49-2 (talude 

Doce) (1,4 µM) e em M125-67-3 (plat. Jequitinhonha) (1,3 µM).  

No testemunho M125-39-2 (plat. Doce) a menor concentração de ΣNO3
- foi 

registrada na interface água-sedimento (4,3 µM). Após isso, a concentração 

aumenta até 38,3 µM aos 6 cm. Entre 6 e 20 cm, as concentrações de ΣNO3
- 

apresentam variações entre 19,2 µM e 40,5 µM (maior concentração, aos 16 cm). 
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Finalmente, entre 20 e 32 cm, as concentrações diminuem chegando a 11,6 µM. Já 

no testemunho M 125-49-2 (talude Doce) a maior concentração ΣNO3
- foi registrada 

na interface água-sedimento (21,8 µM), tendendo a diminuir com a profundidade e 

chegando a 4,3 µM na base.  

A concentração de ΣNO3
- no testemunho M125-50-2 (talude Doce) inicia com 

44,1 µM na interface água-sedimento, seguidamente apresenta um aumento aos 2 

cm atingindo a máxima concentração de 113,1 µM. Após os 2 cm, o perfil apresenta 

uma diminuição até a menor concentração de 1,6 µM na base do testemunho (25 

cm). No testemunho M125-55-8 as maiores concentrações foram encontradas nas 

camadas superficiais (0 – 2 cm) do perfil, atingindo 35,0 µM, e posteriormente há 

uma tendência de diminuição com a profundidade chegando até 21,5 µM. 

No testemunho M 125-67-3 (plat. Jequitinhonha) na plataforma adjacente ao 

rio Jequitinhonha, as concentrações de ΣNO3
- aumentam de 1,6 µM na interface 

água-sedimento até alcançar a maior concentração de 8,2 µM, aos 8 cm. Após 8 cm, 

as concentrações diminuem com a profundidade e variam entre 1,3 µM e 5,0 µM.  

 

6.2.2 Amônio (NH4
+) 

 

A concentração média de NH4
+ para o testemunho M125-39-2 (plat. Doce) do 

rio Doce é, pelo menos, 36 vezes mais alta que os outros testemunhos no talude 

adjacente ao rio Doce e cinco vezes maior que a concentração média para M125-67-

3 (plat. Jequitinhonha) do rio Jequitinhonha. Os perfis de concentrações do NH4
+ 

tendem a aumentar com a profundidade em todos os testemunhos estudados, com 

exceção do testemunho M125-55-8 (coletado a 1960 m de coluna d’água). As 

maiores concentrações médias do NH4
+ foram observadas nos testemunhos da 

plataforma do rio Doce M125-39-2 (plat. Doce) com 927,6 ± 830,2 µM e 

Jequitinhonha (M125-67-3) com 165,1 ± 113,9 µM. 

O NH4
+ no testemunho M125-39-2 (plat. Doce) apresenta concentrações 

baixas até 6 cm de profundidade, variando entre 8,7 µM e 46,2 µM. A partir de 6 cm, 

a concentração aumenta de 88,3 µM para 2020,0 µM na base do testemunho. No 

testemunho M125-49-2 (talude Doce) a concentração de NH4
+ apresenta tendência 

de aumento com a profundidade, variando de 4,7 µM na interface água-sedimento 
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até 40,8 µM aos 10 cm. Em M125-50-2 (talude Doce), a concentração de NH4
+ 

aumenta da interface água-sedimento até 2 cm (17,6 µM), logo diminui para 4,5 µM 

aos 3 cm. Após 3 cm, o perfil de concentração apresenta uma tendência de 

incremento com a profundidade chegando até 58,6 µM. O perfil de concentração do 

testemunho M125-55-8 apresenta tendência de diminuição com a profundidade, 

sendo a sua maior concentração registrada na interface água-sedimento (5,1 µM). O 

testemunho M125-67-3 (plat. Jequitinhonha) apresenta um incremento das 

concentrações desde a interface água-sedimento de 69,9 µM a 444,9 µM na base do 

testemunho. 

 

6.2.3 Fosfato (PO4
3-) 

 

No transecto do rio Doce, as concentrações mais baixas de PO4
3- foram em 

M125-39-2 (plat. Doce) < M125-55-8 < M125-49-2 (talude Doce) < M125-50-2 

(talude Doce). Na plataforma do rio Jequitinhonha, o testemunho M125-67-3 (plat. 

Jequitinhonha) apresentou a maior variação entre todos os outros (9,03 a 21,56 µM).  

Em M125-39-2 (plat. Doce) a concentração do PO4
3- apresenta pouca 

variação, entre 8,9 µM e 12,5 µM. No início do perfil, a concentração apresenta um 

aumento chegando a 12,3 µM (3 cm), posteriormente entre 6 cm e 20 cm as 

concentrações variam entre 8,9 µM e 9,9 µM. Após 20 cm, as concentrações 

apresentam tendência de aumento de 8,6 µM até 12,5 µM na base. Já no 

testemunho M125-49-2 (talude Doce) o PO4
3- apresenta concentrações que variam 

entre 12,0 µM e 15,4 µM.  

As concentrações de PO4
3- em M125-50-2 (talude Doce) variaram entre 12,1 

µM a 21,3 e tendem a aumentar com a profundidade. Em M125-55-8 as 

concentrações mostram poucas variações com uma leve tendência de aumento ao 

longo do perfil, chegando ao máximo de 12,7 µM na base do perfil. Em M125-67-3 

(plat. Jequitinhonha) apresenta uma tendência de aumento com a profundidade 

chegando até 21,6 µM em 32 cm. 
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6.2.4 Sílica Dissolvida (SiD) 

 

As maiores concentrações de SiD foram encontradas nos pontos da 

plataforma dois rios, em M125-39-2 (plat. Doce) e M125-67-3 (plat. Jequitinhonha) 

com médias de 134,03 ± 67,41 µM e 127,11 ± 24,39 µM, respectivamente. 

Em M125-39-2 (Doce plat.) a concentração de SiD aumenta de 53,8 µM até 

108,6 µM nos primeiros 6 cm. No intervalo de 6 a 14 cm, a concentração diminui e 

apresenta variações de 73,3 µM a 93,6 µM. Após os 14 cm, o perfil apresenta 

aumento das concentrações atingido o máximo de 250 µM em 21 cm. No perfil do 

testemunho M125-49-2 (talude Doce) a concentração de SiD aumenta de 66,2 µM 

na interface água-sedimento até 102,1 µM em 7 cm, em seguida, em 8 cm a 

concentração diminui para 77,1 µM e finalmente aumenta para a base do 

testemunho alcançando 102,1 µM.  

No testemunho M125-50-2 (talude Doce) a concentração de SiD aumenta de 

56,7 µM na interface água-sedimento até alcançar 144,3 µM em 5 cm, seguidamente 

a concentração diminui para 100,5 µM em 9 cm, e finalmente a concentração 

aumenta até 170,5 µM aos 22 cm. A concentração de SiD em M125-55-8 aumenta 

de 46,8 µM desde interface água-sedimento até alcançar a máxima concentração de 

149,0 µM em 24 cm.  

A concentração em M125-67-3 (plat. Jequitinhonha) apresenta um perfil de 

aumento com a profundidade, iniciando com 88,1 µM na interface água-sedimento 

até alcançar a máxima concentração de 181,7 µM na base do perfil. 

 

6.2.5 Sulfato (SO4
2-)  

 

A maior variação de SO4
2- foi observada na plataforma do rio Doce em M125-

39-2 (plat. Doce), que também apresentou menor concentração média do perfil 

(15,42 ± 4,42 µM), enquanto a maior média foi em M125-49-2 (talude Doce), com 

20,79 ± 3,41 µM. A plataforma do rio Jequitinhonha (19,31 ± 1,83 µM) apresentou 

maior média que a plataforma do rio Doce. 

No testemunho M125-39-2 (plat. Doce) a concentração do SO4
2- aumenta de 

18,7 µM na interface água-sedimento até 8 cm, onde alcança a maior concentração 

do perfil (22,7 µM). Após os 8 cm, o perfil de concentração diminui com a 
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profundidade chegando ao mínimo de 9,3 µM. As concentrações de SO4
2- em M125-

49-2 (talude Doce) diminuem de 28,2 µM (2 cm) até 17,7 µM em 5 cm. 

Seguidamente, o perfil apresenta um incremento na concentração aos 7 cm 

alcançando 26,7 µM e posteriormente a concentração diminui até 18,0 µM.  

O perfil do testemunho M125-50-2 (talude Doce) apresenta a maior 

concentração na interface água-sedimento (23,0 µM) e tende a diminuir com a 

profundidade, apresentando a maior redução nos primeiros 9 cm chegando a 16,7 

µM. As concentrações de SO4
2- em M125-55-8 diminuem de 20,9 µM na a interface 

água-sedimento até 17,3 µM em 9 cm. Após 9 cm, as concentrações apresentam 

poucas variações ao longo do perfil (16,7 – 19,7 µM). Em M125-67-3, na plataforma 

do rio Jequitinhonha, as concentrações diminuem até os 8 cm e variam entre 

17,3 µM e 20,4 µM após esta mesma profundidade no testemunho.
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Figura 18 - Perfis verticais das concentrações de ΣNO3
-, NH4

+, SiD, PO4
3- e SO4

2- na água intersticial. As variáveis ΣNO3
- em M125-50-2 

(talude Doce) e NH4
+ em M125-39-2 (Doce plat.) são apresentadas no eixo x inferior 
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7 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

7.1 Sedimento 

 

Estudos de Bastos et al. (2015) e Quaresma et al. (2015) relataram que a 

carga sedimentar depositada no rio Doce é essencialmente composta por frações 

granulométricas finas (areia fina, silte e argila), a qual é transportada e depositada 

na plataforma continental interna, formando depósitos lamosos. Foi reportado por 

Silva (2017) que o sistema deltaico do rio Doce tem composição sedimentar fina na 

parte emersa e imersa do rio, composto por sedimentos lamo-arenosos terrígenos, 

semelhante aos principais sistemas fluviais do mundo. Os resultados do trabalho de 

Cagnin et al. (2017) na boca do rio Doce, indicam que a sedimentação é dominada 

principalmente por argila e silte até 60 cm de profundidade. Esses dados de 

sedimentação fina correspondem com resultados granulométricos obtidos no 

testemunho da plataforma do rio Doce (M125-39-2). 

Foi relatado por Melo et al. (1975), que a partir da isóbata de 20 m, a 

cobertura sedimentar da plataforma e talude do rio Doce torna-se heterogênea 

devido a uma maior contribuição carbonática, com predominância de cascalhos e 

areias de algas coralinas, algas coralinas, entre outros. Esses sedimentos sofrem 

pouco ou nenhum retrabalhamento devido à fraca ação de ondas e foi registrado o 

crescimento de organismos bioconstrutores favorecido pela baixa turbidez da coluna 

d’água. O testemunho M125-49-2 (talude Doce) é o único que possui conteúdo 

maior de areia (média de 57,47%), seguido por conteúdos decrescentes de silte e 

argila. Esse testemunho foi coletado na zona mais próxima da plataforma de 

Abrolhos quando comparado com os outros testemunhos do rio Doce, podendo 

sofrer influência de material mais carbonático.  

