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RESUMO 

 

O estudo da geoquímica de contaminantes (como os metais de origem antropogênica) 

no ecossistema de manguezal pode contribuir para uma melhor compreensão das funções e 

dos serviços ambientais prestados por este ecossistema. Este conhecimento deve ser traduzido 

para a sociedade, para fins de conservação e manutenção dos recursos naturais dos 

manguezais para as gerações futuras. Neste estudo, a distribuição de metais de interesse 

ambiental (Fe, Mn, Zn, Cu e Pb) entre o sedimento e os compartimentos vegetais (raízes, 

troncos, galhos e folhas de Rhizophora mangle)  foi  avaliada  numa  área  recuperada  de  

manguezal  no  Aterro  Sanitário  de  Gramacho,  Baía  de Guanabara,  Duque  de  Caxias  

(RJ). Além disto, foram realizadas atividades junto a alunos do sistema de ensino formal em 

prol da conscientização para a preservação ambiental, baseada no conhecimento da 

importância dos manguezais para a dinâmica de contaminantes em áreas costeiras. No estudo 

da biogeoquímica de metais, foram realizadas análises do material vegetal, das placas-de-ferro 

(depósitos de óxidos sobre as raízes) e do sedimento (extrações em HCl 1 mol/L). A 

distribuição das concentrações médias dos elementos nos sedimentos não esteve 

estatisticamente correlacionada com a variação da granulometria ou da matéria orgânica. Os 

resultados evidenciam que a matéria orgânica está fortemente associada à fração silte. O pH 

do sedimento está dentro da normalidade para florestas de manguezal, não sugerindo forte 

efeito de aportes de chorume do aterro sanitário. Os coeficientes de acumulação nos 

compartimentos da vegetação em relação ao sedimento mostraram que as raízes finas, sem 

placas-de-ferro, apresentaram o maior enriquecimento em Zn, Cu e Pb. As placas-de-ferro 

foram mecanismos eficientes de exclusão de Fe e Mn, mas não em relação aos outros metais. 

O Mn teve distribuição diferenciada, pois as folhas constituem o compartimento vegetal que 

apresentou as maiores concentrações. Foi evidenciada uma baixa incorporação e translocação 

dos contaminantes metálicos (Zn, Cu e Pb) na vegetação, favorecendo a manutenção destes 

elementos nos sedimentos e partes subterrâneas da vegetação, o que contribui para a 

capacidade de retenção de metais pelo ecossistema de manguezal. O desenvolvimento do 

estudo junto aos alunos do ensino básico mostrou que os alunos evoluíram de concepções 

prévias de senso comum, para respostas que demonstraram ganho de conhecimento a partir 

das atividades realizadas. Houve uma recomendação maior por parte dos alunos em relação à 

realização de saída de campo, como forma de haver um maior aproveitamento. Neste cenário, 

a Educação Ambiental através do ensino da Geoquímica Ambiental no ensino básico pode ser 

um meio para favorecer a melhor percepção dos alunos em relação a um ecossistema 

fundamental para proporcionar uma melhor qualidade de vida ao homem. Desta forma, pode-

se obter uma melhor construção do comportamento voltado para a valorização do ambiente.    

 

Palavras-chave: metais-traço; Rhizophora mangle; placas-de-ferro; ensino da Geoquímica 

Ambiental; construção do conhecimento; Educação Ambiental.  
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ABSTRACT 

 

 The study of contaminants geochemistry (such as anthropogenic metals) in mangrove 

ecosystems can contribute to a better comprehension on the functions and services of these 

ecosystems, which should be translated to the society. This knowledge should be applied for 

the mangrove resources conservation for future generations. In this study, the distribution of 

metals of environmental interest (Fe, Mn, Zn, Cu and Pb) between sediments and vegetation 

compartments (roots, stems, branches and leaves of Rhizophora mangle) was evaluated in a 

restored mangrove area in the Gramacho Landfill, Guanabara Bay, Duque de Caxias (RJ). 

Moreover, activities with formal school education students were carried out in order to 

improve their environmental preservation conscience, based on the knowledge on the 

mangrove importance for coastal areas. In the study of metal biogeochemistry, analysis of 

vegetation material, iron plaques (oxide deposits on the roots) and sediment cores (extractions 

in 1 mol/L HCl) were carried out. Average metal concentrations in sediments cores were not 

correlated with sediment grain size and organic matter content. Zinc, Cu and Pb 

concentrations exceeded local background levels. Sediment pH was within the normal range 

for mangrove forests, suggesting no strong effect of landfill leachate input. Coefficients of 

accumulation in the vegetation compartments (in relation to the sediment concentrations) 

showed that the fine roots, without iron plaques, showed the greatest enrichment in Zn, Cu 

and Pb. Iron plaques were efficient mechanisms of exclusion for Fe and Mn, but not in 

relation to other metals. The Mn showed a different distribution, because the leaves are the 

plant compartment that had the highest concentrations. The results showed a low 

incorporation and translocation of metal contaminants (Zn, Cu and Pb) in the vegetation, 

favoring the maintenance of these elements in sediments and subterranean parts of the 

vegetation, which contributes to the metal retention capacity of mangrove ecosystem. The 

development of the study with school students showed an evolution from previous 

conceptions of common sense, showing knowledge gain. There was a major recommendation 

from the students regarding the field trips as a way to improve this knowledge gain. In this 

scenario, environmental education through Environmental Geochemistry teaching in basic 

education can be a way to promote better understanding of students in relation to ecologically 

important ecosystems that provides a better quality of life to human populations that use their 

resources. Then, a better behavior toward environment valorization could be constructed. 

 

Key words: trace metals; Rhizophora mangle; iron plaques; Environmental Geochemistry 

teaching; knowledge construction; Environmental Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As florestas de manguezal são ecossistemas estuarinos de grande importância na 

produtividade biológica regional em áreas tropicais, constituindo barreiras naturais para 

materiais transportados na interface entre o continente e os oceanos. As plantas que ocupam 

tais ambientes possuem mecanismos fisiológicos que modificam as condições redutoras do 

sedimento, oxidando e alterando a distribuição dos metais no sedimento e formando as placas-

de-ferro sobre suas raízes (LACERDA, 1998). Nos manguezais da costa brasileira, existem 

três espécies de vegetais predominantes: Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana e 

Laguncularia racemosa. Estas árvores desenvolveram várias formas de adaptação como: as 

lenticelas e os pneumatóforos que facilitam a troca de gases entre os vegetais e a atmosfera, as 

raízes-escoras que aumentam a área de sustentação das árvores e facilitam a colonização do 

sedimento do ambiente costeiro pouco compactado e mecanismos de regulação da 

concentração de sais através de um sistema de filtragem ou excreção do excesso de sais 

(LACERDA, 1984). Entretanto, nas regiões estuarinas, as atividades antrópicas provocam 

diversos tipos de impactos ambientais causando inclusive a contaminação e eutrofização dos 

ecossistemas costeiros, que podem comprometer a sustentação da estrutura e das funções de 

importantes ecossistemas, como os manguezais.  

O atual cenário de degradação ambiental sugere a ausência ou reduzida percepção pela 

sociedade sobre os bens e serviços providos pelos ecossistemas para o contexto ecológico e 

socioeconômico (MOLISANI, 2009). Neste cenário, a Educação Ambiental através do ensino 

da Geoquímica Ambiental no ensino básico pode ser um meio para favorecer a percepção dos 

alunos para um ecossistema regional fundamental para proporcionar uma melhor qualidade de 

vida ao homem. 
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1.1 BIOGEOQUÍMICA DE METAIS-TRAÇO EM MANGUEZAIS 

 

 

Os manguezais são ecossistemas costeiros formados por vegetação halófita lenhosa, 

característicos de regiões tropicais e subtropicais, localizados na faixa entre-marés, ao longo 

de estuários, lagoas costeiras, baías e deltas (VANUCCI, 1999). A ação conjunta das marés, 

da flora e da fauna torna estes ecossistemas altamente produtivos, dando ainda sustento e 

proteção às vidas marinhas e terrestres, inclusive ao homem (LACERDA, 1984). 

O ciclo sedimentar segue um padrão básico: elevação das montanhas por atividades 

vulcânica e/ou tectônica, intemperismo e erosão das rochas e dos solos (ODUM, 1988; 

SALOMONS; FÖRSTNER, 1984). Os sedimentos liberados seguem os cursos d‟água pela 

bacia de drenagem até a região costeira, onde se depositam possibilitando o desenvolvimento 

das florestas de manguezal. 

Os ambientes deposicionais entre-marés podem constituir importantes ecossistemas 

costeiros envolvidos na retenção de metais transportados na interface continente-oceano, 

dentre os quais os sedimentos de manguezal se destacam como potenciais barreiras 

biogeoquímicas para estes elementos (MACHADO et al., 2002a; LACERDA, 1998). 

A maré é o principal mecanismo de penetração das águas salinas nos manguezais. Os 

rios apresentam um papel fundamental na diluição da água marinha, favorecendo a 

diminuição da salinidade, diminuindo o estresse da vegetação e beneficiando a distribuição de 

espécies menos tolerantes à salinidade. O aporte de água doce de origem continental 

geralmente apresenta nutrientes provenientes dos processos intempéricos. Estes nutrientes são 

carreados pelas águas e contribuem para a nutrição da vegetação, desta forma incrementa o 

desenvolvimento da vegetação e por sua vez a produtividade primária destes ecossistemas 

bem como ecossistemas vizinhos (WOLANSKI et al., 1992).  

A dinâmica das marés atua diretamente sobre os processos biogeoquímicos dos 

manguezais, definindo períodos distintos de atividade metabólica. Com a subida da maré, o 

contato direto com a atmosfera é interrompido, diminuindo o fornecimento de oxigênio para 

os sedimentos, favorecendo os processos anaeróbicos após o consumo do oxigênio 

remanescente na interface água-sedimento. O ambiente sedimentar torna-se anaeróbico e os 

organismos anaeróbicos proliferam utilizando os compostos de carbono presente na matéria 

orgânica como substrato e o oxigênio presente no sulfato das águas de inundação como 

aceptor de elétrons na respiração (REZENDE et al., 2009). 
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Uma vez liberados no sistema hídrico do manguezal os sulfetos podem formar 

minerais autigênicos (minerais formados no sedimento) como a pirita (FeS2), participar de 

reações de oxi-redução ou serem utilizados biologicamente (REZENDE et al., 2009). Tais 

processos podem ser muito importantes para a biogeoquímica dos metais-traço, pois os metais 

podem ficar imobilizados no sedimento juntamente com os sulfetos. 

Os sedimentos têm sido considerados como um compartimento de retenção e 

acumulação de espécies químicas contaminantes a partir da coluna d‟água, devido às altas 

capacidades de sorção e acumulação associadas, onde as concentrações tornam-se várias 

ordens de grandeza maiores do que nas águas estuarinas, possibilitando o uso dos mesmos 

como um bom indicador de contaminação ambiental, tanto atual como passada através do 

registro histórico temporal à medida que as camadas de sedimento vão se depositando 

(JESUS et al., 2004). Por outro lado, no caso da remobilização dos contaminantes 

previamente retidos nos sedimentos, estes ambientes podem se tornar fontes de contaminantes 

para as águas costeiras (HARBISON, 1986). 

Os metais se acumulam nos sedimentos através de um complexo mecanismo físico-

químico de adsorção às partículas de argila; adsorção ou co-precipitação aos óxidos de ferro e 

manganês, os quais geralmente estão associados à superfície das argilas; adsorção ou 

complexação com a matéria orgânica, que podem também estar associadas à superfície das 

argilas ou na forma de carbonatos e sulfetos. Estudos têm mostrado claramente que pH, Eh e 

força iônica são parâmetros que controlam os processos de adsorção e dessorção bem como 

processos de troca de metais (RYBICKA et al., 1995).  

A base de toda a vida e importância dos manguezais está em sua vegetação, que se 

adaptou a um ambiente sujeito às variações de maré e salinidade com substrato pouco 

oxigenado, hostil para a maioria dos outros vegetais. A salinidade, o pH da água e do 

sedimento e a concentração dissolvida de O2 são fatores que influenciam no funcionamento 

dos ecossistemas de manguezal (LACERDA, 1984). 

Os nutrientes presentes na água intersticial do sedimento são normalmente absorvidos 

pelas raízes dos vegetais através do processo de osmose. Tanto o aumento quanto a 

diminuição significativa da concentração de sais no sedimento pode ocasionar uma redução 

da reprodução e do crescimento da vegetação do manguezal podendo até levá-lo 

eventualmente à destruição (LACERDA, 1984).  

A estocagem e a ciclagem de metais entre o compartimento sedimentar e a vegetação 

nos ecossistemas de manguezal são influenciadas por mecanismos de retenção nos sedimentos 

(associação às partículas finas do sedimento e/ou matéria orgânica; na forma de óxidos, 
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sulfetos e carbonatos) e de exclusão pela vegetação (placas-de-ferro), que podem reduzir a 

dispersão dos mesmos para os ecossistemas adjacentes e a incorporação desses elementos pela 

biota (LACERDA, 1998).  

Um dos principais mecanismos fisiológicos que permitem a sobrevivência de espécies 

como a Rhizophora mangle é a difusão de oxigênio para a rizosfera pelo interior da planta até 

as raízes, das quais o oxigênio é perdido para o sedimento, criando uma camada oxidante ao 

redor das raizes (TANIZAKI-FONSECA, 1994). A escassez de oxigênio (que é comum em 

sedimentos finos e ricos em matéria orgânica) pode afetar o sistema radicular das árvores do 

manguezal, muitas vezes combinado com um aumento da acidez do sedimento, ambos os 

efeitos podem levar à morte das plantas (MASTALLER, 198-). 

As placas-de-ferro são formadas sobre a superfície das raízes proveniente da reação 

entre o oxigênio transportado pelas plantas para a rizosfera e o ferro ferroso presente no 

sedimento formando óxidos de ferro (PI et al., 2010). A composição química principal destas 

formações é basicamente de ferro, juntamente com outros metais coprecipitados em menores 

concentrações (TANIZAKI-FONSECA, 1994). Como resultado deste mecanismo, as 

concentrações de metais são, em geral, muito baixas nas plantas de manguezal em relação ao 

sedimento (LACERDA, 1998). 

O desenvolvimento urbano e industrial exige um consumo cada vez maior de matérias-

primas tanto minerais como energéticas. A ocupação urbana e industrial de áreas litorâneas e 

bacias hidrográficas que as influenciam pode causar fortes distúrbios, como o aumento da 

transferência de materiais do continente para a costa, além de um grande aporte de poluentes 

químicos orgânicos e inorgânicos ao ambiente costeiro (PETERS et al., 1997). A 

contaminação química causada por deságüe direto em rios, lagos, baías, proveniente de esgoto 

doméstico, resíduos agropecuários e águas residuais de indústrias é uma das formas de 

contaminação direta (STRAHLER;  STRAHLER, 1989). 

Desde o início da civilização, o Homem que vivia em grupos ou tribos dependeu do 

meio ambiente para obter alimentos para sua sobrevivência. Infelizmente, o Homem demorou 

a entender que a qualidade de vida no planeta, hoje tão procurada, depende das relações dos 

seres vivos com o ambiente em que vivem. Recursos naturais como solos, espécies animais e 

vegetais, sofrem um impacto após outro, e ecossistemas valiosos como florestas terrestres, 

manguezais e oceanos vêm sofrendo processo contínuo de degradação (VAITSMAN;  

VAITSMAN, 2006).  

Em geral, os fundos de Baías, lagoas e estuários são considerados locais propícios para 

a colonização de manguezais. Conjuntamente, estes mesmos locais têm sofrido uma ocupação 
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espacial industrial, agrícola e urbana desordenada que tem gerado uma série de problemas de 

contaminação e desmatamento destas áreas. O desenvolvimento urbano, a aqüicultura e o 

controle hidrológico tem sido indicados como as principais causas da destruição das áreas 

alagáveis litorâneas (REZENDE et al., 2009).  

 

 

1.2 A GEOQUÍMICA NO ENSINO BÁSICO 

 

 

A Geoquímica Ambiental é uma ciência natural que se preocupa especialmente com a 

qualidade ambiental e com a qualidade de vida do homem, associada ao ambiente 

(CARVALHO, 1989). É a área da Geoquímica que estuda a distribuição, transformação e 

migração dos componentes químicos, e a interação do homem com esses componentes 

químicos na superfície terrestre. Portanto, é uma ciência interdisciplinar que envolve em seu 

estudo várias outras ciências (como exemplificado na Figura 1) e seu aprendizado atualmente 

é dificultado pela fragmentação do ensino de ciências – física, química, biologia e geografia 

ou geologia, desde o seu início no ensino médio até o final da graduação (BROWN;  

LACERDA, 1986).  

 

Figura 1 - Esquema da interdisciplinaridade da geoquímica como ciência que abrange em seu conteúdo 

outras ciências que são abordadas pelo sistema de ensino médio. 

 

Biologia 

 

Geografia 

 

Física 

 

Química 

 
Geoquímica  

Ambiental 



 21 

A partir da promulgação da Constituição do Brasil, em 1988, o Ensino Médio passou 

por grandes transformações, que se consolidaram com a publicação, em 1996, da Lei nº 9.394 

das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Dentre os princípios norteadores das 

ações pedagógicas previstos nas Diretrizes Curriculares do novo Ensino Médio, a 

interdisciplinaridade e a contextualização se destacam no tratamento dos conteúdos de ensino 

tanto de formação geral como de preparação básica para o trabalho (VAITSMAN;  

VAITSMAN, 2006). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ao abordarem a interdisciplinaridade, 

sugerem que haja uma interação ou articulação entre as diferentes disciplinas escolares. A 

contextualização é um recurso que permite dar significado ao conhecimento adquirido 

minimizando a distância entre a teoria estudada na escola e a prática vivenciada pelo aluno no 

seu dia-a-dia (VAITSMAN; VAITSMAN, 2006). Nesse contexto, a geoquímica ambiental se 

encaixa perfeitamente, pois é uma ciência interdisciplinar e por isso pode auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem de questões ambientais utilizando o ambiente físico em que o aluno 

está inserido para ensinar as ciências e trabalhar a educação ambiental.  

Este estudo seguiu os métodos de ensino-aprendizagem construtivista (baseado nas 

teorias de Ausubel) e humanista (baseado nas teorias de Paulo Freire). O conceito central da 

teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa através de conceitos subsunçores 

(conceitos que o aluno já possui). Este processo envolve a interação da nova informação com 

o conhecimento já existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Assim, novas informações 

são adquiridas e elementos existentes na estrutura cognitiva podem reorganizar-se e adquirir 

novos significados (AUSUBEL, 1968; AUSUBEL et al., 1978, 1980). Para Ausubel, aprender 

é sinônimo de compreender. A aprendizagem se dá por meio de construções gradativas do 

conhecimento, sem nenhuma finalidade sócio-educativa, apenas intelectual (MOREIRA, 

1999). 

A Práxis idealizada por Paulo Freire une a ação à reflexão tornando-se uma ação 

transformadora (FREIRE, 1996). Nesse processo, valoriza-se o saber de todos. A educação 

visa à libertação, à transformação radical da realidade, para melhorá-la, para torná-la mais 

humana, para permitir que os homens e mulheres sejam reconhecidos como sujeitos da sua 

história e não como objetos (GADOTTI, 2000).  

Para Freire não é possível separar prática da teoria, através da teoria o aprendiz se 

torna consciente (conscientização) de sua realidade formando uma visão crítica do contexto 

vivido (reflexão) e assim pode desenvolver uma ação transformadora da sua realidade 

(GADOTTI, 2000). Trazendo as idéias de Paulo Freire para este estudo, o aluno toma 
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conhecimento dos problemas ambientais através da teoria – valorizando sempre o 

conhecimento que ele já possui, mesmo que seja de senso comum. As saídas de campo são de 

suma importância para ele desenvolver sensações e sentimentos a respeito da experiência 

vivida durante a atividade formando uma visão crítica para o contexto vivido por ele no seu 

dia-a-dia, podendo partir para uma ação transformadora da sua realidade, que no contexto 

atual e de acordo com este estudo, significa preservar os ecossistemas de manguezal por 

atuarem como retentores de contaminantes, possibilitando uma melhora na qualidade do 

ambiente e proporcionando ao próprio homem uma qualidade de vida melhor. 

 

 

1.3 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 

O presente estudo foi realizado numa área recuperada de manguezal localizada na Baía 

de Guanabara próxima ao Aterro Sanitário de Gramacho em Duque de Caxias, na qual existia 

a possibilidade de se investigar processos biogeoquímicos numa vegetação com idade 

conhecida em ambiente altamente impactado (MACHADO et al., 2002; BORGES, 2010). Foi 

estudada a distribuição de metais no compartimento sedimentar e em compartimentos das 

árvores da floresta de Rhizophora mangle (Figura 2), que podem estar auxiliando na retenção 

de contaminantes, reduzindo a dispersão dos mesmos para os ecossistemas adjacentes e a 

incorporação desses elementos pela biota.  

Sendo a Geoquímica Ambiental uma ciência interdisciplinar que envolve várias 

disciplinas do ensino básico e preocupada com a qualidade ambiental e com a qualidade de 

vida do homem, ela pode ser considerada como uma ciência de grande interesse para estudos 

de caráter ambiental e interdisciplinar com alunos do ensino médio e fundamental. Estudos 

como estes podem ter como foco a contaminação ambiental por atividades antrópicas e a 

preservação de ecossistemas como os de manguezais, que atuam como retentores da 

contaminação provocada pelo homem. Assim, é possível mostrar como as ciências que são 

ministradas pelo sistema de ensino (como física, química, biologia e geografia) se relacionam, 

facilitando o entendimento dos processos de contaminação e de retenção dos contaminantes.  
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Figura 2 - Esquema da ciclagem biogeoquímica dos metais em ecossistemas de manguezal. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar a distribuição de metais (Fe, Mn, Zn, Cu e Pb) entre o sedimento, as placas-

de-ferro e a vegetação do manguezal de Gramacho (uma área de replantio de Rhizophora 

mangle) em Duque de Caxias, Baía de Guanabara – RJ, e aplicar o conhecimento adquirido a 

alunos do ensino básico. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1º) Comparar as concentrações de Fe, Mn, Zn, Cu e Pb no sedimento e na vegetação, para 

avaliar quanto estes metais estão sendo incorporados pela vegetação; 

2º) Quantificar a concentração de matéria orgânica (MO) e a fração < 63 m nos perfis 

sedimentares, para avaliar as possíveis associações da acumulação de Fe, Mn, Zn, Cu e Pb 

com a MO e a fração fina (silte + argila) dos sedimentos; 

3º) Investigar quanto de Fe, Mn, Zn, Cu e Pb a vegetação está retendo sobre o sistema 

radicular através das placas-de-ferro; 

4º) Calcular os coeficientes de acumulação nos compartimentos da vegetação em relação ao 

sedimento para estimar a transferência de metais para os diversos compartimentos vegetais; 

5º) Aplicar no ensino básico de forma interdisciplinar (envolvendo a química, a biologia, a 

física e a geografia), o conhecimento adquirido através do estudo da geoquímica de metais em 

ecossistemas de manguezal e da contaminação do ambiente por esses elementos. 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Os manguezais ocorrem ao longo das regiões costeiras tropicais e subtropicais entre as 

latitudes 35ºN e 38ºS (REZENDE et al., 2009). Entretanto, é preciso que o homem entenda 

melhor o funcionamento desse ambiente. Como o homem, todos os seres vivos interagem no 

ecossistema, tomando parte nos ciclos de matéria e fluxo de energia. Porém, nenhuma espécie 

biológica modifica seu ambiente tão profundamente como o faz o homem. Não devemos 

esquecer que o ser humano, como também as outras espécies, não está imune às 

conseqüências negativas advindas da perturbação dos sistemas ecológicos (SILVA JR.;  

SASSON, 1990). 

Apesar da grande degradação dos manguezais da Baía de Guanabara, ainda existem 

áreas preservadas e áreas reflorestadas de forma induzida pelo homem, que podem estar 

contribuindo para a retenção de poluentes lançados pelas indústrias e pelos esgotos 

domésticos nesta baía. Porém, estudos científicos são necessários para se desenvolver um 

manejo mais adequado destes ecossistemas, considerando a ciclagem biogeoquímica de 

contaminantes (MACHADO; LACERDA, 2004). 

Existem relativamente poucos estudos publicados na literatura científica que 

quantificaram a estocagem e a dinâmica de metais-traço entre sedimento e vegetação de 

manguezal (SILVA et al., 1990, 2006; ALONGI et al., 2003; MACHADO et al., 2002b, 2005; 

ZHENG et al., 1997). Desta forma, justifica-se o presente projeto, como uma contribuição 

para o entendimento da estocagem e transferência de metais no sedimento e na vegetação de 

uma área recuperada de manguezal na Baía de Guanabara.  

A perspectiva ambiental consiste em um modo de ver o mundo em que se evidenciam 

as inter-relações e a interdependência dos diversos elementos na constituição e manutenção da 

vida. Em termos de educação, essa perspectiva contribui para evidenciar a necessidade de um 

trabalho vinculado aos princípios da dignidade do ser humano, da participação, da co-
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responsabilidade, da solidariedade e da eqüidade - PCN (BRASIL, 1999).  Para que isso 

ocorra, é necessário que se desenvolvam trabalhos informativos e de conscientização nas 

escolas e nas comunidades em geral com o objetivo de ensinar a sociedade a se desenvolver 

sem destruir o ambiente. Apesar de haver o reconhecimento pela atual legislação, expressa na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (BRASIL, 1996), ainda existe na prática uma 

escassez de trabalhos realizados nesse sentido.   

Observando a vida escolar dos alunos, nota-se uma distância entre a pesquisa 

científica e a prática escolar (CARVALHO, 2004), na maioria das vezes defasada em anos ou 

até mesmo em décadas. Os trabalhos científicos, normalmente, ficam restritos ao meio 

acadêmico e utilizam uma linguagem técnica pouco compreendida até mesmo pelos 

professores do ensino básico. Assim, no presente estudo se justifica a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos no meio acadêmico a alunos do ensino básico como forma de 

aproximação entre o mundo acadêmico e a vida escolar, contextualizando o por quê, o para 

quê e o como são desenvolvidos estes estudos.  