Estudos sobre a matéria orgânica em sedimentos marinhos tem se 

concentrado em regiões costeiras e ela pode ser estimada pela concentração de 

COT presente em sedimentos marinhos (MADUREIRA, 2002). A matéria orgânica no 

ambiente marinho pode ser classificada como autóctone quando é formada através 

de relações entre a produção primária, fotossíntese e o metabolismo de organismos 

aquáticos e alóctone quando as fontes de carbono orgânico são naturais ou 

antrópicas terrestres (AITKENHEAD-PETERSON; MCDOWELL; NEFF, 2003).  
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Meyers (1997) explica que a quantidade de matéria orgânica que atinge os 

sedimentos é proporcional à produção do fitoplâncton e inversamente proporcional à 

profundidade da coluna d’água, devido aos processos de transporte e de 

mineralização. Nesse caso, os testemunhos M125-39-2 (1,40 ± 0,27%) no rio Doce e 

M125-67-3 (1,87 ± 0,10%) no rio Jequitinhonha, localizados em zonas costeiras e 

menos profundas apresentam as maiores concentrações médias de COT (Figura 

17).  

O testemunho M125-39-2 (plat. Doce) possui uma diminuição das 

concentrações de COT no intervalo entre 10 a 20 cm, e a partir de 20 cm apresenta 

aumento, onde a fração argila está em maior conteúdo, indicando uma maior 

retenção da matéria orgânica nessas partículas. No intervalo entre 10-20 cm, pode 

ter sido depositado um material orgânico de diferente qualidade, já que tanto a parte 

superior do sedimento, quanto a inferior, apresentam as maiores concentrações de 

COT, informação corroborada pela mistura de fontes observada pelos dados do δ13C 

e δ15N. A deposição da lama pode ter causado um isolamento desse material com a 

ajuda dos floculantes abaixo dos 10 primeiros cm do sedimento do testemunho e 

que também pode ter preservado o material que já vinha sendo depositado 

anteriormente. Estudos no Fiorde de Saguenay, no Canadá, relatam o efeito de 

deslizamentos rápidos de terra que causaram uma espécie de barreira na parte 

superior pela deposição dos sedimentos. Essa barreira poderia resultar em 

comportamentos diferenciados nos parâmetros da diagênese recente nos 

sedimentos, tanto no material recém-depositado, quanto no material de fundo e mais 

antigo (MUCCI; EDENBORN, 1992).  

No testemunho M125-49-2 (talude Doce) foram observadas menores 

concentrações de COT e a predominância da fração areia pode ter influência em 

menor retenção da matéria orgânica na parte superior deste testemunho. 

Os testemunhos adjacentes a foz do Rio Doce (M125-39-2) e do Rio 

Jequitinhonha (M125-67-3) apresentaram as maiores médias de ST com 0,12 ± 

0,06% e 0,17 ± 0,05%, respectivamente, assim como aumento das concentrações 

com a profundidade. O aumento da concentração do ST com a profundidade pode 

indicar condições mais redutoras nas bases dos dois testemunhos. Nestes dois 

testemunhos, foi observada a redução da concentração do SO4
2- dissolvido na água 
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intersticial (Figura 18), o que pode indicar a presença do processo de redução do 

sulfato, produzindo o H2S, o qual pode reagir com ferro disponível e acabar por 

formar o mineral pirita (BERNER, 1970, 1984; FOSSING; JØRGENSEN, 1989; 

FERDELMAN et al.,1997). 

O acúmulo de enxofre em sedimentos marinhos pode ser incrementado pela 

predominância de frações finas (argilas) capazes de favorecer a ocorrência da zona 

de redução do sulfato (ZRS), com a utilização desse composto como aceptor de 

elétrons na diagênese recente da matéria orgânica (BERRÊDO, 2006), o que é 

refletido principalmente nos testemunhos das plataformas continentais próximas dos 

dois rios Doce (M125-39-2) e Jequitinhonha (M125-67-3). As condições mais 

redutoras afetam positivamente a preservação da matéria orgânica, evitando que 

haja mais rapidamente a degradação da matéria orgânica pelo oxigênio como 

aceptor de elétrons principal (BERRÊDO, 2006). 

Os testemunhos do talude adjacentes ao rio Doce são caracterizados por um 

ambiente sedimentar com menores médias de matéria orgânica. Provavelmente 

devido a ocorrência da degradação da matéria orgânica ter ocorrido nessas 

profundidades. As menores concentrações de ST nesses testemunhos (Figura 17) 

podem sugerir a ausência da redução do SO4
2- e não produzir o H2S, afetando o 

acumulo de enxofre no sedimento (BERNER; RAISWELL, 1983; FERDELMAN et al., 

1997). 

Na maioria dos perfis, as concentrações de NT apresentam diminuição com a 

profundidade e todos os perfis apesentam padrões semelhantes a seus respectivos 

perfis de COT, com exceção de M125-39-3 (plat. Doce) (Figura 17). A diminuição do 

nitrogênio com a profundidade ocorre devido ao seu consumo, de forma mais fácil, 

com relação ao carbono durante o processo de degradação da matéria orgânica, 

onde compostos nitrogenados em matéria orgânica de origem marinha são mais 

facilmente degradados que em matéria orgânica de origem terrestre (MEYERS, 

1997). 

A razão C/N é muito útil para diferenciar entre as fontes de matéria orgânica 

em ambientes aquáticos, uma vez que organismos marinhos são mais enriquecidos 

em nitrogênio. Organismos marinhos apresentam valores da razão C/N entre 1 a 10, 

enquanto organismos terrestres apresentam C/N entre 20 e 50 (MEYERS, 1994). A 
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qualidade e o tipo de matéria orgânica (refletida pela razão C/N) controlam a 

degradabilidade desta, então podem afetar os efluxos de NH4
+ e PO4

3- e influxos de 

NO3
- e SO4

2- na água intersticial (LERAT et al., 1990). A capacidade dos organismos 

para oxidar a matéria orgânica mais lábil pode ser refletida pelo aumento da razão 

C/N com a profundidade, pela degradação mais fácil de compostos lábeis e ricos em 

nitrogênio (SCHULZ; ZABEL, 2006).  

Segundo Mollenhauer et al. (2004), na região que vai dos Estados da Bahia 

ao Espírito Santo, parte costeira central do Brasil, a acumulação de carbono 

orgânico tem origem terrestre provavelmente devido à influência de grandes bacias 

que elevam o suprimento de sedimento ao oceano, como também, da produção “in 

situ” originada de organismos marinhos. Os resultados da razão C/N para o 

testemunho M125-39-2 (plat. Doce) variaram entre 8,4 e 17,9, apresentando uma 

tendência de aumento com a profundidade. A média de 12,4 ± 2,3 da razão C/N para 

este testemunho reflete uma mistura de fontes de matéria orgânica devido a plantas 

terrestres apresentarem valores acima de 12,0 (MÜLLER, 1977; JAFFÉ et al., 2001). 

Nas estações do rio Doce M125-49-2, M125-50-2 e M125-55-8 (todas do talude 

Doce) e M125-67-3 do rio Jequitinhonha (Figura 19), os valores da razão C/N 

ficaram entre 5,0 e 13,2 (Tabela 6), que podem indicar origem marinha da matéria 

orgânica, que tem valores entre 6,0 e 10,0 (MEYERS, 1994, 1997; JAFFÉ et al., 

2001). 

No Fiorde Saguenay, na Canadá, foram observados os valores mínimos de 

COT e a redução dos valores de C/N na camada do deslizamento de terra recém-

depositado, enquanto que valores mais altos desta razão foram observados acima 

dessa camada, refletindo fonte terrestre no material depositado (MUCCI; 

EDENBORN, 1992). A plataforma do rio Doce teve valores mais altos da razão C/N 

a partir dos 20 cm de profundidade do testemunho M125-39-2 e também teve 

maiores concentrações de COT sugerindo mistura de fontes nessa camada, 

diferente do material de origem marinha acima dessa camada de 20 cm. Tanto o 

resíduo de lama da Samarco, quanto o solo do Fiorde apresentam pobres em COT, 

que sugere que haja algum tipo de diluição de material nesses ambientes. 
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Tabela 6 - Valores mínimo, máximo, média e desvio padrão das razões molares C/N e C/S 

  Estações 
 

 

Razões 

DOCE JEQUIT. 

M125-39-2 
(plat.)  

M125-49-2 
(talude) 

M125-50-2 
(talude) 

M125-55-8 
(talude) 

M125-67-3 
(plat.)  

C/N 

 

8,4 – 17,9 5,0 – 12,8 6,1 – 13,2 8,1 – 10,5 10,1 – 11,9 

12,4 ± 2,3 9,4 ± 1,9 10,2 ± 1,5 9,1 ± 0,6 10,7 ± 0,5 

C/S 13,9 – 49,0 17,5 – 44,8 28,8 – 64,8 26,2 – 60,8 17,0 – 48,0 

35,2 ± 10,5 3,3 ± 7,3 43,7 ± 9,8 44,5 ± 8 30,9 ± 9,4 

 

O sedimento marinho reflete a composição isotópica de sua fonte de carbono 

através da razão isotópica de δ13C. Nos oceanos a principal fonte de matéria 

orgânica é o fitoplâncton (δ13C entre -24‰ a -18‰) e nas áreas costeiras, além do 

fitoplâncton existe a contribuição do material terrestre carregado pelos rios 

(MARTINELLI, 2009). Segundo Barros (2010), a matéria orgânica em estuários na 

costa brasileira apresenta composição isotópica de δ13C e δ15N, variando de -26,2‰ 

a -21,7‰ e - 0,1‰ a 9,2‰, respectivamente. Os resultados encontrados em todos 

os testemunhos apresentam sinais isotópicos semelhantes, e nos testemunhos de 

coluna d’água mais profundos do rio Doce (M125-50-2 e M25-55-8), o sinal isotópico 

do δ13C chega a -20‰, refletindo fonte predominantemente marinha. 

 

Figura 19 - Razões C/N nos testemunhos estudados 
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A variação do perfil de δ13C no testemunho M125-39-2 (plat. Doce) (-25,18‰ 

a - 21,81‰) exibe mistura de fontes de matéria orgânica (MEYERS, 1994). Além do 

δ13C, o empobrecimento do δ15N com a profundidade e o aumento da relação C/N 

indicam misturas de fontes. Esse comportamento se deve provavelmente à 

proximidade da desembocadura do rio, com maior aporte de material continental. 

Com relação aos outros testemunhos do rio Doce e ao do rio Jequitinhonha, a 

variação do perfil de δ13C mostra uma predominância de material orgânico de origem 

marinha. 

Aumentos de COT e da razão C/N com a profundidade em M125-39-2 (plat. 

Doce) pode refletir a mistura de fontes, assim como também podem indicar a 

remineralização do nitrogênio pelo processo de degradação da matéria orgânica, 

fazendo com que haja tendência ao aumento da razão C/N (MEYERS, 1994). 

Os valores de δ15N dependem das características do ciclo do nitrogênio local. 

Variações das taxas dos processos de fixação do nitrogênio a partir da atmosfera, 

da mineralização, nitrificação e desnitrificação determinam o fracionamento isotópico 

do nitrogênio (HÖGBERG, 1997). O sinal δ15N do nitrogênio dissolvido incorporado 

por algas varia tipicamente entre 7‰ a 10‰, enquanto que o δ15N derivado da 

atmosfera possui aproximadamente 0‰, esta sendo a forma fixada pelas plantas 

terrestres (MEYERS, 1994). Quando há baixa oxigenação nas águas, a razão 

isotópica de δ15N pode ser alterada pela desnitrificação, influenciando na 

identificação da matéria orgânica, devido ao enriquecimento isotópico de 15N 

(MEYERS, 1997).  