O desenvolvimento de projetos a partir de um tema gerador aparece como uma das 

alternativas para as questões ambientais, pois permite aos alunos analisar e resolver 

problemas, vivenciar situações e acontecimentos dentro de um contexto, utilizando 

conhecimentos das disciplinas da sua experiência sócio-cultural (WARTHA et al., 2008). 

Neste sentido, foram usados dois temas geradores (contaminação ambiental e ecossistemas de 

manguezal).  
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A Baía de Guanabara pode ser considerada como um estuário de inúmeros rios que 

levam a ela, em média, mais de 200 mil litros de água a cada segundo. Essa água é captada 

pelas bacias hidrográficas desses rios que, somados, formam a Região Hidrográfica da Baía 

de Guanabara. Nas áreas densamente urbanizadas, os rios são quase todos canalizados e em 

muitos trechos são cobertos, conduzindo águas de péssima qualidade. A região apresenta um 

relevo diversificado, com 4 áreas distintas: Baía de Guanabara; Baixada Fluminense;  colinas 

e maciços costeiros e a Serra do Mar (IBG, 2002). A amplitude média das marés na Baía de 

Guanabara é de aproximadamente 0,7 m. A salinidade tem valor mínimo de 9,9‰ e valor 

máximo de 36,8‰ com média em torno de 29,5‰ ± 4,8 (KJERVE et al., 1997). 

  Além do aporte de água proveniente das bacias hidrográficas dos rios que formam a 

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, estima-se que há um aporte adicional mensal de 

25 m³ de águas bombeadas do Rio Paraíba do Sul para a bacia de drenagem da Baia de 

Guanabara pela Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE). Para produzir uma 

quantidade suficiente de água potável para a região metropolitana do Rio de Janeiro 

(KJERVE et al., 1997). 

A Bacia Hidrográfica dos Rios Iguaçu/Sarapuí apresenta uma área de drenagem de 

726 km² e abrange totalmente os municípios de Belford Roxo e Mesquita e parte dos 

municípios do Rio de Janeiro, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Duque de Caxias.  

O rio Iguaçu tem sua nascente na serra do Tinguá, a uma altitude de cerca de 1000 m. Possui 

uma extensão de aproximadamente 43 km e deságua na Baía de Guanabara. Seu principal 

afluente pela margem direita é o rio Sarapuí. O rio Sarapuí nasce na serra de Bangu no 

município do Rio de Janeiro, numa altitude de aproximadamente 900 m. De sua origem à foz, 

no rio Iguaçu, tem cerca de 36 km (IBG, 2002).  



 28 

A refinaria de petróleo de Duque de Caxias - REDUC-PETROBRAS, localizada na 

margem esquerda do rio Iguaçu, próxima a sua foz, ocupou grande parte da área de ocorrência 

do primitivo manguezal que se encontra, atualmente, confinado num pequeno trecho do 

estuário do rio. As atividades de empresas consideradas potencialmente poluidoras 

concentram-se na área da bacia do sistema fluvial Iguaçu/Sarapuí. A disposição dos resíduos 

sólidos urbanos na área da bacia é realizada, principalmente, junto à foz, na margem direita 

dos rios Sarapuí e Iguaçu no Aterro Sanitário de Gramacho, que também recebe lixo 

doméstico de outras bacias (IBG, 2002).  

O relevo da bacia se caracteriza principalmente por duas unidades: a serra do Mar, 

onde se encontra o ponto culminante da bacia, o pico do Tinguá (1600m) e a Baixada 

Fluminense. O clima é quente e úmido, com estação chuvosa no verão e precipitação média 

anual em torno de 1700 mm. Parte da população residente na bacia dos rios Sarapuí e Iguaçu 

vive na área inundável da bacia, onde as condições sócio-ambientais são precárias. A 

importância da proteção ao ambiente das bacias hidrográficas está, não só na conservação das 

suas riquezas naturais - os rios, a mata atlântica, os manguezais e a própria baía, mas também 

na melhoria da qualidade de vida dos milhões de habitantes dos 16 municípios que nelas estão 

localizados (IBG, 2002). 

A FEEMA faz o controle da qualidade das águas dos principais rios da bacia nos 

pontos de amostragem Iguaçu (IA-260 e IA-261) e Sarapuí (SP-300) e os resultados das 

análises são divulgados periodicamente. Dentre os diversos parâmetros que a FEEMA 

monitora, apenas três deles (DBO, OD e Coli fecais) foram apresentados na Tabela 1, por 

serem bons indicadores de poluição e contaminação orgânica na coluna de água: 

 

Tabela 1 - Medianas dos Parâmetros – Período: 1995 a 1999.  

 

(*) Violação do padrão CONAMA  

 DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio; 
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 OD: Oxigênio Dissolvido;  

 Coli. Fecais: Coliformes Fecais.  

 

Fonte: FEEMA apud IBG, 2002. 

 

O presente estudo foi realizado numa área de replantio de manguezal localizada na 

Baía de Guanabara próxima ao Aterro Sanitário de Gramacho em Duque de Caxias, nas 

coordenadas geográficas 22º44,851‟ S e 43º14,957‟ W. Os rios Sarapuí e Iguaçu se unem em 

um único canal, que não costuma inundar a área de estudo.  

Foram feitas coletas em um ambiente de replantio de Rhizophora mangle iniciado no 

ano de 2000 denominado de área JG00 (Figura 3).  

 

 

Figura 3 - Vista aérea da área de estudo mostrando a área de plantio de Rhizophora mangle de 2000. 

Fonte: Google 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O suporte financeiro veio do projeto “Retenção de nutrientes em ecossistemas de 

manguezal: importância da geoquímica sedimentar, do desenvolvimento estrutural da 

vegetação e das interações planta-sedimento”, financiado pela FAPERJ, sob coordenação do 

Prof. Sambasiva Patchineelam, composto por uma tese de doutorado (BORGES, 2010) e esta 

dissertação de mestrado. 

Esta área de estudo foi escolhida pelo fato de a vegetação estar mais desenvolvida 

próxima de uma floresta mais madura (8 anos de idade no início do estudo). O ponto de coleta 

fica localizado no interior do plantio inundável com maior freqüência apenas na maré alta. Foi 

feita uma parcela de 144 m² que foi subdividida em quatro subparcelas de 36 m² (Figura 4), 

de acordo com o método utilizado por Chen e Twilley (1999).   

 

Figura 4 - Modelo de parcela de acordo com o método utilizado por Chen & Twilley (1999). 

Fonte: Chen e Twilley (1999). 

 

 

As coletas das amostras de sedimentos foram feitas no final de 2007. As coletas das 

amostras de raízes subterrâneas e folhas verdes foram feitas no início de 2008. As coletas dos 
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galhos, dos troncos e das raízes aéreas foram feitas em meados de 2009 quando foi adquirido 

o equipamento “sonda Pressler” para as coletas, não sendo necessário a derrubada das árvores. 

 

  

5.1  COLETA DE SEDIMENTO 

 

 

Dentro de cada subparcela foi coletado um testemunho utilizando tubos de acrílico em 

um perfil vertical de 30 cm de profundidade com diâmetro que variou entre 7 e 8 cm, no ato 

da coleta os perfis sedimentares foram seccionados em fatias de 5 cm. Sendo então coletado 

um total de 4 testemunhos com 6 amostras cada testemunho.  

 

 

5.2 COLETA DE COMPARTIMENTOS VEGETAIS  

 

 

Foram coletados diferentes compartimentos da vegetação dentro da parcela em pontos 

distribuídos nas subparcelas da área de estudo (n = 4), relativos a um total de 47 árvores. Em 

seguida foram lavados com água destilada, secos em estufa até alcançarem peso constante e 

macerados para obter melhor homogeneização. 

 

 

5.2.1 Raízes Subterrâneas 

 

 

Para extrair as raízes do sedimento foram feitas 4 trincheiras de 30 X 30 cm de largura 

e 30 cm de profundidade (uma trincheira por sub-parcela), de acordo com o método utilizado 

por Silva (1988). As raízes foram lavadas e peneiradas em malhas de 1,0 mm e separadas em 

raízes finas com diâmetro menor que 2 mm e em raízes grossas com diâmetro maior que 2 

mm. Somente as raízes com tecidos aparentemente vivos, sem sinais de necrose, foram 

consideradas (SILVA, 1988).  
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5.2.2 Galhos, troncos e raízes escoras 

 

 

 As coletas de galhos, tronco e raízes escoras foram feitas com auxilio de um trado 

conhecido de “sonda Pressler” que é um tubo de aço com uma lâmina na ponta em forma de 

rosca, este equipamento favorece a perfuração da madeira. Foram coletadas 16 amostras por 

parcela sendo 4 amostras por subparcela de cada compartimento vegetal. No ato da coleta as 

amostras foram imediatamente embrulhadas em plástico de filme PVC para manter suas 

características originais.    

 

 

5.2.3 Folhas 

 

 

 Foram chamadas de “folhas maduras” as folhas coletadas diretamente nas árvores 

completamente desenvolvidas com características aparentes de fotossinteticamente ativas. As 

folhas maduras foram colhidas com auxílio de um equipamento popularmente conhecido 

como “podão”, que é uma ferramenta que apresenta uma guilhotina para cortar galhos 

relativamente finos e um serrote na sua extremidade para cortar galhos relativamente grossos.  

Foram coletadas 16 amostras de folhas por parcela sendo 4 amostras por subparcela. Em 

seguida as amostras foram ensacadas e levadas para o laboratório. 

 

 

5.3 METODOLOGIA DE LABORATÓRIO 

 

 

Os pesos secos dos compartimentos foram estimados após secagem das amostras, a 

80°C por 48 horas. As extrações de metais fracamente ligados ao sedimento foram feitos com 

HCl 1 mol/L, as extrações de metais das placas-de-ferro foram feitas pelo método do DCB 

(Ditionito-Citrato-Bicarbonato) e as extrações de metais dos compartimentos vegetais e da 

serrapilheira foram feitos usando HNO3 concentrado. Todos os extratos foram filtrados com 

filtro Millipore de 25 mm de diâmetro e 0,45 µm de poro e aferidas com água deionizada até 
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o volume de 20 mL. As análises dos metais nos extratos foram realizadas por ICP OES, em 

duplicatas. 

 

 

5.3.1 Parâmetros físicos do sedimento  

 

 

Para a caracterização dos sedimentos foi determinada granulometria, matéria orgânica, 

Eh, pH e temperatura das amostras. Para as análises granulometricas dos sedimentos, toda 

matéria orgânica foi oxidada com peróxido de hidrogênio 10%, posteriormente foi utilizado 

um agente dispersante (pirofosfato de sódio) que ficou sob agitação por 24h. As frações silte, 

argila e areia foram estimadas com um analisador granulométrico de 0,02 a 500 µm por 

difração a laser modelo CILAS 1064. Os dados gerados foram tratados através do programa 

GRADISTAT versão 4.0. A matéria orgânica foi estimada pelo método de perda por ignição 

em uma temperatura a 450°C por um tempo de 5 horas (LEGG; BLACK, 1955).  O pH e Eh 

foram medidos insitu no sedimento através de medidor portátil de pH e Eh da DIGIMED. 

 

 

5.3.2 Fe, Mn, Zn, Cu e Pb no sedimento  

 

 

A digestão de cada amostra de sedimento foi realizada com 0,200 gramas de peso seco 

e triturada em nível de pó, para uma eficaz homogeneização. Posteriormente, foram 

adicionados 10 ml de HCl 1 mol/L em cada amostra, e agitadas por 16h em mesa agitadora 

(HUERTA-DIAZ; MORSE, 1990).  

 

 

5.3.3 Fe, Mn, Zn, Cu e Pb em compartimentos vegetal  

 

 

Para as extrações de metais de cada amostra de material vegetal foram utilizadas 0,200 

gramas de peso seco e macerado, 2 ml de peróxido de hidrogênio P.A. e 5 ml de ácido nítrico 
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concentrado P.A., sendo realizadas através do método USEPA 3051, que constitui uma 

extração em ácido nítrico concentrado, assistida por forno de microondas. Após esta etapa, as 

amostras foram filtradas e aferidas com água deionizada até o volume de 20 ml.   

Para a extração de metais dos tecidos das raízes subterrâneas foram utilizadas as raízes 

após a extração das placas-de-ferro. 

 

 

5.3.4 Extração de placas-de-ferro de raízes subterrâneas  

 

 

A extração das placas-de-ferro das raízes subterrâneas foi de acordo com o método do 

DCB (Ditionito-Citrato-Bicarbonato) empregado por Taylor e Crowder (1983), para  isso as  

frações vivas das raízes  foram separadas em  finas com diâmetro menor que 2 mm, e grossas 

com diâmetro maior que 2 mm. Utilizou-se 1g de raiz fresca, 3g de ditionito de sódio e 45 ml 

de citrato-bicarbonato de sódio em agitação constante por 3 horas. Após esse tempo as placas-

de-ferro já haviam sido solubilizadas no extrato de DCB, então as raízes foram separadas e 

lavadas, os extratos foram aferidos a 100 ml com água deionizada e condicionados na 

geladeira. 

 

 

5.4 APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO NO ENSINO 

BÁSICO 

 

 

Os estudos informativos sobre a geoquímica de metais em ecossistemas de manguezal 

foram realizados com alunos de 3º ano do ensino médio do C. E. Profª Alda Bernardo dos 

Santos Tavares, situado em Piabetá (Magé), e alunos do 9º ano (8ª série) do ensino 

fundamental do C. E. Salvador de Mendonça situado em Venda das Pedras, Itaboraí. As duas 

escolas envolvidas no estudo estão situadas em cidades abrangidas pela APA Guapimirim, 

região que ainda possui um dos maiores remanescentes de forestas de manguezal no Estado 

do Rio de Janeiro. 

O estudo foi desenvolvido com 2 turmas do 9º ano do ensino fundamental (turmas 903 

e 904) e 6 turmas do 3º ano do ensino médio (turmas 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006). 
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Participaram da diagnose 42 alunos do 9º ano e 156 alunos do 3º ano, enquanto na avaliação 

final participaram 57 alunos do 9º ano e 138 alunos do 3º ano.  

Na visitação ao Aterro Sanitário de Gramacho participaram 36 alunos, sendo que 

somente 31 alunos responderam ao questionário. Na visitação a sede da APA Guapimirim e a 

Praia de Piedade participaram 47 alunos, sendo que somente 31 alunos responderam ao 

questionário. 

Foi estabelecido como pré-requisito que os alunos participantes tivessem cursado 

disciplinas fundamentais como química e física, para que pudessem construir o conhecimento 

a partir das noções que já possuíam sobre cada uma das ciências envolvidas no estudo. As 

avaliações foram realizadas por meio de questionários com questões abertas onde os alunos 

tiveram total liberdade de expressar suas idéias a respeito do assunto proposto, a fim de 

demonstrar o domínio dos conceitos e do uso da linguagem científica, conforme sugeriu 

Azevedo (2004). 

 

 

5.4.1 Ambientação escolar 

 

 

C. E. Profª Alda Bernardo dos Santos Tavares 

Piabetá, Magé, RJ 

Diretor: Antonio da Silva Barbosa 

Professora: Maria Junko Mizuno Holanda 

Disciplina: Química 

Turmas: 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006 – 3º ano do ensino médio 

 

C. E. Salvador de Mendonça 

Venda das Pedras, Itaboraí, RJ 

Diretora: Nicéa 

Professora: Ester Batista Ceschini 

Disciplina: Ciências 

Turmas: 903 e 904 – 9º ano do ensino fundamental 

 

 



 36 

5.4.2 Etapas do estudo 

 

 

Durante o desenvolvimento do estudo com os alunos foi realizado: 

 Diagnose (levantamento das concepções prévias dos alunos sobre o tema através de 

questionário aberto) composta por 5 perguntas: 1- O que é manguezal? 2- O que é 

Geoquímica Ambiental? 3- Qual a principal função do sedimento e das raízes da 

vegetação em um manguezal? 4- Você acha que o manguezal é importante para os 

ecossistemas vizinhos? Justifique. 5- Qual a importância de se estudar a geoquímica 

de metais em ecossistemas de manguezais? 

 Aula teórica visual através de slides sobre contaminação ambiental e ecossistemas de 

manguezal; 

 Avaliação final (sendo aplicado um questionário igual ao da diagnose ao final do 

estudo) para avaliar o conhecimento antes e depois do estudo e quantificar o ganho de 

conhecimento (evolução); 

 Saída de campo (para os alunos do 3º ano do ensino médio) onde parte dos alunos fez 

uma visita ao Aterro Sanitário de Gramacho e outra parte fez uma visita à sede da 

APA Guapimirim e ao manguezal na Praia de Piedade em Magé, para avaliar se 

haveria alguma importância para os alunos, a visitação ao local do estudo apresentado 

a eles durante a apresentação dos slides (Aterro Sanitário de Gramacho) e o 

conhecimento do desenvolvimento de trabalhos de preservação como o da APA 

Guapimirim e a visitação a um ecossistema de manguezal ainda bem preservado.  

 Após as saídas de campo foi aplicado um outro questionário com 5 perguntas referente 

ao assunto exposto no local de visitação: Para todos os alunos 1- Você assistiu a 

apresentação dos slides? 2- Qual ou quais atividades você indicaria para que fosse 

apresentada às outras turmas da sua escola? Aterro Sanitário de Gramacho: 3 - O que 

mais chamou a sua atenção sobre as formas de tratamento do lixo mostradas durante a 

visita ao Aterro Sanitário de Gramacho? 4 - Você acha que os tratamentos dado ao 

lixo nos aterros sanitários (tratamento do chorume, captação e queima do gás metano) 

e a reciclagem de parte do lixo por cooperativas e pessoas da comunidade são 

importantes para o meio ambiente? 5 - Por que devemos reflorestar e preservar o 

manguezal ao redor do Aterro Sanitário de Gramacho? Sede da APA Guapimirim e 

Praia de Piedade: 3- O que mais chamou a sua atenção durante a visita à sede da APA 
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de Guapimirim e a Praia de Piedade (por exemplo, palestra, manguezal, casa de 

garrafas pet) e Por quê? 4- Você acha que trabalhos de Educação Ambiental, como os 

desenvolvidos pelas escolas e pela APA, são importantes para o meio ambiente? 

Justifique. 5 - Por que devemos preservar o manguezal localizado no entorno da Baía 

de Guanabara? Qual a importância deles? 

 O tratamento quantitativo permitiu uma análise da freqüência relativa das respostas 

dos alunos através dos resultados obtidos possibilitando assim a elaboração de 

gráficos que facilitaram a representação visual e a compreensão dos dados. 

 

 

5.4.3 Metodologia de sala de aula (slides) 

 

 

Nos slides sobre Contaminação Ambiental, apresentados às turmas de 9º ano, foram 

mostrados:  

- 1º slide: mapa da Baía de Guanabara que abriga em seu entorno as cidades do Rio de 

Janeiro, Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói; refinaria de grade porte 

(REDUC); desenvolvido parte industrial, portos comerciais, terminais marítimos; estaleiros; 

aterros sanitários, lixões e ecossistemas de manguezal.  

- 2º slide: Baía de Guanabara efetada por esgoto doméstico e industrial, lixo transportado 

pelos rios, óleo que vazam das embarcações que navegam pelas suas águas, chorume 

proveniente dos lixões e petróleo que vazam dos navios petroleiros.  

- 3º slide: ciclo natural da matéria orgânica; criação de lixões;  

- 4º slide: vetores causadores de doenças como, ratos, moscas, mosquitos, baratas etc.; 

contaminação do ar, água e solo pela decomposição do lixo;  

 - 5º slide: gás metano resultante da decomposição causam incêndios e contribuem para a 

intensificação do efeito estufa;  

- 6º slide: chorume contamina o solo e as águas; 

- 7º slide: diferença existente entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário; 

- 8º slide: metais são elementos químicos não biodegradáveis, persistem no ambiente por um 

longo período de tempo, acumulam-se nos diversos elos da cadeia alimentar. Podem estar na 
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forma de íons, formando compostos ou adsorvida a partículas, podem também ser volátil, 

tóxico ou solúvel em água como o sal de cozinha;  

- 9º slide: principais fontes naturais de elementos químicos como chuva, sol vento, vulcões e 

as rochas;  

- 10º slide: fontes antrópicas como esgoto doméstico e industrial, fertilizantes utilizados na 

agricultura, lixões, resíduos liberados pelas embarcações, contaminação pelo lixo hospitalar e 

derramamentos de petróleo;  

- 11º ao 13º slide: fotos do Aterro Sanitário de Gramacho tiradas durante a visitação dos 

alunos do 3º ano do ensino médio ao aterro;  

- 14º slide: Química – como os elementos químicos liberados pelas diversas fontes interagem 

uns com os outros, inclusive com as águas das chuvas e dos rios, através das ligações iônicas 

ou moleculares formando os compostos químicos, apresentando também as camadas 

existentes no sedimento (ativa, intermediária e imobilizada);  

- 15º slide: Física – como a força do vento, das águas das chuvas e dos rios, do pingo d‟água 

se espatifando sobre a terra nua, das raízes das árvores desagregando o solo, do calor do sol 

desagregando as partículas das rochas causam o intemperismo nas rochas e nos solos 

favorecendo a erosão e o transporte de suas partes contendo os elementos químicos até os 

manguezais onde pela força de atração esses elementos químicos irão se aderir às partículas 

finas do sedimento ali depositadas; 

- 16º slide: Biologia – como os elementos químicos entram na cadeia alimentar terrestres, 

marinha e costeira e como a energia absorvida na base da cadeia alimentar é transportada 

pelos níveis tróficos até o topo da cadeia alimentar;  

- 17º slide: Geografia – ecossistemas brasileiros e fatores de influência sobre seu 

funcionamento, como o ciclo da água, oxigênio, nitrogênio, carbono, hidrogênio, a força das 

marés, a força das ondas e o pH da água;  

- 18º slide: apresentação do trabalho científico intitulado “Dinâmica e estocagem de metais 

(Zn, Cu e Pb) no Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho na Baía de Guanabara, RJ” (parte 

da presente dissertação); 

- 19º slide: mapa da área de estudo (Figura 3); 

- 20º slide: sedimento como indicador do nível de contaminação do ecossistema tendo grande 

utilidade na identificação de alterações ambientais, que as camadas devem refletir as 
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condições da época em que ela estava na superfície, é formado por matéria orgânica, 

elementos químicos, partículas finas e água; 

- 21º slide: metodologia utilizada;  

- 22º slide: gráfico com os resultados do estudo (Figura 5); 

A Figura 5 (slide 22) mostra que os elementos químicos Zn, Cu e Pb estão numa 

concentração superior a concentração considerada natural para o manguezal do Aterro 

Sanitário de Gramacho. No gráfico, o termo “Média” indica as concentrações médias destes 

elementos encontradas neste estudo e “background” indica as concentrações estimadas como 

naturais para a região – 54 e 5,6 μg/g para Zn e Cu, respectivamente (MACHADO et al., 

2002a) e 14,9  μg/g para Pb (MONTEIRO, 2008). 
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Figura 5 - Concentração média de Zn, Cu e Pb (presente estudo) comparada com valores de background 

estimados para a região da Baía de Guanabara.  

 

Fonte: Monteiro (2008), Machado et al. (2002a). 

 

Nos slides sobre Ecossistemas de Manguezal, apresentados às turmas de 9º ano, foram 

mostrados:  

- 1º slide: definição de manguezais e onde ocorrem; 

- 2º slide: sedimento, características dos rios e marés; 

- 3º e 4º slide: importância ecológica do manguezal; 

- 5º slide: a química do manguezal;  
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- 6º slide: a física do manguezal; 

- 7º slide: a biologia do manguezal; 

- 8º slide: a geografia do manguezal; 

- 9º slide: geoquímica ambiental; 

- 10º slide: geoquímica dos metais;  

- 11º slide: APA (Área de Proteção Ambiental) Guapimirim; 

- 12º slide: fotos da APA Guapimirim tiradas durante a visitação dos alunos do 3º ano do 

ensino médio a APA;  

- 13º slide: fotos da Praia de Piedade e da casa de garrafa Pet tiradas durante a visitação dos 

alunos do 3º ano do ensino médio a APA.  

Durante a apresentação dos slides sobre contaminação ambiental para o 9º ano do 

ensino fundamental foi falado em ligação iônica e molecular, ciclos biogeoquímicos, 

transferência de energia através dos níveis tróficos, forças como as das águas (chuva, rios, 

marés, ondas) e dos ventos, porque esses assuntos faziam parte da grade curricular deles. Para 

os alunos do 3º ano do ensino médio foi feita apenas uma apresentação de slides contendo 

todos os assuntos, mas sem as fotos que foram tiradas durante as visitações.   

Para o presente estudo, a questão da interdisciplinaridade e sua utilidade no dia-a-dia 

de um profissional da ciência contemporânea, contextualizada no tempo e no espaço 

pertinente ao século XXI são fundamentais, pois existe uma insatisfação muito grande por 

parte dos alunos quanto a ter no currículo escolar, várias disciplinas “sem utilidade” pelo fato 

de terem de optar apenas por uma carreira profissional. Por envolver ciências como, química, 

física, biologia e geografia, ficou estabelecido que o estudo fosse desenvolvido com alunos do 

ensino médio que já tivessem cursado disciplinas fundamentais, como física e química. 

Posteriormente o estudo foi estendido a alunos que estivessem cursando o 4º bimestre do 9º 

ano do ensino fundamental. Além de já terem cursado 80% da disciplina de ciências (química 

e física), outro fator pesou muito na decisão de aceitá-los no estudo: o 9º ano é a última série 

do ensino fundamental, é o final de um ciclo, alguns alunos param de estudar para trabalhar e 

ajudar nas despesas da família; algumas alunas abandonam os estudos por estarem grávidas e 

após o nascimento da criança não tem com quem deixá-la para voltar aos estudos. 
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5.4.4 Locais das saídas de campo 

 

 

O Aterro Sanitário de Gramacho foi escolhido como local de visitação por dois 

motivos: (1) por ser um local altamente impactado por resíduos proveniente de atividades 

antrópicas e (2) por ser o local de coleta do estudo apresentado nos slides, isto é, o local da 

área de estudo da biogeoquímica de metais da presente dissertação. A sede da APA 

Guapimirim e o manguezal da Praia de Piedade foram escolhidos por estarem relacionados a 

trabalhos de preservação de ecossistemas de manguezal e de conscientização ambiental. 