Os perfis de δ15N nos testemunhos M125-39-2 (Doce plat.) e M125-49-2 

(talude Doce) apresentam um empobrecimento em 15N com a profundidade, 

refletindo assim a mudança na qualidade do nitrogênio dissolvido (MEYERS, 1997; 

MONTEIRO et al., 2011; MATOS, 2015). Nas regiões mais profundas da foz do rio 

Doce (M125-50-2 e M125-55-8) há predominância de fontes marinhas, enquanto que 

nos testemunhos M125-39-2 (plat. Doce) e M125-49-2 (talude Doce) refletem 

mistura de fontes quanto ao δ15N. O testemunho do rio Jequitinhonha (Figura 20), 

M125-67-3 (plat. Jequitinhonha), apresenta média mais baixa de δ15N e sem 

variações com a profundidade. Isso sugere fixação do nitrogênio ou inclusão de 

fonte terrestre no material particulado (MACKO et al., 1993).  
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Figura 20 – Correlação dos isótopos δ13C e δ15N nos testemunhos estudados 

 

 

  

 Em áreas costeiras onde há contribuições de matéria orgânica marinha e 

plantas do tipo C3 e C4, o sinal isotópico da fonte pode ser afetado. Por esse motivo, 

Meyers (1994) compara o δ13C com a razão molar C/N, na qual os dados são 

plotados num gráfico para melhor identificação da fonte e do tipo da matéria 

orgânica. Esses parâmetros utilizados em conjunto são importantes porque retratam 

melhor a fonte matéria orgânica, já que outros indicadores podem não ser 

representativos do todo, mesmo que sejam úteis como fontes individuais.  

Na Figura 21 é possível verificar que em todos os testemunhos existe a 

predominância de fontes marinhas e que em M125-39-2 (plat. Doce) há mistura de 

fontes corroborando com os resultados de análises observados anteriormente. 
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Figura 21 – Correlação C/N e δ13C de M125-39-2 (Doce plat.) 

 

 

 

A razão COT/ST é uma ferramenta importante para o entendimento das 

formas e vias de remineralização da matéria orgânica durante a diagênese recente 

(BÖNNING et al., 2005) e indica se a fixação do enxofre nos sedimentos é 

controlada pela disponibilidade de matéria orgânica metabolizável (BERNER, 1970). 

Na Figura 22 é apresentada a relação entre o conteúdo de ST e COT, sendo 

possível observar baixos valores de ST em relação aos valores de COT, de forma 

que os valores da razão COT/ST de todos os testemunhos se encontram abaixo da 

razão empírica de 2,8 ± 1,3, que é estabelecida para sedimentos marinhos 

depositados sob condições óxicas com um máximo de 5% de COT e de 1,8% de 

enxofre piritico (BERNER; RAISWELL, 1983). Os testemunhos M125-49-2 (talude 

Doce), M125-50-2 (talude Doce), e M125-55-8 (talude Doce) apresentam correlação 

entre o conteúdo de COT e do ST, indicando que matéria orgânica pode ser um fator 

limitante para acumulação de enxofre. Já os testemunhos M125-39-2 e M125-67-3 
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não apresentam correlação entre esses dois parâmetros, indicando que o conteúdo 

de COT não é limitante para a preservação do enxofre nos sedimentos, seja na 

forma de pirita ou incorporado na matéria orgânica.  

 

Figura 22 - Razão entre o carbono orgânico total e o enxofre total (COT/ST). A Linha 

pontilhada indica a razão teórica COT/ST ~ 2.8, postulada por Berner e Raiswell (1983) 

 

 

Os resultados das razões C/S refletem mudanças nas condições de 

oxigenação do meio, resultando em aumentos da concentração de enxofre com a 

diminuição de oxigênio e assim reduzindo as concentrações de COT, pelo qual 

quanto mais o ambiente se tornar redutor, menor será a razão de C/S. Na Figura 23 

é apresentada a variação da razão C/S ao longo dos perfis estudados, mostrando 

que a razão diminui com o aumento da profundidade. Os mais altos valores da razão 

nas camadas superficiais dos testemunhos podem indicar que a matéria orgânica foi 

remineralizada sob condições óxicas, e com o aumento da profundidade a razão C/S 

diminui, podemdo refletir condições sub-óxicas. 
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Figura 23 - Razões C/S nos testemunhos estudados 

 
 

 

7.2 Água intersticial e zonas redox 

 

7.2.1 Nitrato 

 

Neste estudo, em M125-39-2 (plat. Doce), a concentração de ƩNO3
- 

apresenta aumento para 38,3 μM em 6 cm, onde pode ser sugerido o início da zona 

de redução do NO3
-, porque a partir desse ponto o ΣNO3

- passa a ser consumido, 

reduzindo suas concentrações até aproximadamente 10 cm. A redução das 

concentrações de NO3
- pode indicar o seu uso como aceptor de elétrons no 

processo de degradação da matéria orgânica, assim como condições oxicas a sub-

óxicas na diagênese recente (FROELICH et al.; 1979; KARLSON et al., 2007). A 

partir dos 10 cm, o ΣNO3
- aumenta novamente e mantém concentrações mais altas 

(19,2 a 40,0 µM) até aproximadamente 18 cm onde foram observadas também as 

maiores concentrações de NO2
- (0,415 a 14,046 µM). O aumento das concentrações 

de ΣNO3
- pode ser causado pela oxidação do NH4

+ a NO3
- e N2, com a utilização de 

NO2
- como aceptor de elétrons no processo de anammox, ou a oxidação do NH4

+ 

pelo processo de nitrificação. Porém, a nitrificação é um processo mediado por 

bactérias oxidativas de amônia a NO2
-, que posteriormente o NO2

- é oxidado a NO3
-. 



70 

 

 

 

Esse processo ocorreria caso existisse a disponibilidade de oxigênio para oxidar 

compostos nitrogenados reduzidos (WARD, 1992; HERBERT, 1999).  

A condição mais anóxica na parte inferior do testemunho (abaixo de 10 cm) 

pode ter sido causada pela influência da lama depositada na parte superior do 

sedimento, provocando o surgimento mais rápido da ZRS e não utilizando mais o 

NO3
- como aceptor preferencial de elétrons, assim como no trabalho de Mucci e 

Edenborn (1992), relatando diferentes comportamentos nas condições redox 

provocados por deslizamento de terra na superfície do sedimento.  

As concentrações de ΣNO3
- nos testemunhos M125-49-2 (talude Doce) e 

M125-50-2 (talude Doce) apresentam redução com a profundidade. A redução na 

concentração desse nutriente após a maior concentração reflete o início da zona de 

redução do ΣNO3
-, sendo marcada a partir de 2 cm em M125-50-2 (talude Doce). Em 

M125-55-8, no talude do rio Doce, as concentrações de ΣNO3
- variaram de 21,52 a 

34,99 µM, mantendo um perfil de concentração pouco variável sem apresentar 

consumo desse aceptor de elétrons. Isso pode indicar que somente o oxigênio deve 

ser utilizado como aceptor de elétrons nesse testemunho. 

Já na plataforma do rio Jequitinhonha, M125-67-3 (Jequitinhonha plat.), o 

ΣNO3
- tem sua concentração mais alta em 8 cm, a partir desse ponto reduz e se 

mantém constante com a profundidade. A partir desse ponto de 8 cm, o NO3
- passa 

a ser usado na decomposição da matéria orgânica com sua redução.  

 

7.2.2 Amônio  

 

Os perfis de concentrações do NH4
+ tendem a aumentar com a profundidade 

em todos os testemunhos estudados, com exceção do testemunho M125-55-8 

(coletado a 1960 m de coluna d’água) (Figura 17). As maiores concentrações do 

NH4
+ foram observadas nos testemunhos da plataforma do Rio Doce (M125-39-2; 

927,6 ± 830,2 µM) e Jequitinhonha (M125-67-3; 165,1 ± 113,9 µM). 

No testemunho M125-39-2 (plat. Doce) a partir de 10 cm de profundidade foi 

observado que as concentrações do NH4
+ têm um aumento muito maior do que na 

plataforma do rio Jequitinhonha, passando de 88,3 µM a 2020,0 µM até a base do 

testemunho (32 cm). Além do processo de degradação da matéria orgânica, esse 

aumento no pefil pode ser reflexo da liberação do NH4
+ no processo de redução 
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dissimilátoria do NO3
- a NH4

+ (BELIAS et al., 2007; EMILI et al., 2011; DONG et al., 

2011). 

Ye e Thomas (2001) relataram que o processo de RDNA ocorre sob 

condições limitantes de oxigênio e geram amônia (NH3
+) para assimilação e 

crescimento de organimos anaeróbios. Esse processo envolve bactérias 

predominantemente fermentativas, com a capacidade de reduzir nitrato à amônia 

(HERBERT, 1999; RYSGAARD, et al., 1996). 

Estudos de Matos et al. (2016) relataram o aumento da concentração de NH4
+ 

na água intersticial em sedimentos da enseada de Jurujuba de 430 µM a 1960 µM, 

concentrações próximas às encontradas em M125-39-2 (plat. Doce) e M125-67-3 

(plat. Jequitinhonha). A explicação dos autores indica que além da própria oxidação 

da matéria orgânica, existe a forte tendência de ambientes estuarinos tropicais 

serem dominados por processos de RDNA intensificados pela acumulação de H2S, 

já que a presença do deste composto poderia inibir a atividade das bactérias 

desnistrificantes por serem tóxicas às mesmas (AN; GARDNER, 2000). Rysgaard et 

al. (1996) atribuiu a alta RDNA em seu estudo devido à presença de bactérias 

sulfato redutoras, que tem a capacidade de promover a RDNA como um 

metabolismo secundário. Schultz et al. (1999) relata que um acoplamento de 

bactérias quimiolitotróficas de NO3
- e H2S, através de bactérias sulforosas que 

armazenam NO3
-, pode ser uma caracteristica comum de sedimentos costeiros. 

O relatório sobre o rio Doce após o rompimento da barragem de rejeitos 

mostrou que houve aumento de NO3
- que chegou a foz do rio, mas as concentrações 

de N - amoniacal não se mostraram altas (UFES, 2017). Mais uma explicação para o 

aumento de NH4
+ observado neste estudo pode ser que além da própria degradação 

da matéria orgânica e do processo de Anammox, a lama que chegou à margem 

continental e que pode ter favorecido o aumento de NO3
-, influenciou no surgimento 

de condições sub-óxicas e a presença de bactérias sulfato redutoras em M125-39-2 

(plat. Doce), causando maior produção de amônio pelo processo de RDNA. 

Em M125-49-2 (talude Doce), M125-50-2 (talude Doce) e M125-67-3 (plat. 

Jequitinhonha), os resultados sugerem a prevalência do processo de RDNA devido à 

redução do NO3
- e aumento de NH4

+. 
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A concentração de NH4
+ em M125-55-8, diferente dos perfis supracitados, não 

apresenta aumento ou redução com a profundidade. Isso não evidencia o 

aparecimento da zona de redução do nitrato (ZRN), pois o NO3
- não exibe consumo 

de sua concentração desde o início do perfil.  