O Aterro Sanitário de Gramacho situa-se na margem direita dos rios Sarapuí e Iguaçu 

junto à foz foi instalado desde 1978 o Aterro Sanitário de Gramacho em uma área de 1 milhão 

300 mil m², cedida pelo Governo Federal ao município do Rio de Janeiro, para deposição do 

lixo gerado na Região Metropolitana. Desde então, foram executadas inúmeras intervenções: 

selagem do solo com manta de PVC para não haver contaminação do lençol freático, 

cobertura dos resíduos sólidos com argila, melhoria do sistema de drenagem de águas 

pluviais, aplicação de barreira vegetal, sistema de captação e queima de biogás, sistema de 

captação e tratamento de chorume, um centro de educação ambiental, um centro de triagem de 

materiais recicláveis operado pela cooperativa de catadores e revitalização de 110 hectares do 

manguezal. Para a recuperação das áreas degradas do manguezal foi constituída uma parceria 

entre as empresas Nova Gramacho S/A, Companhia de limpeza urbana (COMLURB) e a 

Empresa Manglares Consultoria (BORGES, 2010). 

Durante a visitação os alunos realizaram as seguintes atividades: 

- Assistiram a uma palestra sobre o funcionamento do aterro e a unidade de reciclagem do 

lixo no centro de educação ambiental; 

- Visitaram o local em que o lixo é depositado pelos caminhões, espalhado e coberto com 

terra;  

- Viram como o chorume é canalizado (através de canais) até a lagoa de chorume na estação 

de tratamento de chorume e como o metano é coletado e canalizado (através de tubos) até a 

usina de biogás. 

Os alunos foram também informados que o aterro está para ser desativado, para que 

não haja o afundamento do aterro para dentro do sedimento (porque o aterro foi instalado 

sobre uma área de manguezal).  Não foi possível visitar o manguezal e nem mesmo descer do 
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ônibus por questão de segurança, pois havia chovido muito no dia anterior e as ruas do aterro 

não são asfaltadas. Voltando para a escola, passamos pelo lixão localizado logo após a entrada 

para Piabetá para que os alunos pudessem observar a diferença na forma de tratamento do 

lixo.  

A APA de Guapimirim foi criada pelo Decreto 90.225 de setembro de 1984, resultado 

de um movimento ambientalista que envolveu diversos representantes da sociedade civil 

organizada e da comunidade científica. Esta tem como objetivo proteger os remanescentes de 

manguezal situados no recôncavo da Baía de Guanabara e assegurar a permanência e 

sobrevivência de populações humanas que mantêm uma relação estreita com o ambiente, 

vivendo dos seus recursos naturais e mantendo ainda características tradicionais no convívio 

com a natureza. Localiza-se na região metropolitana do Rio de Janeiro, abrangendo parte dos 

municípios de Magé, Guapimirim, Itaboraí e São Gonçalo (IBAMA, 2002). 

Durante a visitação os alunos assistiram a uma palestra sobre o trabalho de 

monitoramento e preservação das áreas de manguezal abrangidas pela APA, visitaram a estufa 

onde são cultivadas plântulas de manguezal em vários estágios de desenvolvimento para 

posterior replantio. Na Praia de Piedade visitaram o manguezal e viram lixo preso e 

acumulado entre as raízes da vegetação. Viram também a textura do sedimento e da 

vegetação. Visitaram a casa de garrafas PET, fruto do projeto ArteMangue, do comerciante 

Célio de Oliveira. A obra é especial por ser um dos resultados de uma iniciativa "social e 

ambiental" que teve início em julho de 2001 (Fonte: OLIVEIRA). Para os alunos visualizarem 

a floresta de manguezal na região foram levados até um píer próximo, no qual puderam tirar 

dúvidas sobre o ambiente observado e rigistrar este ambiente em fotografias. 

Apenas os alunos que faziam parte do Grêmio Estudantil participaram das duas saídas 

de campo, todos os alunos que participaram das saídas de campo foram selecionados pela 

professora deles. 

 

 

5.4.5 Validação do questionário 

 

 

O questionário da diagnose e avaliação final foi testado em estudo anterior 

(CESCHINI, 2009), onde foi formulado um questionário e aplicado a dez pessoas 

aleatoriamente para saber se as perguntas foram formuladas de forma clara e sem 
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ambigüidade. O questionário está apresentado no Apêndice II (10.1). Os questionários 

referentes às saídas de campo também estão apresentados no Apêndice II (10.2 e 10.3). 

 

 

5.5 TRATAMENTO ESTATÍSTICO  

 

 

 As análises de correlações de Pearson foram realizadas com o auxílio do software 

STATISTICA for Windows, Release 7.0. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados apresentados referentes a quantificação dos metais (Fe, Mn, Zn, Cu e 

Pb) representam as médias de concentração desses elementos no sedimento, placas-de-ferro e 

compartimentos vegetais das quatro sub-parcelas coletadas. As tabelas contendo os valores 

apresentados nos gráficos estão expostas em Apêndice I. Os resultados da granulometria, das 

características físico-químicas do sedimento e das concentrações de Fe foram obtidos de uma 

tese de doutorado (BORGES, 2010), desenvolvida dentro de um mesmo projeto de pesquisa 

no qual se insere esta dissertação. Os resultados apresentados referentes aos estudos 

desenvolvidos com alunos do ensino básico representam as porcentagens de todas as respostas 

dadas pelos alunos para cada questão.      

 

 

6.1 SEDIMENTO 

 

 

As características físicas, físico-químicas e químicas do sedimento estão representas 

pelas médias dos valores encontrados e pelos perfis de distribuição vertical.  

 

 

6.1.1 Granulometria 

 

 

A granulometria da área estudada é constituída em média por 0,10% de areia, 22,43% 

de argila e 77,48% de silte, conforme mostra a Tabela 9.1 (Apêndice I) e a Figura 6. Os dados 

mostram predominância de silte (média de 77,48%), seguido de argila (média de 22,43%), 
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para todas as camadas. Praticamente não ocorre areia no perfil (média de 0,10%). Da base do 

perfil até os 23 cm de profundidade ocoreu pequeno aumento das porcentagens de argila, que 

se mativeram constantes até os 13 cm de profundidade, havendo uma clara tendência de 

diminuição posteriormente, até a superfície. Os resultados apresentaram uma correlação 

inversamente proporcional (r = -1,00) entre as frações argila e silte. Nos 23 cm de 

profundidade ocorreu a concentração máxima de argila (23,69%) e a concentração mínima de 

silte (75,94%). Nos 3 cm de superiores ocorreu o inverso, a concentração mínima de argila 

(19,87%) e a concentração máxima de silte (80,03%).  O conteúdo de areia em 23 cm foi de 

0,37%, sendo esta a concentração máxima desta fração, seguida de 0,10% nos 3 cm 

superiores. 
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Figura 6 - Composição granulométrica do sedimento da área de estudo. 

Fonte: Borges (2010). 

 

 

6.1.2 Características físico-químicas 

 

 

As características físico-químicas do sedimento da área de estudo indicaram haver 

condições redutoras (em média, o Eh foi -160 mV) e próximas à neutralidade (em média, o 

pH foi 6,9), conforme mostra a Tabela 9.1 (Apêndice I). A matéria orgânica apresentou média 

de 23% , conforme Tabela 9.1 (Apêndice I). As frações de argila e a matéria orgânica 

apresentaram uma correlação significativa negativa (r= -0,93), conforme Tabela 9.3 

(Apêndice I). Esta correlação se deve, provavelmente, a matéria orgânica de origem dos 
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detritos de manguezal se encontrar no tamanho de silte. A Figura 7 apresenta a variabilidade 

vertical destes dados nos testemunhos.  
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Figura 7 - Características físico-químicas do sedimento da área de estudo. 

Fonte: Borges (2010). 

 

 

Kristensen e Holmer (2001) realizaram experimentos para estudar a decomposição da 

matéria orgânica utilizando uma combinação de fatores: dois tipos de granulometrias (silte e 

areia), dois tipos de materiais (diatomáceas e cevada), dois estágios de decomposição (fresco 

e velho) e três aceptores de elétrons (O2, NO3
-
, SO4

2-
), concluíram que a reduzida atividade 

bacteriana nas camadas mais profundas se deve ao fato de que nas camadas mais superficiais 

ocorre uma rápida degradação das partes mais lábeis da matéria orgânica. Resta para as 

camadas mais profundas a degradação de macromoléculas que são estruturalmente mais 

complexas. Esta tendência possivelmente também acontece na área do presente estudo, na 

qual os perfis sedimentares apresentaram maior porcentagem de matéria orgânica e Eh 

ligeiramente menos redutor (-139 mV em média) nos 5 cm superiores, ocorrendo condições 

mais redutoras nas camadas mais inferiores (-182 mV em média), nos 23 cm de profundidade.  

Os resultados deste estudo evidenciam que a matéria orgânica provavelmente está 

fortemente associada ao silte e que os valores mais elevados na superfície dos perfis (5 cm) 

provavelmente se devem a influência da matéria orgânica proveniente da serrapilheira que se 

deposita no sedimento (BORGES, 2010). Apesar de Carvalho (2001) ter caracterizado o pH 

do chorume do Aterro Sanitário de Jardim Gramacho como básico (na faixa de 7,8-8,2), o pH 

do sedimento está dentro da normalidade se comparado com estudos desenvolvidos em 

florestas de manguezal, não sugerindo forte efeito de aportes de chorume. Por exemplo, 



 47 

Lacerda et al. (1993) que fez um estudo em ambiente sob a influência de Rhizophora mangle 

na Baía de Sepetiba RJ, encontrou média de pH próximo a 6,8.  

 

 

6.1.3 Fe e Mn no sedimento 

 

 

As concentrações de Fe e Mn no sedimento da área de estudo têm médias de 32,02 

mg/g e 114,09 μg/g, respectivamente, conforme mostra a Tabela 9.2 (Apêndice I). A Figura 8 

apresenta as médias das concentrações destes metais fracamente ligadas ao sedimento dos 

quatro perfis coletados.  

As distribuições das concentrações médias de Fe e Mn não estiveram estatisticamente 

correlacionadas com a distribuição da granulometria ou da matéria orgânica. As 

concentrações médias destes elementos no sedimento foram decrescendo dos 28 cm de 

profundidade até os 18 cm, a partir daí foram sofrendo um aumento até apresentarem um 

valor máximo em 8 cm, voltando a decrescer dos 8 cm aos 3 cm. O teste estatístico mostrou 

haver uma correlação positiva significativa entre o Fe e o Mn (r= 0,90), conforme Tabela 9.3 

(Apêndice I). 
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Figura 8 - Concentrações médias de Fe (mg/g) e Mn (μg/g) e desvio padrão dos quatro perfis sedimentares 

- um em cada subárea. 

 

 

A Tabela 2 apresenta concentrações médias de Fe e Mn em diferentes ambientes 

sedimentares. A área de estudo recebe um grande aporte de Fe e Mn, por intermédio do Rio 

Iguaçu, provavelmente por influência do intemperismo natural e processos erosivos na bacia 
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de drenagem (MONTEIRO, 2008). Os resultados encontrados por Machado et al. (2008) em 

seu estudo no estuário do Rio Iguaçu, dentro da Baía de Guanabara, apresentam menores 

concentrações de Fe e Mn do que as encontradas por Monteiro (2008), que coletou 

sedimentos dentro do rio. Como os dois trabalhos usaram métodos de extração fortes, esta 

diferença deve ser conseqüência das diferenças na granulometria, que foi mais fina no estudo 

de Monteiro (média de 0,11% de areia) do que no de Machado et al. 2008 (média de 40% de 

areia). No presente trabalho, foi encontrada concentração de Fe próxima a de Monteiro 

(2008), embora o método de extração deste autor tenha sido mais forte, sendo a concentração 

de areia similar entre os dois estudos. Já no estudo de Borges et al. (2007), que em média 

encontraram 33,2% de areia nas amostras, embora usando o mesmo método do presente 

trabalho, as concentrações de Fe foram muito inferiores.  

Em relação ao Mn, as concentrações encontradas neste estudo foram inferiores as 

concentrações encontradas por Monteiro (2008) e Machado et al. (2008), provavelmente 

porque o método de extração deste estudo é mais fraco (Tabela 2). Além disto, é possível 

haver a influência do potencial redox redutor da área de estudo, mobilizando o Mn e assim 

diminuindo a concentração deste elemento no sedimento (GUEIROS et al., 2003).  