 

7.2.3 Fosfato (PO4
3-) 

 

As concentrações de PO4
3- nos perfis de água intersticial apresentam 

aumentos com a profundidade nos testemunhos M125-50-2 (talude Doce) e M125-

67-3 (plat. Jequitinhonha) (Figura 17), o que pode indicar a liberação deste nutriente 

para a água intersticial durante o processo de oxidação da matéria orgânica, já que 

o fósforo faz parte da composição da mesma (BERNER, 1990). Os testemunhos 

M125-39-2 (plat. Doce) e M125-49-2 (talude Doce) apresentam leves variações na 

parte superior do perfil, e o M125-55-8 apresenta um perfil de concentração 

invariável com a profundidade.  

No testemunho M125-39-2 (plat. Doce), na plataforma continental adjacente a 

foz do rio Doce, o aumento na concentração PO4
3- deveria ocorrer ao longo do perfil 

devido ao processo de degradação da matéria orgânica, o qual é evidenciado pelos 

dados de redução do nitrato e redução do sulfato. Neste testemunho, foi observada 

a presença de material coloidal de cor avermelhada após o processo de extração da 

água intersticial pelos Rhyzons® (porosidade de 0,2 µm) (Figura 22). Esse material 

coloidal pode fazer parte da lama de rejeitos incluindo um composto com óxi-

hidroxidos de ferro, os quais podem se associar ao PO4
3- e poderiam estar causando 

a retenção deste nutriente (BOYNTON; KEMP, 1985).   
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Figura 24 - Água intersticial extraída do testemunho M 125-39-2 (Doce plat.) apresentando 

cor avermelhada (esquerda para direita: topo para a base do perfil) 

 

 

7.2.4 Sílica Dissolvida (SiD) 

 

  As concentrações de SiD nos perfis de água intersticial de todos os 

testemunhos tendem a aumentar com a profundidade, esse aumento pode ser 

devido ao processo de dissolução da sílica biogênica, produto da decomposição de 

organismos que a incorporam, como por exemplo, as diatomáceas que utilizam a 

sílica na construção de frústulas (LIBES, 2009).  

  Assim como a sílica dissolvida na enseada de Jurujuba (MATOS, 2016), não 

existiu uma razão específica para oxidação da matéria orgânica com a 

decomposição e dissolução da sílica biogênica. Entretanto, bactérias marinhas 

podem atacar tanto diatomáceas mortas como vivas, então a degradação bacteriana 

da matriz da matéria orgânica que protege suas frústulas da dissolução pode 

ocorrer. Além disso, alguns estudos mostram que as bactérias podem acelerar a 

dissolução das carapaças de sílica das diatomáceas, tendo assim papel crucial no 

controle da produtividade, da reciclagem e da utilização de sílica e carbono nos 

oceanos (BIDLE; AZAM, 1999).  

As concentrações maiores observadas em M125-39-2 (plat. Doce) podem 

refletir diagênese intensificada, assim como foram documentadas elevadas 

concentrações de nutrientes (NO3
- e SiD) em estações estuarinas e marinhas 

(UFES, 2017). Correlações positivas de nutrientes nitrogenados com o silício foram 

observadas em outros estudos no rio Doce e essa correlação pode indicar que 

esses compostos possuem a mesma fonte, ou seja, o rio Doce, isso porque o silício 
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é um traçador de aporte terrígeno (SILVA et al., 2015), assim como a elevada 

produtividade primária ocasionada pela entrada de nutrientes e ferro na região 

costeira carreados pelos rejeitos de minério e também associados aos processos de 

oxidação e remineralização da matéria orgânica autóctone (BASTOS et al., 2016).  

 

7.2.5 Sulfato (SO4
2-)  

 

Em M125-39-2 (plat. Doce), as concentrações de SO4
2- entre 10 cm e 20 cm 

de profundidade apresentam redução, sugerindo a degradação da matéria orgânica 

por processos de sulfato redução. Em M125-49-2 (talude Doce), as concentrações 

de SO4
2- apresentam variações com a profundidade. O segundo aumento das 

concentrações do SO4
2- em 7 cm (26,73 µM) poderia ser explicado pela oxidação do 

sulfeto de hidrogênio causada por organismos bioturbadores (WIJSMAN et al., 

2001). Processo semelhante de oxidação do H2S a SO4
2- ocorreu em sedimentos 

sulfídicos da Baía de Aarhus na Dinamarca (HOLMKVIST et al., 2011).  

Na plataforma do rio Doce (M125-39-2) houve intensificação na redução do 

SO4
2-, sugerida pela formação de condições mais anóxicas a partir de 10 cm de 

profundidade e que deve estar liberando maiores concentrações de H2S. Na 

plataforma do rio Jequitinhonha foi observada a redução de SO4
2-, mas de forma 

menos intensa que na foz do rio Doce. Os aumentos nas concentrações de enxofre 

total (ST) com a profundidade nas plataformas dos dois rios aqui estudados sugerem 

a associação do H2S na formação de minerais de enxofre ou à matéria orgânica 

(FOSSING; JØRGENSEN, 1989; FERDELMAN et al., 1997). 

 

7.2.6 Lama de rejeitos na plataforma e talude do rio Doce x plataforma do 

Jequitinhonha 

 

O aporte da lama de rejeitos influenciou o surgimento de uma camada 

anóxica com oxi-hidróxidos de ferro, que causaram interferências no comportamento 

de nitrato, amônio, fosfato e sulfato, refletidos pelos perfis da água intersticial na 

plataforma do rio Doce, diferenciando-se das condições exibidas na plataforma do 

rio Jequitinhonha, que apresenta características similares quanto à bacia de 

drenagem e principalmente sua plataforma continental. 
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As concentrações de NO3
- no rio Doce foram dominadas por processos de 

redução do NO3
-, principalmente pela RDNA, registrada pelo aumento das 

concentrações NH4
+ e redução das concentrações de NO3

-. Porém, o testemunho 

M125-39-2 (plat. Doce) apresenta comportamento diferente na camada central do 

perfil (6 – 16 cm), provavelmente influenciada pelo aporte de lama, exibindo 

aumento do NO3
- entre 19,2 e 40,5 µM, apresentando maiores concentrações de 

NO2
- (até 14,04 µM) e aumento das concentrações de NH4

+ com a profundidade, que 

foram muito maiores que as concentrações da plataforma do rio Jequitinhonha. Esse 

aumento de nitrogênio amoniacal (NH4
+) pode ser favorecido pela presença de 

bactérias anammox, que são encontradas em qualquer ecossistema que contenha 

nitrogênio e que possua zonas anaeróbias, ocorrendo à oxidação de NH4
+ 

(FRANCIS et al., 2007). 

A camada de lama também provocou retenção das concentrações de PO4
3- 

no perfil da plataforma do rio Doce; observados onde se encontrou o material 

avermelhado e coloidal, possivelmente formado por óxi-hidróxidos de ferro. Isso é 

devido ao fosfato ser fortemente adsorvido pelos óxi-hidróxidos e liberado na água 

intersticial quando o Fe é reduzido (DELAUNE et al., 1981). 

Devido à condição mais anóxica causada pela lama de rejeitos, a dissolução 

de carapaças de sílica das diatomáceas pode ter sido intensificada pela ação de 

bactérias que utilizam as diatomáceas, promovendo a dissolução dessa sílica em 

M125-39-2 (plat. Doce); como também o aumento da produtividade e biomassa local 

podem ter favorecido essa maior concentração (BIDLE; AZAM, 1999). 

A camada de lama na interface água-sedimento junto à quantidade de matéria 

orgânica causou uma espécie de isolamento abaixo de aproximadamente 10 cm do 

testemunho da plataforma do rio Doce, refletindo a preservação de matéria orgânica 

em profundidade, notada pelo aumento de COT na plataforma do rio Doce. Esse 

isolamento causou também o surgimento da ZRS devido às condições anóxicas e a 

ação de bactérias sulfato redutoras. A anoxia diferenciou principalmente as duas 

plataformas, provocando diferenças nos perfis de NO3
-, intensificando a liberação de 

NH4
+ e SiD e a redução de SO4

2- na plataforma do Rio Doce. 

As concentrações dos parâmetros no sentido offshore da plataforma e talude 

do rio Doce (M125-49-2 e M125-50-2) tendem a apresentar comportamentos dos 
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processos de degradação da matéria orgânica possivelmente em condições sub-

óxicas enquanto que o testemunho M125-55-8 (mais profundo) não apresentou 

consumo de NO3
-, nem de SO4

2-, assim como produção de NH4
+ ou liberação de 

PO4
3-, nem indicando por essas condições o início da zona de nitrato redução.  
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8 CONCLUSÕES 

 

As informações obtidas pelos resultados puderam orientar nos processos 

ocorridos na biogeoquímica da água intersticial da plataforma/ talude da foz do rio 

Doce, mostrando como a lama de rejeitos pode ter influenciado em mudanças nas 

condições redox ao longo do transecto da plataforma continental ao talude.  

As comparações entre os testemunhos de sedimentos marinhos das duas 

plataformas estudadas (rio Doce e Jequitinhonha) apresentaram diferenças entre o 

consumo e liberação do NO3
-, NH4

+, PO4
3- e SO4

2- nos perfis de água intersticial, 

resultando em diferentes processos de oxidação e remineralização da matéria 

orgânica. Alguns dos parâmetros tiveram influência do aporte da lama de rejeitos e 

por resíduos de compostos utilizados para flotação de rejeitos de mineração que 

atingiram a margem continental do rio Doce após o desastre ambiental de Mariana, 

porém não é possível distinguir neste trabalho apenas, se essas diferenças 

poderiam ser devido ao aporte dos rejeitos somente. Se faz necessário maiores 

acompanhamentos a respeito do comportamento desses nutrientes na água 

intersticial para melhor avaliação ambiental em longo prazo.  

Na plataforma do rio Doce algumas diferenças foram observadas devido 

provavelmente ao isolamento causado pela rápida deposição da lama de rejeitos e 

sua sedimentação fina na parte superior do testemunho, provocada por floculantes 

utilizados pela Samarco na decantação e aglutinação de partículas coloidais e assim 

podendo ocasionar condições subóxicas - anóxicas na parte inferior desse 

testemunho. Essas condições foram constatadas pela diminuição das concentrações 

de NO3
- e do SO4

2- na água intersticial, através dos processos de RDNA e de sulfato 

redução, respectivamente. Esses processos de RDNA e de sulfato redução foram 

observados em menor intensidade no testemunho da plataforma do rio 

Jequitinhonha.  

Estas mostraram processos mais intensos no consumo ou liberação de 

alguns compostos, principalmente na plataforma continental impactada quando 

comparadas aos perfis dos parâmetros da plataforma continental adjacente à foz do 

rio Jequitinhonha.  

Através da razão C/N, do δ13C e do δ15N, foram identificadas as fontes de 

matéria orgânica, onde todos os testemunhos apresentaram fontes de origem 
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marinha, com exceção do testemunho da plataforma do rio Doce, o qual apresentou 

mistura de fontes terrestres e marinas.  

O aumento da concentração do ST com a profundidade nos testemunhos das 

plataformas de ambos os rios puderam indicar a degradação da matéria orgânica 

sob condição subóxica - anóxica através do processo de sulfato redução, liberando 

sulfeto de hidrogênio e levando a formação de sulfetos de ferro ou à incorporação na 

matéria orgânica. Esta acumulação do enxofre no sedimento não ocorreu ao longo 

do talude do rio Doce.  

Quanto ao zoneamento redox, os limites das camadas foram de difícil 

detecção. Seriam necessários mais dados e análises com oxigênio dissolvido, Fe e 

Mn dissolvidos para identificar as zonas redox dentro do testemunho com mais 

exatidão. Foi notado o predomínio de fases sub-óxica e anóxica nos perfis, mas em 

M125-55-8 (talude Doce profundo) a camada óxica foi dominante, não indicando a 

utilização do NO3
- como aceptor de elétrons e sim a utilização do oxigênio como 

aceptor de elétrons principal, onde já não teria mais influência de algum aporte 

material aloctóne. 

Espera-se que mais dados sejam avaliados e comparados para que se possa 

de forma mais conclusiva determinar as possíveis influências da lama da rejeitos, 

acompanhando todo desenvolvimento dos processos biogeoquímicos na plataforma 

continental do rio Doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

9 REFERÊNCIAS 

 

AITKENHEAD-PETERSON, J. A.; McDOWELL, W. H.; NEFF, J. C. Sources, 

production, and regulation of allochthonous dissolved organic matter inputs to 

surface waters. In: FINDLAY, S. E. G.; SINSABAUGH, R. L. Aquatic Ecosystems: 

Interactivity of dissolved organic matter. Massachusetts: Academic Press, 2003. p. 

25-70.  

 

AMORIM, N. Processos de diagênese de metais na água intersticial de 

sedimento marinho da região de Cabo Frio, RJ. Niterói, 2012, 108 f. Dissertação 

(Mestrado em Geociências - Geoquímica Ambiental) – Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2012. 

 

AN, S. M.; GARDNER, W. S. Dissimilatory nitrate reduction to ammonium (DNRA) as 

a nitrogen link, versus denitrification as a sink in a shallow estuary (Laguna 

Madre/Baffin Bay, Texas). Marine Ecology Progress Series, v. 237, p. 41-50, 2002. 

 

ANA – Agência Nacional de Águas. Boletim de Monitoramento dos Reservatórios 

do rio Doce. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2015. v. 10. 

 

ANDRADE, M. M. Paleoprodutividade costeira da região de Cabo Frio, rio de 

Janeiro, ao longo dos últimos 13.000 anos cal AP. Niterói, 2008, 271 f. Tese 

(Doutorado em Geociências – Geoquímica Ambiental) - Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2008. 

 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Série Estudos e Informações 

Hidrológicas e Energéticas – Água – Atlas Hidrológico do Brasil, 1999. CD-ROM. 

 

ANSCHUTZ, P.; SUNDBY, B.; LEFRANCOIS, L.; LUTHER, G. W.; MUCCI, A. 

Interactions between metal oxides and species of nitrogen and iodine in bioturbated 

marine sediments. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 64, p. 2751-2763, 2000. 

 



80 

 

 

 

ANTONY, E. J. Wave influence in the construction, shaping and destruction of river 

deltas: A review. Marine Geology, v. 361, p. 53-78, 2015. 

 

BARCELLOS, R. L; CAMARGO, P. B.; GALVÃO, A.; WEBER, R. R. Sedimentary 

organic matter in Cananéia-Iguape lagoonal-estuarine system, São Paulo State, 

southeastern Brazil. Journal of Coastal Research, v. 2, n. 56, p. 1335-1339, 2009. 

 

BARROS, G. V.; MARTINELLI, L. A.; OLIVEIRA, T. M.; OMETTO, J. P.; ZUPPI, G. 

M. Stable isotopes of bulk organic matter to trace carbon and nitrogen dynamics in 

an estuary ecosystems in Babitonga Bay (Santa Catarina, Brazil). Science of the 

Total Environmental, v. 408, p. 2226-2232, 2010. 

 

BASTOS, A. C.; QUARESMA, V. S.; MARANGONI, M. B.; D'AGOSTINI, D. P.; 

BOURGUIGNON, S. N.; CETTO, P. H.; SILVA, A. E., AMADO-FILHO, G. M.; 

MOURA, R. L.; COLLINS, M. Shelf morphology as an indicator of sedimentary 

regimes: a synthesis from a mixed siliciclastic and carbonate shelf on the eastern 

Brazilian margin. Journal of South American Earth Sciences, v. 63, p. 125-136, 

2015. 

 

BASTOS, A. C.; DIAS Jr., C.; LOUREIRO, L. F. F.; GHISOLFI, R. D.; NETO, R. R.; 

QUARESMA, V. S.; GRILO, C. F.; RODRIGUES, D.; COSTA, E. S.; SÁ, F.; 

PERASSOLI, F.; BONI, G. C.; LÁZARO, G.; LEMOS, K.; LEITE, M. D.; BANDEIRA, 

M.; CAGNIN, R. C.; BISI Jr., R.; SERVINO, R.; ROSSI, R.; MARTINS, T. Resultados 

Parciais das Análises Realizadas em Amostras Coletadas na Plataforma Adjacente a 

Foz do Rio Doce: Embarque NOc. Vital de Oliveira. Vitória: Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES), 2016.  

 

BATURIN, G. N. Phosphorus cycle in the ocean. Lithology and Mineral Resources, 

v. 38, p. 101-119, 2003. 

 



81 

 

 

 

BECK, M.; DELLWIG, O.; SCHNETGER, B.; BRUMSACK, H. J. R. Cycling of trace 

metals (Mn, Fe, Mo, U, V, Cr) in deep pore waters of intertidal flat sediments. 

Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 72, p. 2822-2840, 2008.  

 

BELIAS, C.; DASSENAKIS, M.; SCOULLOS, M. Study of the N, P and Si fluxes 

between fish farm sediment and seawater. Results of simulation experiments 

employing a benthic chamber under various redox conditions. Marine Chemistry, v. 

103, p. 266-275, 2007. 

 

BERNER, R. A. Sedimentary pyrite formation.  American Journal of Science, v. 

268, p. 1-23, 1970. 

 

BERNER, R. A. Early Diagenesis: A theoretical approach. New Jersey: Princeton 

University Press, 1980. 256 p. 

 

BERNER, R. A. Diagenesis of P in sediments from non-upwelling areas. In: COOK, 

P. J.; SHERGOLD, J. H. Phosphate deposits of the world. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 1990. p. 27-32. 

 

BERNER, R. A.; RAISWELL, R. Burial of organic carbon and pyrite sulphur in 

sediments over Phanaerozoic time: a new theory. Geochimica et Cosmochimica 

Acta, v. 47, n. 5, p. 855-862, 1983. 

 

BERRÊDO, J. F. Geoquímica dos sedimentos de manguezais do nordeste do 

estado do Pará: o exemplo do estuário do rio Marapanim. Belém, 2006, 185 f. 

Tese (Doutorado em Geociências – Geoquímica) - Universidade Federal do Pará, 

Belém, Pará, 2006. 

 

BIDLE, K. D.; AZAM, F. Accelerated dissolution of diatom silica by marine bacterial 

assemblages. Nature, v. 397, p. 508-512, 1999. 

 



82 

 

 

 

BOLDRIN, A.; LANGONE, L.; MISEROCCHI, S.; TURCHETTO, M.; ACRI, F. Plume 

on the Adriatic continental shelf: observations on dispersion and sedimentation 

dynamics of dissolved and suspended matter during different river discharge rates. 

Marine Geology, v. 223, p. 135-158, 2005. 

 

BOYNTON, W. R.; KEMP, W. M. Nutrient regeneration and oxygen consumption by 

sediments along an estuarine salinity gradient. Marine Ecology Progress Series, v. 

23, n. 1, p. 45-55, 1985. 

 

BRAGA, E. S. Nutrientes dissolvidos e produção primária do fitoplâncton em 

dois sistemas costeiros do estado de São Paulo. 2 v. Tese (Doutorado) - Instituto 

Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. 

 

BROWNLOW, A. H. Geochemistry. 2nd ed. New Jersey, EUA: Library of Congress 

Cataloging in Publication, 1996. 383 p. 

 

BURDIGE, D. J. Geochemistry of Marine Sediments. Princeton: University Press, 

2006. 609 p. 

 

CABRERA, L. C.; BAUMGARTEN, M. D. G. Z.; NIENCHESKI, L. F. H.; SPENGLER, 

Â. Adaptação do método turbidimétrico para a análise de sulfato em amostras de 

águas estuarinas e marinhas. VETOR - Revista de Ciências Exatas e 

Engenharias, v. 16, n.12, p. 7-10, 2006. 

 

CAGNIN, R. C.; QUARESMA, V. S.; CAHILLOU, G.; FRANCO, T.; BASTOS, A. C. 

Arsenic enrichment in sediment on the eastern continental shelf of Brazil. Science of 

the Total Environment, v. 607-608, p. 304-316, 2017.  

 

CAMPELO, M. J. A; PASSAVANTE, J. Z. O; KEONING, M. L. Biomassa 

fitoplanctônica (clorofila α) e parâmetros ambientais na praia de Carne de Vaca, 

Goiânia, Pernambuco, Brasil. Trabalhos oceanográficos da Universidade Federal 

de Pernambuco, Recife – PE, v. 27, n. 2, p. 27-41, 1999. 



83 

 

 

 

 

CARMOUZE, J. P. O metabolismo dos ecossistemas aquáticos. Fundamentos 

teóricos, métodos de estudo e análises químicas. São Paulo: Editora Edgard 

Blücher – FAPESP, 1994. 225 p. 

 

CARREIRA, S. R.; WAGENER, A. L. R. Speciation of sewage derived phosphorous 

in coastal sediments from rio de Janeiro, Brazil. Marine Pollution Bulletin, v. 36, n. 

10, p. 818-827, 1998.  

 

CARREIRA, S. R. Investigação sobre o acréscimo da estocagem de carbono em 

ambientes fertilizados pela ação antropogênica: a Baía de Guanabara como 

modelo. 215 f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2000. 

 

CHESTER, R. Marine Geochemistry. 2nd ed. Oxford: Blackwell Science, 2003. 506 

p. 

 

CLINE, J. D. Spectrophotometric determination of hydrogen sulfide in natural waters. 

Limnology Oceanography, v. 14, p. 454-458, 1969. 

 

COELHO, A. L. N. Alterações hidrogeomorfológicas no Médio-Baixo rio 

Doce/ES. Niterói, 2007. 227 f. Tese (Doutorado em Geociências – Geografia) - 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. 

 

COLEMAN, J. M.; WRIGHT, L. D. Modern river deltas: variability of processes and 

sand bodies. In: BROUSSARD, M. L. (Ed.). Deltas, Models for Exploration. 

Houston, Texas: Houston Geological Society, 1975. p. 99-149. 

 

DAGG, M.; BENNER, R.; LOHRENZ, S.; LAWRENCE, D. Transformation of 

dissolved and particulate materials on continental shelves influenced by large rivers: 

plume processes. Continental Shelf Research, v. 24, p. 833-858, 2004. 

 



84 

 

 

 

DELAUNE, R. D.; REDDY, C. N.; PATRICK, W. H. Effect of pH and redox potential 

on concentration of dissolved nutrients in an estuarine sediment. Journal 

Environmental Quality, v. 10, p. 276-279, 1981. 

 

DEMASTER, D. J.  The supply and accumulation of silica in the marine environment. 

Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 45, n. 10, p. 1715-1732, 1981.  

 

DENIS, L.; GRENZ, C. Spatial variability in oxygen and nutrient fluxes at the 

sediment-water interface on the continental shelf in the Gulf of Lions (NW 

Mediterranean). Oceanologica Acta, v. 26, p. 373-389, 2003. 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM. Sistema de 

Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE). EPA. National Recommended 

Water Quality Criteria, 2006. 