Tabela 2 - Concentração média de Fe (mg/g) e Mn (μg/g) em amostras de sedimentos de área de 

manguezal, áreas próximas ao manguezal e a aterro sanitário e este estudo: 

ESTUDO FERRO  MANGANÊS  
MÉTODO DE 

EXTRAÇÃO 

% AREIA 

Monteiro 2008  

(Rio Iguaçu, Baía Guanabara - RJ) 

38,02 214 HNO3 conc. 0,1 

Machado et al. 2008  

(Baía Guanabara - RJ) 

17,5  153,5  Água régia 50% 40 

Borges et al. 2007  

(Mauá, Baía Guanabara - RJ) 

3,9  - HCl 1 mol/L 33 

Jones 2010  

(Castle Harbour, Bermudas) # 

2,9 36,2 EPA 6020A  

(ICP MS) 

31 

Este estudo 

(Manguezal de Gramacho) 

32,02  114,09 HCl 1 mol/L 0,1 

# Resultados encontrados a 160 m do aterro sanitário marinho (distância entre o aterro e a área de 

estudo compatível com a deste estudo). 

 

Borges (2010) em sua tese de doutorado, que se encontra inserida no mesmo projeto 

de pesquisa desta dissertação, realizou estudos em três pontos de coleta (JG00, JG02 e JG04) 

que compreende a uma área de 630 m de extensão, estando a área mais próxima ao aterro 
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sanitário a uma distância de aproximadamente 200 m (JG00). Este autor encontrou uma maior 

concentração de ferro no sedimento com maior proximidade do aterro sanitário, devido a 

processos erosivos proveniente deste aterro. Jones (2010), que avaliou a concentração de 

metais próximos a um “aterro marinho”, também encontrou uma maior concentração de 

metais conforme se aproximava do aterro. Esta tendência ocorreu para o Fe e o Mn, que 

apresentam resultados bem abaixo dos encontrados por este estudo. Borges (2010) também 

concluiu que as concentrações de Fe não estão acompanhando a tendência de teores finos do 

sedimento e nem a tendência da matéria orgânica, reforçando a idéia de que o Fe está sendo 

erodido do aterro sanitário, além do aporte fluvial. 

 

 

6.1.4 Zn, Cu e Pb no sedimento 

 

 

As concentrações de Zn, Cu e Pb no sedimento da área de estudo têm médias de 75,08 

μg/g, 13,98 μg/g e 26,92 μg/g respectivamente, conforme mostra a Tabela 9.2 (Apêndice I). A 

Figura 9 apresenta as médias das concentrações de metais-traço fracamente ligados ao 

sedimento dos quatro perfis coletados.  

As concentrações médias de Zn, Cu e Pb no sedimento foram aumentando dos 28 cm 

aos 13 cm quando as médias apresentaram valores máximos, sendo que estas médias 

mantiveram-se praticamente estáveis  dos  8  cm  de  profundidade  até  a  superfície.  O teste 

estatístico mostrou haver uma correlação positiva significativa entre o Zn e o Cu (r= 0,97) 

conforme Tabela 9.3 (Apêndice I). A distribuição das concentrações médias de Zn, Cu e Pb 

não esteve estatisticamente correlacionada com a distribuição da granulometria ou da matéria 

orgânica, embora o Pb tenha apresentado uma tendência semelhante a da argila. 
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Figura 9 - Concentrações médias de Zn, Cu e Pb (μg/g) e desvio padrão dos quatro perfis sedimentares -  

um em cada subárea. 

 

 

Os resultados de alguns estudos realizados por outros autores mostram haver uma 

semelhança com os resultados deste estudo, em relação à concentração de Zn, Cu e Pb 

(geralmente seguindo a tendência Zn > Cu > Pb) nos sedimentos das áreas estudadas (Tabela 

3). Machado et al. (2004) encontraram altas concentrações de Zn, Cu e Pb tanto no Rio Iguaçu 

como na Baía de Guanabara indicando que o aporte destes elementos pode ser tanto de origem 

continental como marinha. Monteiro (2008) encontrou concentrações ainda mais altas na 

margem deposicional do Rio Iguaçu, sugerindo que os aportes de Zn, Cu e Pb estão 

associados a esgoto urbano e industrial. A diferença encontrada nas concentrações entre os 

dois estudos acima citados provavelmente se deve aos métodos de extração utilizados pelos 

autores, como já indicado anteriormente para o Fe e o Mn. Neste estudo, as concentrações de 

Zn, Cu e Pb foram menores que as concentrações encontradas por Monteiro (2008) e 

Machado et al. (2004) provavelmente devido ao método de extração utilizado ser mais fraco 

que os dos outros dois trabalhos. Os resultados encontrados por Jones (2010) indicam que 

próximo ao aterro marinho houve contaminação por metais, dando a entender que o aterro 

provavelmente seria uma das fontes desses metais para aquela região. Os resultados dos 

estudos realizados por Borges et al. (2007) e Jesus et al. (2004) apresentam resultados típicos 

de áreas menos impactadas em relação à área de coleta deste estudo. A área de estudo recebe 

as águas provenientes da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu que transporta metais-traço como 

resultado do intemperismo de rochas constituintes da bacia hidrográfica, efluentes domésticos 

e industriais, assim como do escoamento superficial de águas pluviais proveniente do Aterro 

Sanitário de Gramacho (MACHADO et al., 2002a; BORGES, 2010), que explicam as 

elevadas concentrações mesmo apenas na fração extraída com HCl 1 mol/L. 
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 Tabela 3 - Concentração média de Zn, Cu e Pb (μg/g) em amostras de sedimentos de área de manguezal, 

áreas próximas ao manguezal e a aterro sanitário e este estudo: 

ESTUDO ZINCO COBRE CHUMBO 
MÉTODO DE 

EXTRAÇÃO 

% AREIA 

Machado et al 

2004* (Rio Iguaçu 

- RJ) 

183,1 52,6 42,6 HCl 6 mol/L -- 

Machado et al 

2004* (Baía de 

Guanabara) 

201,6 

 

59,2 41,6 HCl 6 mol/L -- 

Monteiro 2008          

(Rio Iguaçu – RJ) 

313,1 74,6 47,4 HNO3 conc. 0,1 

Borges et al 2007  

(Mauá - RJ) 

-- 1,6 11,5 HCl 1 mol/L 33 

Jesus et al., 2004     

(Baía do Espírito 

Santo) 

48 11 10 USEPA 610 

HNO3 e HCl 

conc. 

(chapa elétrica) 

-- 

Jones 2010 (Castle 

Harbour – 

Bermudas) # 

88,2 9,4 46,7 EPA 6020A     

(ICP MS) 

31 

Este estudo 75,1 14,0 26,9 HCl 1 mol/L 0,1 

* a unidade foi convertida nmol/g e μmol/g para μg/g. 

# Resultados encontrados a 160 m do aterro sanitário marinho (distância entre o aterro e a área de 

estudo compatível com a deste estudo). 

 

Jones (2010) realizou estudo em um “aterro marinho” em Castle Harbour, nas 

Bermudas, para avaliar a qualidade do sedimento do entorno do aterro a fim de verificar o 

impacto causado nas áreas adjacentes a ele. Este autor concluiu que todos os metais 

mostraram uma clara tendência de decréscimo na concentração na medida em que a distância 

do aterro aumentava. As concentrações de zinco e cobre do ponto de coleta mais próximo do 

aterro (2 m) era de 10 a 20 vezes mais altas que os valores de background, seguido pelo ferro, 

manganês e chumbo que foram de 3 a 6 vezes superiores a concentração background.  

Neste estudo os valores das concentrações médias de Zn, Cu e Pb no sedimento 

também estão acima dos valores de background estimados para a região – 54 e 5,6 µg/g para o 

Zn e o Cu, respectivamente (MACHADO et al., 2002a), e 14,9 µg/g para o Pb (MONTEIRO, 

2008). Vale lembrar que os valores das concentrações médias estão acima dos valores de 
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background apesar das extrações terem sido realizadas em HCl 1 mol/L, enquanto que os 

valores de background citados são referentes a concentrações extraídas em soluções ácidas 

muito mais fortes, como água régia 50% (MACHADO et al., 2002a) e ácido nítrico 

concentrado (MONTEIRO, 2008). 

No estudo realizado por Borges et al. (2007) em Mauá-RJ, as concentrações de Fe, Cu 

e Pb estão associados aos teores de finos (silte e argila) do sedimento havendo uma relação 

inversa com a matéria orgânica, que era fortemente influenciada pela vegetação, que é pobre 

em metais. Este aporte de matéria orgânica diluiu as concentrações de Fe, Cu e Pb nos 

sedimentos de manguezal, pois o conteúdo de matéria orgânica foi de 19 a 42%. A ausência 

de correlação destes metais com a matéria orgânica na área do presente estudo provavelmente 

se deve a mesma diferença entre as fontes de metais (intemperismo e contaminação antrópica) 

e as fontes de matéria orgânica (muito influenciada pela vegetação de manguezal), como 

indicado por Borges et al. (2007). Acredita-se que, no presente estudo, os metais Zn, Cu e Pb 

estejam sendo transportados da Baía de Guanabara e do continente para a área do manguezal 

de Gramacho, mas com uma influência do aterro sanitário.  

 

 

6.2 PLACAS-DE-FERRO 

 

 

O Fe e o Mn são micronutrientes e exercem grande influência na ciclagem de outros 

nutrientes em sistemas aquáticos como destacado por Esteves (1998). De acordo com este 

autor a forma dissolvida do ferro pode se precipitar sob diferentes formas, como Fe(OH)2, 

FeCO3 e FeS no sedimento. O manganês reage de maneira semelhante ao ferro, precipitando-

se como MnCO3, MnS, Mn(OH)2, sendo que o composto MnS não é tão insolúvel quanto o 

FeS (ESTEVES, 1998). A ciclagem do ferro no sedimento é complexa, existem muitas 

reações bióticas (afetadas pela atividade bacteriana e influência da rizosfera) e abióticas 

(afetadas pelo pH, temperatura, potencial redox) que podem influenciar a disponibilidade do 

ferro solúvel (ALONGI, 2010).  

Os fatores mais importantes que podem influenciar na formação das placas-de-ferro, 

são a disponibilidade de ferro e de espécies vegetais capazes de criar uma zona oxidada na 

rizosfera. Como descrito por Mendelssohn (1993), a disponibilidade de ferro pode ser afetada 

de diferentes formas pela granulometria, conteúdo de matéria orgânica e pH do sedimento 
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(Figura 10). Contudo, existe um limite superior para a acumulação de placas-de-ferro sobre as 

raízes, provavelmente determinado pela área superficial de contato das raízes 

(MENDELSSOHN, 1993). 

O pH do sedimento pode afetar a formação das placas-de-ferro diretamente por 

controlar a concentração de ferro solúvel e a ressolubilização do ferro precipitado sobre as 

raízes e indiretamente por influenciar na capacidade de desenvolvimento de zonas oxidadas 

pelas raízes e na precipitação do ferro na rizosfera vegetal. A diminuição no potencial redox 

(Eh) aumenta a solubilidade de ferro no sedimento, favorecendo a disponibilidade de Fe para 

a sua deposição sobre as raízes presentes nas zonas que foram oxidadas por estas próprias 

raízes. Contudo, a constituição granulométrica do sedimento pode determinar a capacidade de 

retenção de ferro, sendo as partículas finas uma importante fonte de ferro (MENDELSSOHN, 

1993). 

 

Figura 10 - Esquema da disponibilidade de ferro no sedimento. Correlação negativa com a disponibilidade 

de ferro (-) e correlação positiva com a disponibilidade de ferro (+). 

 

Fonte: Esquema modificado de Mendelssohn (1993). 

 

 

6.2.1 Fe, Mn e Zn nas raízes finas, grossas e placas-de-ferro  

 

 

As concentrações de Fe, Mn e Zn nas placas-de-ferro e nos tecidos das raízes estão 

apresentadas na Tabela 9.4 (Apêndice I) e na Figura 11. As maiores concentrações de ferro 

estão nas placas-de-ferro. As maiores concentrações de manganês estão nos tecidos das raízes 
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finas e nas placas-de-ferro das raizes grossas, enquanto que as maiores concentrações de zinco 

estão nos tecidos das raízes finas e raízes grossas. As raízes finas normalmente apresentam 

maiores concentrações do que as raízes grossas, exceto em relação ao Zn na placa-de-ferro. 

Isto, provavelmente, ocorreu devido às raízes finas terem uma maior área de contato e 

consequentemente uma maior emissão de oxigênio.  

As concentrações de Cu e Pb nas placas-de-ferro ficaram abaixo do limite de detecção. 

As concentrações médias destes elementos nas raízes finas e grossas serão discutidas no 

subtítulo dos compartimentos vegetais. 

 

Figura 11 - Concentração média de Fe, Mn e Zn (μg/g) e desvio padrão das quatro réplicas coletadas de 

raízes finas e raízes grossas para a extração de placas-de-ferro (uma em cada subárea). 