 

DEVLIN, M. J.; MASSOUD, M. S.; HAMID, S. A.; AL-ZAIDAN, A.; AL-SARAWI, H.; 

AL- ENEZI, M.; AL- GHOFRAN, L.; SMITH, A. J.; BARRY, J.; STENTIFORD, G. D.; 

MORRIS, S.; SILVA da, E. T.; LYONS, B. P. Changes in the water quality conditions 

of Kuwait’s marine water: long term impacts of nutrients enrichment. Marine 

Pollution Bulletin, v. 100, p. 607-620, 2015. 

 

DÍAZ, R. A. R. Geoquímica do enxofre e morfologia da pirita em sedimentos do 

sistema de ressurgência de Cabo Frio (RJ). Niterói, 2012. 111 f. Dissertação 

(Mestrado em Geociências - Geoquímica Ambiental) - Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2012. 

 

DOLAN, J. R. Phosphorus and ammonia excretion by planktonic protists. Marine 

Geology, v. 139, p. 109-122, 1997. 

 

DOMINGUEZ, J. M. L.; BITTENCOURT, A. C. S.; MARTIN, L. Esquema evolutivo da 

sedimentação quaternária nas feições deltaicas dos rios São Francisco (SE/AL), 



85 

 

 

 

Jequitinhonha (BA), Doce (ES) e Paraíba do Sul (RJ). Revista Brasileira de 

Geociências, v. 11, n. 4, p. 227-237, 1981. 

 

DONG, L. F.; SOBEY, M. N.; SMITH, C. J.; RUSMANA, I.; PHILLIPS, W.; STOTT, A.; 

OSBORN, A. M.; NEDWELL, D. B. Dissimilatory reduction of nitrate to ammonium, 

not denitrification or anammox, dominates benthic nitrate reduction in tropical 

estuaries. Limnology Oceanography, v. 56, p. 279-29, 2011. 

 

EGGIMAN, D. W.; MANHEIM, F. T.; BETZER, P. R. Dissolution and analysis of 

amorphous silica in marine sediments. Journal of Sedimentary Research, v.  50, n. 

1, p. 215-225, 1980. 

 

ELLIOTT, E. M.; BRUSH, G. S. Sedimented organic nitrogen isotopes in freshwater 

wetlands record long-term changes in watershed nitrogen source and land use. 

Environmental Science Technology, v. 40, p. 2910-2916, 2006.  

 

EMILI, A.; KORON, N.; COVELLI, S.; FAGANELI, J.; ACQUAVITA, A.; 

PREDONZANI, S.; DE VITTOR, C. Does anoxia affect mercury cycling at the 

sediment-water interface in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea)? Incubation 

experiments using benthic flux chambers. Applied geochemistry, v. 26, n. 2, p. 194-

204, 2011. 

 

ESCHRIQUE, A. S. Estudo do balanço biogeoquímico dos nutrientes 

dissolvidos principais como indicador da influência antrópica em sistemas 

estuarinos do nordeste e sudeste do Brasil. Tese (Doutorado) - Instituto 

Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  

 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Interciência/ FINEP, 1998. 602 p. 

 

FAUL, K. L.; PAYTAN, A.; DELANEY, M. L. Phosphorus distribution in sinking 

oceanic particulate matter. Marine Chemistry, v. 97, p. 307-333, 2005. 



86 

 

 

 

 

FERDELMAN, T. G.; LEE, C.; PANTOJA, S.; HARDER, J.; BEBOUT, B. M.; 

FOSSING, H. Sulfate reduction and methanogenesis in a Thioploca dominated 

sediment off the coast of Chile. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 61, n. 15, p. 

3065-3079, 1997. 

 

FERREIRA, O. T. Processos pedogenéticos e biogeoquímica de Fe e S em 

solos de manguezais. São Paulo, 2006. Tese (Doutorado) - Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2006. 

 

FERREIRA, V. O.; SAADI, A. (In)disponibilidade hídrica e subdesenvolvimento 

socioeconômico em unidades de paisagem da bacia do rio Jequitinhonha, em Minas 

Gerais. Uberlândia, MG. Caminhos de Geografia, v. 12, n. 40, p. 166-180, 2011. 

 

FERREIRA, V. O.; SILVA M. M. O Clima da Bacia do rio Jequitinhonha, em Minas 

Gerais: subsídios para Gestão de Recursos Hídricos. Universidade Federal de 

Pernambuco. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 2, p. 302-319, 2012. 

 

FIGUEIREDO, J. A.; NORIEGA, C. D.; OLIVEIRA, E. M. C.; NETO, R. R.; 

BARROSO, G. F.; FILHO, M. A. Avaliação biogeoquímica de águas fluviais com 

ênfase no comportamento dos compostos de nitrogênio e fósforo total para 

diagnoses provenientes do sistema aquático Bacia do rio Doce, no Espírito Santo. 

Geochimica Brasiliensis, v. 28, n. 2, p. 215-226, 2014. 

 

FISCHER, G. Iron ore, economic geology and networks of experts between 

Wisconsin and the state of Minas Gerais, 1881-1914. História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, v. 21, p. 247-262, 2014. 

 

FOSSING, H.; JØRGENSEN, B. B. Measurement of bacterial sulfate reduction in 

sediments: Evaluation of a single-step chromium reduction method. 

Biogeochemistry, v. 8, p. 205-222, 1989. 

 



87 

 

 

 

FRANCIS, C. A.; BEMAN, J. M.; KUYPERS, M. M. M. New processes and players in 

the nitrogen cycle: the microbial ecology of anaerobic and archaeal ammonia 

oxidation. Journal of the International Society for Microbial Ecology, v. 1. p. 19-

27, 2007. 

 

FROELICH, P. N.; KLINKHAMMER, G. P.; BENDER, M. L.; LUEDTKE, N. A.; 

HEATH, G. R.; CULLEN, D.; MAYNARD, V. Early oxidation of organic matter in 

pelagic sediments of the eastern equatorial Atlantic: Suboxic diagenesis. 

Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 43, p. 1075-1090, 1979. 

 

G1 - AGÊNCIA O GLOBO. Tv Gazeta. Drone mostra o rio doce antes e depois da 

lama. 2015. Disponível em: <http://glo.bo/1X8JRsf>. Acesso em: 01 jul. 2018. 

 

GALLICE, W. C. Dinâmica de nutrientes e metais na água intersticial de 

sedimentos em regiões entre marés no complexo estuarino de Paranaguá. 

Curitiba, 2015. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015. 

 

GARNIER, J.; BILLEN, G.; COSTE, M. Seasonal succession of diatoms and 

Chlorophyceae in the drainage network of river Seine: observations and modelling. 

Limnology and oceanography. New York, v. 40, p. 285-308, 1995. 

 

GEARING, J. N.; COLOMBO, J. C.; SILVERBERG, N. Amino acid biogeochemistry 

in the Laurentian Trough: vertical fluxes and individual reactivity during early 

diagenesis. Organic Geochemistry, v. 29, n. 4, p. 933-945, 1998.   

 

GIESKES, J. M.; GAMO T.; BRUMSACK, H. Chemical Methods for Interstitial 

Water Analysis Aboard Joides Resolution. Texas: Ocean Drilling Program Texas 

A & M University, 1991. 

 

GOLDHABER, M. B.; KAPLAN, R. The  sulfur  cycle.  In: GOLDBERG, E. D. The 

sea. New York, 1974.  v. 5. p. 569-655. 

 

http://glo.bo/1X8JRsf%3e.%20Acesso%20em%2001/07/2018


88 

 

 

 

GONÇALVES, W. F. L. Sazonalidade geoquímica em águas intersticiais 

superficiais e sedimentos estuarinos de Cubatão (SP), impactados por 

atividades industriais. Campinas, 2009. Dissertação (Mestrado) - Instituto de 

Geociências. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009. 

 

GOÑI, M. A.; MONACCI, N.; GISEWHITE, R.; OGSTON, A.; CROCKETT, J.; 

NITTROUER, C. Distribution and sources of particulate organic matter in the water 

column and sediments of the Fly River Delta, Golf of Papua (Papua New Guinea). 

Estuarine, Coastal and Shelf Science, v. 69, p. 225-245, 2006. 

 

GORDON, E. S.; GOÑI, M. A. Sources and distribution of terrigenous organic matter 

delivered by the Atchafalaya River to sediments in the northern Gulf of Mexico. 

Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 67, n. 13, p. 2359-2375, 2003. 

 

GRACA, B.; WITEK, Z.; BURSKA, D.; BIALKOWSKA, I.; LUKAWSKA-

MATUSZEWSKA, K.; BOLALEK, J. Porewater phosphate and ammonia below the 

permanent halocline in the south-eastern Baltic Sea and their benthic fluxes under 

anoxic conditions. Journal of Marine systems, v. 63, p. 141–154, 2006. 

 

GRAHAM, L. E; WILCOX, L. W. Algae. Upper Saddle River, Nova Jersey: Prentice 

Hall, 2000. 700 p. 

 

HATJE, V.; PEDREIRA, R. M. A.; DE REZENDE, C. E.; SCHETTINI, C. A. F.; DE 

SOUZA, G. C.; MARIN, D. C.; HACKSPACHER, P. C. The environmental impacts of 

one of the largest tailing dam failures worldwide. Scientific Reports, v. 7, n. 1, 2017. 

 

HAYES, J. M. Factors controlling 13C contents of sedimentary organic compounds. 

Principles and evidence. Marine Geology, v. 113, p. 111-125, 1993. 

 

HEDGES, J. I.; OADES, J.  M. Comparative organic geochemistries of soils and 

sediments. Organic Geochemistry, v. 27, p. 319-361, 1997. 

 



89 

 

 

 

HENRICHS, S. M. Early diagenesis of organic matter in marine sediments: Progress 

and perplexity. Marine Chemistry, v. 39, p. 119-149, 1992. 

 

HERBERT, R. A. Nitrogen cycling in coastal marine ecosystems. Microbiology 

Reviews, v. 23, p. 563-590, 1999. 

 

HÖGBERG, P. 15N natural abundance in soil-plant systems. New Phytologist, v. 

137, p. 179- 203, 1997. 

 

HOLMKVIST, L.; FERDELMAN, T. G.; JØRGENSEN, B. B. A cryptic sulfur cycle 

driven by iron in the methane zone of marine sediment (Aarhus Bay, 

Denmark). Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 75, n. 12, p. 3581-3599, 2011. 

 

HUGHES, T. P.; GRAHAM, N. A.; JACKSON, J. B.; MUMBY, P. J.; STENECK, R. S. 

Rising to the challenge of sustaining coral reef resilience. Trends in Ecology & 

Evolution, v. 25, n. 11, p. 633-642, 2010. 

 

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS. Impactos ambientais decorrentes do desastre envolvendo o 

rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Laudo Técnico 

Preliminar do IBAMA, 2015. Disponível em:  

<http://www.ibama.gov.br/phocadownload/noticias_ambientais/laudo_tecnico_prelimi

nar.pdf. 2016>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 

IBGE - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

Diagnóstico Ambiental da bacia do rio Jequitinhonha. Diretrizes Gerais para 

Ordenação Territorial. Diretoria de Geociências. Salvador, Bahia: IBGE, 1997.  

 

IBRAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO. Informações e Análises da 

Economia Mineral Brasileira. 7. ed. 2015. Disponível em: 

<http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00004035.Pdf>. Acesso em: 10 maio 2018. 

 

http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00004035.Pdf


90 

 

 

 

JAFFÉ, R.; MEAD, R.; HERNANDEZ, M. E.; PERALBA, M. C.; DIGUIDA, O. A. 

Origin and transport of sedimentary organic matter in two subtropical estuaries: a 

comparative, biomarker-based study. Organic geochemistry, v. 32, p. 507-526, 

2001. 

 

JARDIM, F. A.; SPERLING, E. V.; JARDIM, B. F. M.; ALMEIDA, K. C. B. Fatores 

determinantes das florações de cianobactérias na água do rio Doce, Minas Gerais, 

Brasil. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 19, n. 3, p. 207-218, 2014. 

 

JØRGENSEN, B. B. The sulfur cycle of a coastal marine sediment. Limnology and 

Oceanography, v. 22, n. 5, p. 814-832, 1977. 

 

JØRGENSEN, B. B.; KASTEN, S. Sulfur Cycling and Methane Oxidation. In: 

SCHULZ, H. D.; ZABEL, M. Marine Geochemistry. 2nd ed. Germany: Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, 2006. cap 8, p. 271-302. 

 

KALNEJAIS, L. H.; MARTIN, W. R.; BOTHNER, M. H. Porewater dynamics of silver, 

lead and copper in coastal sediments and implications for benthic metal fluxes. 

Science of the Total Environment, v. 517, p. 178-194, 2015. 

 

KARLSON, K.; BONSDORFF, E.; ROSENBERG, R. The Impact of Benthic 

Macrofauna for Nutrient Fluxes from Baltic Sea Sediments. Ambio, v. 36, n. 2-3. 

2007. 

 

KILLOPS, S.; KILLOPS, V. Introduction to organic geochemistry. 2nd ed. New 

Jersey: Blackwell Publishing, 2005. 393 p. 

 

KIM, S.-H.; LEE, J. S.; HYUN, J.-H. Extremely high sulfate reduction, sediment 

oxygen demand and benthic nutrient flux associated with a large-scale artificial dyke 

and its implication to benthic-pelagic coupling in the Yeongsan River estuary, Yellow 

Sea. Marine Pollution Bulletin, v. 120, p. 126-135, 2017.  

 



91 

 

 

 

KNOPPERS, B. et al. In situ measurements of benthic primary production, respiration 

and nutrient fluxes in a hypersaline coastal lagoon of SE Brazil. Revista brasileira 

Oceanografia, v. 44, n. 2, p. 155-165, 1996. 

 

KOWSMANN, R. O.; COSTA, M. P. A. Sedimentação Quaternária da Margem 

Continental Brasileira e das Áreas Oceânicas Adjacentes. Projeto REMAC. 1979. 

 

LAMB, A.; GRAHAM, W.; MELANIE, L. A review of coastal paleoclimate and relative 

sea-level reconstructions using ∆13C and C/N rations in organic material. Earth 

Science Reviews, v. 75, p. 29-57, 2006. 

 

LERAT, Y.; LASSERRE, P.; LE CORRE, P.; Seasonal changes  in pore water 

concentrations of nutrients and their diffusive fluxes at the  sediment – water 

interface. Mar. Biol. Ecol., v. 135, p. 135-160, 1990. 

 

LIBES, S. M. Introduction to marine biogeochemistry. 2nd ed. Massachusetts: 

Academic Press, 2009. 909 p. 

 

LIMA, J. E. F. W.; LOPES, W. T. A.; CARVALHO, N. O.; VIEIRA, M. R.; SILVA, E. M. 

Suspended sediment fluxes in the large river basins of Brazil. Sediment budgets, v. 

1, p. 355-363, 2005. 

 

LIMA, E. S. Avaliação do Potencial para formação de pláceres diamantíferos na 

região do delta do rio Jequitinhonha e Plataforma continental adjacente no sul 

da Bahia. Salvador, 2011. 123 f. Dissertação (Mestrado em Geologia) – 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011.  

 

LOBATO, L. M.; RIBEIRO-RODRIGUES, L. C.; VIEIRA, L. W. R. Brazil's premier 

gold province. Part II: geology, and genesis of gold deposits in the Archean rio das 

Velhas greenstone belt, Quadrilátero Ferrífero. Mineral Deposita, v. 36, p. 249-277, 

2001. 

 



92 

 

 

 

MA, M. Froth Flotation of Iron Ores. International Journal of Mining Engineering 

and Mineral Processing, v. 1, n. 2, p. 56-61, 2012. 

 

MACHADO, E. C.; KNOPPERS, B. A. Sediment oxygen consumption in an organic-

rich, Subtropical lagoon, Brazil. The Science of the Total Environment, v. 75, p. 

341-349, 1988. 

 

MACKO, S. A.; ENGEL, M. H.; PARKER, P. L. Early diagenesis of organic matter in 

sediments: assessment of mechanisms and preservation by the use of isotopic 

molecular approaches. In: ENGEL, M. H.; MACKO, S. (Ed.). Organic 

Geochemistry. Nova York: Plenum Press, 1993. p. 211-224. 

 

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; PARKER, J. Brock biology of 

microrganisms. 10th ed. New Jersey: Pearson Education Inc. 2003. 1032 p.  

 

MADUREIRA, L. A. Compostos orgânicos em sedimentos marinhos: uma viagem ao 

fundo do oceano Atlântico Norte. Química Nova, v. 25, n. 5, p. 814-824, 2002. 

 

MANTOURA, R. F. C.; MARTIN, J. M.; WOLLAST, R. (Ed.). Ocean Margin 

Processes in Global Change. New York: John Wiley & Sons, 1991. 469 p. 

 

MARIOTTI, A.;  GERMON, J. C.; HUBERT, P.; KAISER, P.; LETOLLE, R.; 

TARDIEUX, A.; TARDIEUX, P.  Experimental determination of nitrogen kinetic 

isotope fractionation: some principles; illustration for the denitrification and 

nitrification process. Plant Soil, v. 62, p. 413-430, 1981. 

 

MARQUES, M. M.; BARBOSA, F. Biological quality of waters from an impacted 

tropical watershed (middle rio Doce basin, southeast Brazil), using benthic 

macroinvertebrate communities as an indicator. Hydrobiologia, v. 457, p. 69-76, 

2001. 

 

 



93 

 

 

 

MARTIN, L.; SUGUIO, K.; FLEXOR, J. M. Sea level fluctuations during the past 6000 

years along the coast of the state of São Paulo, Brazil. In: MÖRNER, N. A. (Ed.). 

Earth Rheology, Isostasy and Eustasy. New York: John Wiley & Sons, 1980. p. 

471-486. 

 

MARTIN, L.; SUGUIO, K.; FLEXOR, J. M.; DOMINGUEZ, J. M. L.; BITTENCOURT, 

A. C. S. P. Quaternary sea-level history and variation in dynamics along the Central 

brazilian coast: consequences on coastal plain construction. Anais da Academia 

Brasileira de Ciências, v. 68, n. 3, p. 303-354, 1996. 

 

MARTINELLI, L. P.; OMETTO, J.; FERRAZ, E.; VICTORIA, R.; CAMARGO, P.; 

MOREIRA, M. Desvendando questões ambientais com isótopos estáveis. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2009. 144 p. 

 

MATOS, C. R. L. Biogeoquímica de águas intersticiais e estimativa de fluxos de 

nutrientes na interface água-sedimento em áreas costeiras do estado do rio de 

Janeiro. Niterói, 2015. 107 f. Dissertação (Mestrado em Geociências – Geoquímica 

Ambiental) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

 

MATOS, C. R. L.; MENDOZA U.; DÍAZ, R. A. R.; MOREIRA, M. A.; BELEM. A. L.; 

METZGER, M. C.; ALBUQUERQUE, A. L.; MACHADO, W. Nutrient regeneration 

susceptibility under contrasting sedimentary conditions from the rio de Janeiro coast, 

Brazil. Marine Pollution Bulletin, v. 108, n. 1-2, p. 297-302, 2016. 

 

MELO, U.; SUMMERHAYES, C. P.; ELLIS, J. P. Upper continental margin 

Sedimentation off Brazil. Part IV. Salvador to Vitoria, Southeastern Brazil. 

Contributions to Sedimentary Geology, v. 4, p. 78-116, 1975. 

 

MEYERS, P. A. Preservation of elemental and isotopic source identification of 

sedimentary organic matter. Chemical Geology, v. 144, p. 289-302, 1994. 

 



94 

 

 

 

MEYERS, P. A. Organic geochemical proxies of paleoceanographic, paleolimnologic 

and paleoclimatic processes. Organic Geochemistry, v. 27, n. 5-6, p. 213-250, 

1997. 

 

MEYERS, P. A. Applications of organic geochemistry to paleolimnological 

reconstructions: a summary of examples from the Laurentian Great Lakes. Organic 

Geochemistry, v. 34, p. 261-28, 2003. 

 

MOLLENHAUER, G.; SCHNEIDER, R. R.; JENNERJAHN, T.; MÜLLER, P. J.; 

WEFER, G. Organic carbon accumulation in the South Atlantic Ocean: its modern, 

mid-Holocene and last glacial distribution. Global and Planetary Change, v. 40, n. 

3, p. 249-266, 2004. 

 

MONTEIRO, L. H. U.; SILVA, G. S.; LIMA, L. L. L.; COUTINHO, P. N. Estudos 

hidrodinâmicos e hidroquímicos do estuário do rio Capibaribe e Bacia do Pina, 

Recife- PE. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA, 10, 2011, Santos, 

SP. Anais... São Paulo, 2011. 5 p. Disponível em: 

<http://vsbo.io.usp.br/trabs/025.pdf.>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

MORTIMER, R. J. G.; KROM, M. D.; WATSON, P. G.; FRICKERS, P. E.; DAVEY, J. 

T.; CLIFTON, R. J.  Sediment-Water Exchange of Nutrients in the Intertidal Zone of 

the Humber Estuary, UK. Marine Pollution Bulletin, v. 37, n. 3-7, p. 261-279, 1998. 

 

MUCCI, A.; EDENBORN, H. M.; Influence of an organic-poor landslide deposit on the 

early diagenesis of iron and manganese in a coastal marine sediment.  Geochimica 

et Cosmochimica Acta, v. 56, p. 3909-3921, 1992. 

 

MÜLLER, P. J. C/N ratios in Pacific deep-sea sediments: Effect of inorganic 

ammonium and organic nitrogen compounds sorbed by clays. Geochimica et 

Cosmochimica Acta, v. 41, p. 765-776, 1977. 

 

http://vsbo.io.usp.br/trabs/025.pdf


95 

 

 

 

MULLER, P.; SCHNEIDER, R. An automated leaching method for the determination 

of opal in sediments and particulate matter. Deep Sea Research, Part 1, v. 40, n.3, 

p. 425-444, 1993. 

 

NASCIMENTO, L.; BITTENCOURT, A.; SANTOS, A.; DOMINGUEZ, J. Deriva 

litorânea ao longo da Costa do Cacau, Bahia: repercussões na geomorfologia cos 

teira. Pesquisas em Geociências, v. 34, n. 2, p. 45-56, 2007. 

 

OTERO, X. L.; VIDAL TORRADO, P.; CALVO DE ANTA, R.; MACÍAS, F. Trace 

elements in biodeposits and sediments from mussel culture in the ría de Arousa 

(Galicia. NW Spain). Environ. Pollut., v. 136, p. 119-134, 2005. 

 

PAYTAN, A.; MCLAUGHLIN, K. The oceanic phosphorus cycle. Chemical Review, 

v. 107, p. 563-576, 2007. 