 
 

Alongi (2010) realizou experimentos para quantificar o desenvolvimento de plântulas 

de cinco espécies de árvores de mangue com o aumento gradual no fornecimento de ferro e 

observou que o crescimento das árvores responde às diferentes quantidades de ferro 

fornecidas ao experimento. Este autor observou que com o aumento no fornecimento do ferro, 

havia uma relação dos níveis de clorofila nas folhas verdes e da concentração de ferro nas 

raízes com as taxas de crescimento do caule. Seu estudo concluiu que o ferro pode ser um 

fator limitante ao desenvolvimento da vegetação de manguezal tanto por insuficiência como 

por excesso e que as placas-de-ferro podem atuar limitando a absorção de ferro pela 

vegetação, evitando inclusive a toxicidade do vegetal pelo ferro. O ferro também pode limitar 
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o crescimento da vegetação indiretamente. Primeiro reagindo com o fósforo inorgânico 

sorvendo-o da água intersticial diminuindo a disponibilidade para ser absorvido pela 

vegetação. Segundo, precipitando o ferro sob a forma de FeS, imobilizando e reduzindo os 

sulfetos potencialmente tóxicos à vegetação. Alongi (2010) sugere que o desenvolvimento 

inicial das plântulas de árvores de manguezal pode ser limitado pela disponibilidade de ferro 

na forma solúvel que é regulado pela atividade de ferro-redução das bactérias que é regulada 

pela disponibilidade de Fe(III).  

Liu et al. (2005) estudaram os efeitos das placas-de-ferro na incorporação de arsênio e 

desenvolvimento de plântulas de arroz (Oryza sativa L.) cultivadas com arsenato e arsenito e 

descobriram que a concentração de Mn nas superfícies das raízes foi muito menor que a 

concentração de Fe. Isto pode ser devido ao fato que os íons de Fe e Mn respondem 

diferentemente as mudanças no pH e potencial redox. Óxidos e hidróxidos de Fe podem 

precipitar em potenciais redox mais baixos que os óxidos de Mn. Para Liu et al. (2005) os 

efeitos das placas-de-ferro no desenvolvimento das plantas podem depender da idade das 

placas, espécie vegetal e forma química do metal. 

A importância das placas-de-ferro como mecanismo de moderação da incorporação de 

elementos por raízes de plantas aquáticas (por exemplo, CHRISTENSEN et al., 1998; LIU et 

al., 2005) foi também demonstrado para plântulas de manguezal por Machado et al. (2005), 

em relação a raízes finas de Laguncularia racemosa, Avicennia schaueriana e R. mangle. 

Machado et al. (2005) estudaram a mesma espécie vegetal deste estudo com condições 

ambientais de pH (7,1), Eh (-129 mV), conteúdo de matéria orgânica (11,2%) e fração 

granulométrica <63μm (25,8%), com disponibilidade menor de Fe (3,3 mg/g, em comparação 

com 32 mg/g) e maior de Mn (390 μg/g, em comparação com 114 μg/g) e Zn (480 μg/g, em 

comparação com 75 μg/g) no sedimento em comparação com a área deste estudo, 

considerando que estes autores realizaram uma extração em HCl 0.5 mol/L na fração <63μm 

dos sedimentos. As placas-de-ferro em raízes finas estudadas por Machado et al. (2005) 

apresentaram uma menor capacidade de concentrar Fe (6700 μg/g, em comparação a 15058 

μg/g) e uma maior capacidade de concentrar Mn (390 μg/g, em comparação a 9,18 μg/g) e Zn 

(300 μg/g, em comparação a 32,76 μg/g) do que as do presente estudo. Isto, provavelmente 

aconteceu, pois existem diferenças nas condições ambientais entre as duas áreas de estudos, 

por exemplo, reforçando a teoria de Liu et al. (2005) que entenderam que os íons de Fe e Mn 

respondem diferentemente as mudanças no pH e potencial redox.  Além disto, podem existir 

diferenças fisiológicas entre as plantas avaliadas (por exemplo, plântulas vs. árvores adultas) 
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que influnciem a formação das placas (TANIZAKI-FONSECA, 1994), podendo existir 

limites superiores diferentes para a acumulação das placas-de-ferro sobre as raízes, 

provavelmente determinados pela área superficial de contato das raízes, reforçando também a 

teoria de Mendelssohn (1993). 

 

6.2.2 Percentual de exclusão 

 

 

Um percentual de exclusão de metais pelas placas-de-ferro (PF) foi calculado pela 

fórmula %PF =  [PF]  / ([PF] +  [Raiz]) x 100 (MACHADO et al., 2005). Para o Fe (%PF raiz 

fina = 71,0%; %PF raiz grossa = 90,8%), Mn (%PF raiz fina = 39,3%; %PF raiz grossa = 

79,4%) e Zn (%PF raiz fina = 20,2%; %PF raiz grossa = 29,2%) foi possível calcular este 

percentual, que foi acentuado apenas para Fe e Mn.    

Os percentuais encontrados de Fe, Mn e Zn nas placas-de-ferro em estudos realizados 

por outros autores, apresentaram tendências variadas mesmo quando foi estudada a mesma 

espécie vegetal deste estudo (Tabela 4). Machado et al. (2005) analisaram as placas-de-ferro 

de três espécies vegetais em uma mesma área de estudo e encontraram percentuais mais 

próximos entre L. racemosa e R. mangle, se destacando dos menores percentuais da A. 

schaueriana. Machado et al. (2005) e este estudo analisaram as placas-de-ferro das raízes 

finas da mesma espécie vegetal (R. mangle) e encontraram tendências percentuais bem 

diferentes para o Mn e o Zn, ficando mais próximos em relação ao Fe. Lacerda (1997) e este 

estudo (em relação às raizes grossas) analisaram as placas-de-ferro de R. mangle e 

encontraram percentuais bem próximos para o Fe e o Mn. Em relação ao Zn e ao Cu, Lacerda 

(1997) encontrou percentuais bem mais elevados que este estudo. O presente estudo 

encontrou diferenças nos percentuais de Mn nas placas-de-ferro entre as raízes finas (39%) e 

as raízes grossas (79%).  

As diferenças entre os estudos tratados demonstram que provavelmente essas espécies 

vegetais são capazes de se adaptar conforme as condições ambientais, utilizando-se de 

mecanismos desenvolvidos para a sobrevivência em ambientes hostis às outras espécies 

vegetais. As formações de placas-de-ferro nas raízes das árvores de mangue, além de reterem 

principalmente o Fe e o Mn evitando a intoxicação do vegetal por estes metais, podem atuar 

também de forma indireta precipitando elementos altamente tóxicos à vegetação. Neste 
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estudo, as placas-de-ferro foram mecanismos eficientes de exclusão de Fe e Mn, mas não em 

relação aos outros metais avaliados no presente estudo. 

 

Tabela 4 - Percentual de exclusão de Fe, Mn, Zn, Cu e Pb (%) em amostras de raízes com placas-de-ferro 

em diferentes estudos e no presente trabalho (raiz fina e raiz grossa): 

ESTUDO FERRO MANGANÊS ZINCO COBRE CHUMBO 

Lacerda (1997)  

R. mangle (Itacuruçá - 

RJ) 

96 92 62 52 -- 

Machado et al. (2005) 

 (A. schaueriana) 

62 70 45 -- -- 

Machado et al. (2005) 

 (L. racemosa) 

87 88 75 -- -- 

Machado et al. (2005) 

 (R. mangle) 

87 80 89 -- -- 

Este estudo (RF) 71 39 20 <LD <LD 

Este estudo (RG) 91 79 29 <LD <LD 

 

 

6.3 COMPARTIMENTOS VEGETAIS 

 

 

As concentrações de Fe, Mn, Zn, Cu e Pb nos compartimentos vegetais têm médias de 

1210,73 μg/g, 11,46 μg/g, 35,81 μg/g, 1,80 μg/g e 1,48 μg/g, respectivamente, conforme 

mostra a Tabela 9.5 (Apêndice I).  

As concentrações médias de Fe e Mn nas raízes finas e raízes grossas sem placas-de-

ferro estão apresentadas na Tabela 9.4 (Apêndice I), enquanto os dados de tronco, raízes 

escoras, galhos, folhas maduras estão apresentados na Tabela 9.5 (Apêndice I) e Figura 12. 

Houve um comportamento do Fe inverso ao do Mn em relação aos compartimentos lenhosos 

tronco, raiz escora e galho. Foi observado também que as concentrações de Fe foram bem 

maiores nas raízes finas do que nos outros compartimentos, enquanto as concentrações de Mn 

foram maiores nas folhas. Visualmente, a vegetação do manguezal da área de replantio 
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estudada não apresenta nenhum sintoma de deficiência e nem de intoxicação por Fe e Mn, 

muito pelo contrário a vegetação apresenta-se exuberante. 

 

 

Figura 12 - Concentração média de Fe e Mn (μg/g) e desvio padrão das quatro réplicas coletadas de cada 

compartimento vegetal (uma em cada subárea). 

 
 

As concentrações médias de Zn nas raízes finas e raízes grossas sem placas-de-ferro 

estão apresenradas na Tabela 9.4 (Apêndice I), enquanto as concentrações de Cu e Pb nas 

raízes finas e raízes grossas sem placas-de-ferro, tronco, raízes escoras, galhos, folhas 

maduras estão apresentadas na Tabela 9.5 (Apêndice I) e Figura 13. Neste estudo foi 

observado que as concentrações de Zn, Cu e Pb foram bem maiores nas raízes finas do que 

nos outros compartimentos. 

 

 

Figura 13 - Concentração média de Zn, Cu e Pb (μg/g) e desvio padrão das quatro réplicas coletadas de 

cada compartimento vegetal (uma em cada subárea). 

ZINCO

0

1

2

3

4

5

R. Fina R. Grossa Tronco Escora Galho Folha

COMPARTIMENTOS

μ
g

/g

COBRE

0

1

2

3

4

R. Fina R. Grossa Tronco Escora Galho Folha

COMPARTIMENTOS

μ
g

/g

CHUMBO

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

R. Fina R. Grossa Tronco Escora Galho Folha

COMPARTIMENTOS

μ
g

/g

129,8 77,2 

7,3 

MANGANÊS

0

6

12

18

24

30

36

R. Fina R. Grossa Tronco Escora Galho Folha

COMPARTIMENTOS

μ
g

/g

FERRO

0

100

200

300
400

500

600

700

800

R. Fina R. Grossa Tronco Escora Galho Folha

COMPARTIMENTOS

μ
g

/g

6.132  



 59 

                 

Segundo Malavolta (1985) a essencialidade dos elementos segue uma classe de 

critérios determinada pela teoria da nutrição mineral das plantas. Podem ser atribuídas 

algumas funções para os micronutrientes:  

- Ferro – além de ser componente estutural de citocromos o ferro ativa enzimas ou faz parte 

de coenzimas que participam das mais diversas reações: formação da clorofila, transporte de 

elétrons na fotossíntese, fixação de N2, síntese de proteínas, desdobramento da H2O2 e de 

peróxidos orgânicos.  

- Manganês – além de ativar diversas enzimas de óxido-redução o manganês participa do 

transporte de elétrons na fotossíntese e é essencial para a formação da clorofila e para a 

formação, multiplicação e funcionamento do cloroplasto.  

- Zinco – possui funções enzimáticas: síntese de triptofana contribuindo para aumentar o 

volume celular e regulando a atividade da ribonuclease (RNAse) e, portanto, a multiplicação 

celular.  

- Cobre – ativador de enzimas de óxido-redução que oxidam fenóis e que participam do 

transporte de elétrons terminal da respiração e da fotossíntese. Tem participação indireta na 

fixação do N2. 

De acordo com Larcher (2006) as concentrações dos elementos nos compartimentos 

vegetais seguem a fisiologia vegetal e a função de cada elemento. Segundo a fisiologia 

vegetal, as superfícies absorventes das raízes absorvem os nutrientes e os interiores das raízes 

acumulam os metais absorvidos, sendo transportado até as folhas apenas uma parte dos 

metais. Isto ocorreu para o ferro, o zinco e o chumbo, não ocorrendo o mesmo para o 

manganês e o cobre. Estes dois elementos, talvez estejam sendo absorvidos numa 

concentração que seja apenas suficiente para a manutenção da vegetação, não sendo preciso a 

acumulação nas raízes.  

Quanto à função e a essencialidade para os outros compartimentos, a distribuição dos 

elementos ocorreram conforme o esperado, com exceção do cobre:  

- o ferro como componente estutural dos citocromos participando ativamente do processo de 

respiração celular e ativando enzimas ou fazendo parte de coenzimas que participam do 

processo de fotossíntese, se encontra bem distribuído pelos compartimentos lenhosos e 

apresenta concentração maior nas folhas.  
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- o manganês como é essencial para a formação da clorofila e para a formação, multiplicação 

e funcionamento do cloroplasto, apresenta concentração menor nos compartimentos lenhosos 

e altas concentrações nas folhas. 

- o zinco como contribui para aumentar o volume celular e regula a multiplicação celular, 

apresenta-se bem distribuído pelos outros compartimentos. 

- o cobre como ativador de enzimas de óxido-redução e participante de processos de 

respiração e de fotossíntese, esperava-se que houvesse uma concentração maior na raiz fina, 

seguida das folhas e os compartimentos lenhosos aéreos com as menores concentrações. No 

entanto, alguns resultados encontrados nos compartimentos galhos (subáreas C e D) e troncos 

(subárea A) estão com valores bem acima dos outros valores obtidos nestes mesmos 

compartimentos, talvez seja por isso que os nossos resultados não estejam conforme o 

esperado. Os resultados da distribuição de Cu apresentados por Alongi et al. (2003) para a R. 

stylosa, concordam com a distribuição teórica esperada, indicada acima, descordando do 

presente estudo.  