 

PETERS, K. E.; SWEENEY, R. E.; KAPLAN, I. R. Correlation of carbon and nitrogen 

stable isotope ratios in sedimentary organic matter. Limnology and Oceanography, 

v. 23, p. 598-604, 1978. 

 

PETRUCIO, M. M.; BARBOSA, F. A. R.; THOMAZ, S. M. Bacteria and Phytoplankton 

Production Rates in Eight River Stretches of the Middle rio Doce Hidrographic Basin 

(Southeast Brazil). Brazilian Archives of Biology and Technology, v. 48, n. 3, p. 

487-496, 2005. 

 

QUARESMA, V. S.; CATABRIGA, G.; BOURGUIGNON, S. N.; GODINO, E.; 

BASTOS, A. C. Modern sedimentary processes along the Doce river adjacent 

continental shelf Brazilian. The Journal of Geology, v. 45, p. 635-644, 2015. 

 

QUEIROZ, H. M.; NÓBREGA, G. N.; FERREIRA, T. O.; ALMEIDA, L. S.; ROMERO, 

T. B.; SANTAELLA, S. T.; BERNARDINO, A. T.; OTERO, X. L. The Samarco mine 

tailing disaster: A possible time-bomb for heavy metals contamination? Science of 

the Total Environment, v. 637-638, 1, p. 498-506, 2018. 



96 

 

 

 

 

RAGHENEAU, O.; CONDLEY, D. J.; LEYNAERT, A.; LONGPHUIRT, S. N.; SLOMP, 

C. P. Role of diatoms in silicon cycling and coastal marine food webs. In: ITTEKKOT, 

V.; UNGER, D.; HUMBORG, C.; TAC AN, N. (Ed.). The silicon cycle: human 

pertubations and impacts on aquatic systems. New York: John Wiley & Sons – 

SCOPE, 2006. p. 163-195. 

 

RAMIREZ-P, A. M.; BLAS, E.; GARCÍA, G. S. Redox processes in pore water of 

anoxic sediments with shallow gas. Science of the Total Environment, v. 538, p. 

317-326, 2015.  

 

RILEY, J. P.; CHESTER, R. Introducción a la Química Marina. México: AGT 

Editor, 1989. 459 p. 

 

ROSSETTI, D. F.; POLIZEL, S. P.; COHEN, M. C. L.; PESSENDA, L. C. R. Late 

Pleistocene-Holocene evolution of the Doce River delta, southeastern Brazil: 

implications for the understanding of wave-influenced deltas. Marine Geology, v. 

367, p. 171-190, 2015. 

 

ROUBEIX, V.; BECQUEVORT, S.; LANCELOT, C. Influence of bacteria and salinity 

on diatom biogenic silica dissolution in estuarine systems. Biochemistry, v. 88, p. 

47-62, 2008. 

 

RUTTENBERG, K. C.; BERNER, R. A. Authigenic apatite formation and burial in 

sediments from non-upwelling, continental margin environments. Geochimica et 

Cosmochimica Acta, v. 57, 991–1007, 1993. 

 

RUTTEMBERG, K. C.; GOÑI, M. A. Phosphorus distribution, C:N:P ratios, and δ13Coc 

in artic, temperate, and tropical coastal sediments: tools for characterizing bulk 

sedimentary organic matter. Marine Geology, v. 139, p. 123-145, 1997. 

 



97 

 

 

 

RYSGAARD, S.; RISGAARD-PETERSEN, N.; SLOTH, N. P. Nitrification, 

denitrification and ammonification in sediments of two coastal lagoons in Southern 

France. Hydrobiologia, v. 39, n. 7, p. 1643-1652, 1996. 

 

SAMARCO. Dossiê Água – Samarco. Fazer o que deve ser feito. 2016. Disponível 

em: <https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2016/02/Dossi--_24_02.pdf>. 

Acesso em: 10 nov. 2018.   

 

SAYLES, F. L. The composition and diagenesis of interstitial solutions. Part 1. Fluxes 

across the seawater sediment interface in the Atlantic Ocean. Geochimica et 

Cosmochimica Acta, v. 43, p. 527-545, 1979. 

 

SCHULZ, H. D.; ZABEL, M. Marine geochemistry. 2nd ed. Germany: Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, 2006. cap. 4, p. 125-162. 

 

SEEBERG-ELVERFELDT, J.; KOELLING, M.; SCHLÜTER, M.; FESEKER, T.  

Rhizon in situ sampler (RISS) for pore water sampling from aquatic sediments. 

Limnology and Oceanography Methods, v. 3, p. 361-371, 2005. 

 

SEGURA, F. R.; NUNES, E. A.; PANIZ, F. P.; PAULELLI, A. C. C.; RODRIGUES, G. 

B.; BRAGA, G. U. B.; FILHO, W. R. P.; BARBOSA JR., F.; CERCHIARO, G.; SILVA, 

F. F.; BATISTA, B. L. Potential risks of the residue from Samarco's mine dam burst 

(Bento Rodrigues, Brazil). Environmental pollution, v. 218, p. 813-825, 2016. 

 

SIGEE, D. C. Freshwater microbiology: biodiversity and dynamic interactions of 

microorganisms in the aquatic environment. New York: John Wiley & Sons, 2005. 

524 p. 

 

SILVA, M. A. M.; SOUZA, M. F. L.; ABREU, P. C. Spatial and temporal variation of 

dissolved inorganic nutrients, and chlorophyll-a in a tropical estuary in northeastern 

Brazil: Dynamics of nutrients removal. Brazilian Journal of Oceanography, v. 63, n. 

1, p. 1-15, 2014.  

https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2016/02/Dossi--_24_02.pdf


98 

 

 

 

 

SILVA, E. A. Evolução sedimentar recente ao longo de uma plataforma 

continental com estilo contrastante de sedimentação. Aracruz, 2017. 171 f. Tese 

(Doutorado em Oceanografia Ambiental – Sistemas Costeiros e Marinhos) – 

Universidade Federal do Espírito Santo, Aracruz, 2017.  

 

SILVEIRA, I. C. A.; SCHIMIDT, A. C. K.; CAMPOS, E. J. D.; GODOI, S. S.; IKEDA, 

Y. A corrente do Brasil ao largo da costa leste brasileira, Rev. bras. Oceanogr., v. 

48, n. 2, p. 171-183, 2000. 

 

SOUZA, W. F. L.; KNOPPERS, B. Fluxo de água e sedimentos na costa leste do 

Brasil: relações entre a tipologia e as pressões antrópicas. Geochimica 

Brasiliensis, v. 17, n. 1, p. 57-74, 2003. 

 

SUDENE/ PLIRHINE. Plano de Aproveitamento Integrado dos Recursos 

Hídricos do Nordeste do Brasil. Geotécnica, fase 1. Recife, 1980. v. 15 

 

SUMMERHAYES, C. P.; MELO, U. D.; BARRETTO, H. T. The influence of upwelling 

on suspended matter and shelf sediments off southeastern Brazil. Journal of 

Sedimentary Petrology, v. 46, n. 4, p. 819-828, 1976. 

 

SWEENEY, R. E. Pirytization during diagenesis of marine sediments. 186 f. 

Thesis (Doctoral degree) - University California, Los Angeles, 1972.  

 

TEIXEIRA, C. F. de C. P. Desnitrificação de sedimentos subtidais do estuário do 

rio Douro. Porto, 2005. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia do Ambiente – 

Ambientes Costeiros) - Universidade do Porto, Instituto de Ciências Biomédicas de 

Abel Salazar, Porto, 2005. 

 

TESI, T.; MISEROCCHI, S.; GOÑI, M. A.; LANGONE, L. Source, transport and fate 

of terrestrial organic carbon on the western Mediterranean Sea, Gulf of Lions, 

France. Marine Chemistry, v. 105, p. 101-117, 2007. 



99 

 

 

 

 

TOVAR-SANCHEZ, A.; HUERTA-DIAZ, M. A.; NEGRO, J. J.; BRAVO, M. A.; 

SAÑUDO-WILHELMY, S. A. Metal contamination in interstitial waters of Doñana 

Park. Journal of Environmental Management, v. 78, p. 286-293, 2006. 

 

TRÉGUER, Paul et al. The sílica balance in the world ocean: a reestimate. Science, 

v. 268, 1995. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA; UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MINAS GERAIS. A tragédia do rio doce: a lama, o povo e a água. Relatório de 

campo e interpretações preliminares sobre as consequências do rompimento 

da barragem de rejeitos de Fundão (Samarco/VALE/BHP). Belo Horizonte /Juiz 

de Fora - MG, 2016. 27 p. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Monitoramento 

hidrogeoquímico da foz do rio doce. Relatório consolidado. Capítulo 1: Nutrientes. 

Vitória: Laboratório de Geoquímica Ambiental, 2017. 254 p.  

 

VALE, C.; SUNDBY, B. The Interactions between living organisms and metals in 

intertidal and subtidal sediments. In: LANGSTON, W. J.; BEBIANNO, M. J. (Ed.). 

Metal Metabolism in Aquatic Environments. London: Chapman & Hall, 1998. p. 

19-29. 

 

WARD, B. B. Nitrogen cycle of the sea. In: NIERENBERG, W. A. Encyclopedia of 

Earth System Science. San Diego: Academic Press. Inc., 1992. v. 3, p. 295-306. 

 

WIJSMAN, J. W. M.; MIDDELBURG, J. J.; HERMAN, P. M. J.; BÖTTCHER, M. E.; 

HEIP, C. H. R. Sulfur and iron speciation in surface sediments along the 

northwestern margin of the Black Sea. Marine Chemistry, v. 74, p. 261-278, 2001. 

 



100 

 

 

 

WOULDS, C.; SCHWARTZ, M. C.; BRAND, T.; COWIE, G. L.; LAW, G.; MOWBRAY, 

S. R. Porewater nutrient concentrations and benthic nutrient fluxes across the 

Pakistan margin OMZ. Deep-Sea Research II, v. 56, p. 333-346, 2009. 

 

WRIGHT, L. D.; NITTROUER, C. A. Dispersal of river sediments in coastal seas: six 

contrasting cases. Estuaries, v.18, p. 494-508, 1995. 

 

WRIGHT, L. D. Sediment transport and deposition at river mouths: a synthesis. 

Geological Society of America Bulletin, v. 88, p. 857-868, 1977. 

 

WU, Z. J.; ZHOU, H. Y.; REN, D. Z.; GAO, H.; LI, J. T. Processes controlling the 

seasonal and spatial variations in sulfate profiles in the pore water of the sediments 

surrounding Qi’ao Island, Pearl River Estuary, Southern China. Continental Shelf 

Research, v. 98, p. 26-35, 2015. 

 

YE, R. W.; THOMAS, S. M. Microbial nitrogen cycles: physiology, genomics and 

application. Current Opinion in Microbiology, v. 4, p. 307-312, 2001. 

 

ZHANG, J., et al. Dissolved sílica in the Changjiang (Yangtze River) and adjacent 

coastal Waters of the east China Sea. In: The silicon 97 cycle: Human 

pertubations and impacts on aquatic systems. Washington: Island Press 

ITTEKKOT, Venugopalan et al., 2006. Cap. 6, p. 71-80. 

 

ZHANG, L.; WANG, L.; YIN, K.; LÜ Y.; ZHANG, D.; YANG, Y.; HUANG, X. Pore 

Water Nutrient Characteristics and the Fluxes across the Sediment in the Pearl River 

Estuary and Adjacent Waters, China. Estuarine Coastal and Shelf Science, v. 133, 

p. 182-192, 2013. 

 