- o chumbo não tem função biológica conhecida e como, provavelmente é tóxico para a 

vegetação, apresenta baixa concentração nos outros compartimentos, além das raízes. 

Cheng et al. (2010) estudaram a anatomia das raízes, a perda radial de oxigênio pelas 

raízes e incorporação e tolerância ao Zn pelas plântulas de manguezal e encontraram 

evidências de novas estratégias estruturais adaptativas desenvolvidas pela vegetação de 

manguezal como mecanismos para a tolerância aos metais. Mesmo quando aumentavam a 

concentração de Zn no sedimento apenas uma pequena parte era translocada para as folhas, 

encontrando uma concentração bem maior nos tecidos das raízes. O Zn também alterou a 

estrutura anatômica das raízes das plântulas, especialmente na zona apical. Descobriram que 

as plântulas com densa camada externa celular e mais lignificação na epiderme desenvolvem 

uma barreira compacta nas raízes, reduzindo a permeabilidade e acumulando menos Zn em 

seus tecidos prevenindo o excesso de Zn dentro das raízes das plântulas.  

Considerando que as placas-de-ferro estudadas tiveram relativamente pouco Zn e estas 

concentrações foram similares entre as raízes finas e grossas, é possível que outros fatores 

tenham causado a menor concentração nos tecidos de raizes finas, como a indicação de que 

raízes mais desenvolvidas e lignificadas apresentam menor permeabilidade e menor 

acumulação de Zn, como indicado por Cheng et al. (2010). 
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No presente estudo as raízes finas apresentaram maiores valores de Fe, Zn e Cu e as 

folhas apresentaram maiores valores de Mn, distribuição similar a encontrada por Alongi et al. 

(2003) que quantificou a concentração de metais-traço na vegetação de três florestas de 

Rhizophora stylosa e três florestas de Avicennia marina no oeste da Austrália (Tabela 5). 

Alongi et al. (2003) analisaram as raízes finas sem a separação prévia das placas-de-ferro, 

assim como os relativamente poucos outros estudos que caracterizaram a distribuição de 

metai-traço na vegetação e sedimentos de manguezal também não separaram as placas-de-

ferro das raízes (por exemplo, ZHENG et al., 1997; SILVA et al. 1990, 2006). Os resultados 

do presente trabalho e de estudos anteriores sobre placas-de-ferro (TANIZAKI-FONSECA, 

1994; LACERDA, 1997) indicam que quando não se separa estes depósitos sobre as raízes 

pode haver uma superestimação das concentrações, que pode influenciar nas estimativas de 

fatores de concentração e taxas de ciclagem no compartimento das raízes. 

 

Tabela 5 - Concentração média de elementos (μg/g) em diferentes compartimentos de R. stylosa, A. marina 

e no sedimento (ALONGI et al., 2003) e neste estudo.   

R. stylosa Folhas Galhos Troncos Escora R. Fina R. Grossa Sedimento 

Fe 241,7 102,8 84,9 540,3 13.200 - 24.443 

Mn 102,5 17,7 13,6 21,8 36,0 - 158,8 

Zn 6,6 2,0 2,4 2,6 15,2 - 28,9 

Cu 3,7 2,0 2,0 2,7 6,5 - 13,7 

A. marina        

Fe 600,4 111,6 64,7 - 8.366,7 - 29.313,0 

Mn 102,2 8,0 6,7 - 66,2 - 204,9 

Zn 14,3 4,3 4,2 - 16,2 - 34,0 

Cu 7,3 4,1 4,2 - 18,1 - 15,6 

Este estudo        

Fe 245,1 67,1 166,0 129,5 6.132,4 524,3 32021,6 

Mn 31,1 15,8 2,6 3,6 14,2 1,4 114,1 

Zn 2,1 2,3 1,4 2,0 129,8 77,2 75,1 

Cu 2,3 2,0 2,1 0,8 2,8 0,8 14,0 

Pb 0,23 0,09 0,34 0,12 7,3 0,8 26,9 

 

Fonte: R. stylosa e A. marina (ALONGI et al., 2003). 
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A Tabela 6 apresenta o coeficiente de acumulação dos metais-traço nos 

compartimentos da vegetação, calculados usando a fórmula Di=Ci/Cs, onde Di é o coeficiente 

de acumulação do metal i, Ci é a concentração do metal no compartimento vegetal e Cs é a 

concentração do metal no sedimento (ZHENG et al., 1997). Os maiores coeficientes de 

acumulação de Fe ocorreram nas placas-de-ferro das raízes finas, de Zn, Cu e Pb ocorreram 

nas raízes finas sem placas-de-ferro e de Mn ocorreram nas folhas. 

 

Tabela 6 - Coeficientes de acumulação dos elementos nos diversos compartimentos da vegetação e nas 

placas-de-ferro (PF).  Os valores mais elevados estão destacados na tabela. 

Elementos 
Raiz 

Fina  

Raiz 

Grossa 

PF na raiz 

fina 

PF na raiz 

grossa 
Tronco 

Raiz 

Escora 
Galhos Folhas 

Fe 0,292 0,016 0,470 0,161 0,005 0,004 0,002 0,013 

Mn 0,124 0,012 0,081 0,047 0,023 0,031 0,139 0,273 

Zn 1,731 1,029 0,437 0,426 0,019 0,027 0,031 0,044 

Cu 0,198 0,057 0 0 0,147 0,059 0,142 0,168 

Pb 0,271 0,029 0 0 0,013 0,004 0,003 0,007 

 

 

Metais-traço são elementos químicos que ocorrem na natureza, de um modo geral, em 

pequenas concentrações. Alguns elementos como: Mg, Fe, Zn, Mn, Cu e Co são essenciais 

aos seres vivos, ainda que em pequenas concentrações e têm importante papel no 

metabolismo dos organismos aquáticos, uma vez que participam de um grande número de 

processos fisiológicos, como: fotossíntese, cadeia respiratória, fixação de nitrogênio. Outros 

metais, como Hg, Pb, Cd e Ag, entretanto, não têm função biológica conhecida e são 

geralmente tóxicos a uma grande variedade de organismos. Mesmo aqueles elementos com 

função biológica definida, podem, quando em grandes concentrações, apresentar alta toxidade 

aos organismos vegetais e animais (ESTEVES, 1998). Segundo Tan et al. (2010), os ions dos 

metais de transição são essenciais para diversas funções bioquímicas, podendo ser 

incorporados pela célula ou se associar às proteínas das células vivas. As mitocôndrias 

vegetais necessitam de alguns metais para desempenhar funções chaves como, transporte de 

elétrons, síntese de ATP e desintoxicação causada por espécies reativas de oxigênio (ROS). A 

formação e remoção de espécies reativas de oxigênio (ROS) na célula são balanceadas. 

Contudo, sob condições de stress, o sistema de defesa pode se tornar deficiente e permitir o 

aumento de ROS na célula. Os superóxidos de dismutases (SOD) são provavelmente as 

enzimas mais importantes que atuam nessas defesas e necessitam do Fe e do Mn para 
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exercerem sua função antioxidante (ALSCHER et al., 2002). Os íons de Fe e Cu facilitam a 

transferência de elétrons no transporte de elétron na cadeia respiratória (BLIGNY; DOUCE, 

1977; PASCAL; DOUCE, 1993) e os íons de Zn facilitam o transporte de proteínas pela 

membrana interna (LISTER et al., 2002). Estas variações nas funções dos diferentes 

elementos podem explicar a variabilidade da distribuição entre os compartimentos vegetais, 

por exemplo, para atender a diferentes demandas fisilógicas das plantas em relação aos 

elementos essenciais.  

 

 

6.4 A GEOQUÍMICA NO ENSINO BÁSICO 

 

 

 

O tratamento quantitativo do número de alunos que deram uma ou mais de uma 

resposta para cada questão foi realizado por meio de contagem das respostas dadas, e 

posterior transformação do resultado da soma em porcentagem, possibilitando assim, a 

elaboração dos gráficos para facilitar a compreensão dos dados. 

Fórmula: Nº de respostas (por categoria) x 100 / total geral de respostas. 

Na diagnose, todas as respostas dadas pelos alunos foram consideradas de senso 

comum porque alguns alunos tanto de Magé como de Itaboraí moram próximos ao manguezal 

e obtiveram informações sobre o ecossistema no formato informal (isto é, de uma geração 

ascendente para uma geração descendente ou em conversa com amigos e vizinhos). Além 

disso, nenhuma resposta foi classificada como inadequada (mesmo aquelas que aparentemente 

estavam absurdamente equivocadas porque esses alunos convivem no seu dia-a-dia com o 

descaso dispensado ao ecossistema, passando a entender que o ecossistema existe apenas em 

função dos moradores locais). Os alunos frequentemente não percebem que não é o 

manguezal que está no lugar errado e sim a população é que está invadindo e destruindo o 

ecossistema.  

Todas as respostas dadas pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do 

ensino médio para cada questão e as porcentagens das respostas, estão em Apêndice III.  
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6.4.1 1ª Questão 

 

 

1 - O que é manguezal? 

Resposta esperada: Ecossistema costeiro formado pela associação de animais e 

vegetais que vivem na faixa entre-marés das costas tropicais e subtropicais, ao longo de 

estuários, deltas e lagoas. 

 

6.4.1.1  9º Ano do ensino fundamental 

 

 

A resposta considerada completa para esta questão é aquela em que um único aluno dá 

as respostas de 1 a 4 na avaliação final. As respostas consideradas incompletas é aquela em 

que o aluno faz uma combinação das respostas 1 a 4 diferente da descrita acima, mais a 

resposta 5 na avaliação final. As respostas consideradas de senso comum para esta questão é 

aquela em que o aluno dá as respostas de 6 a 12 na avaliação final, independentemente de 

qualquer combinação, conforme mostra a Tabela 7 e Figura 11.1.1 (Apêndice III).  

 

Tabela 7 - Respostas dadas pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental para a 1ª questão. 

COMPLETA INCOMPLETAS SENSO COMUM 

1- Ecossistema costeiro 5- Ecossistema 6- Habitat dos caranguejos 

2- Na faixa entre-marés  7- Arborização muito grande 

3- Áreas tropicais e subtropicais  8- Lugar com lama e mato 

4- Associação de animais e vegetais  9- Onde se cata caranguejos 

  10- Terra macia com buracos 

  11- Plantas aquáticas gigantes 

  12- Vegetação à beira da B. G.  

 

Na diagnose foi dada 0% de respostas consideradas completas, 0%, de respostas 

consideradas incompletas, 57,7% de respostas consideradas de senso comum e 42,3% sem 

resposta. Na avaliação final foi dada 0% de respostas consideradas completas, 47,3% de 

respostas consideradas incompletas, 52,7% de respostas consideradas de senso comum e 0% 

sem resposta, conforme mostra a Figura 14. 
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Figura 14 - Percentual de evolução encontrada entre as duas avaliações para a 1ª questão no 9º ano. 

 

 

6.4.1.2  3º Ano do ensino médio 

 

 

A resposta considerada completa para esta questão é aquela em que um único aluno dá 

as respostas de 1 a 4 na avaliação final. As respostas consideradas incompletas é aquela em 

que o aluno faz uma combinação das respostas 1 a 4 diferente da descrita acima, mais as 

respostas de 5 a 11 na avaliação final. As respostas consideradas de senso comum para esta 

questão é aquela em que o aluno dá as respostas de 12 ou 13 na avaliação final, 

independentemente de qualquer combinação, conforme mostra a Tabela 8 e Figura 11.1.2 

(Apêndice III).  

 

Tabela 8 - Respostas dadas pelos alunos do 3º ano do ensino médio para a 1ª questão. 

COMPLETA INCOMPLETAS SENSO COMUM 

1- Ecossistema costeiro 5- Ecossistema 12- Lugar sujo com lixo 

2- Na faixa entre-marés 6- Fauna 13- Fonte de renda/alimento 

3- Áreas tropicais e subtropicais 7- Flora  

4- Associação de animais e vegetais 8- Estuário  

 9- Sedimento  

 10- Localização  

 11- Retentor 

M.O./nutrientes 
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Na diagnose foi dada 0% de respostas consideradas completas, 0%, de respostas 

consideradas incompletas, 89,7% de respostas consideradas de senso comum e 10,3% sem 

resposta. Na avaliação final foi dada 0% de respostas consideradas completas, 98,2% de 

respostas consideradas incompletas, 0,4% de respostas consideradas de senso comum e 1,4% 

sem resposta, conforme mostra a Figura 15. 

 

0

20

40

60

80

100

%
 R

E
S

P
O

S
T

A
S

Completa Incompleta Senso comum Sem resposta

RESPOSTAS

1ª QUESTÃO - 3º ANO

Diagnose

A. Final

 

Figura 15 - Percentual de evolução encontrada entre as duas avaliações para a 1ª questão no 3º ano. 

 

 

6.4.2 2ª Questão 

 

 

2 - O que é Geoquímica Ambiental? 

Resposta esperada: Ciência interdisciplinar que estuda a composição química da 

superfície da Terra e as movimentações dos elementos químicos entre os vários ambientes – 

ar, água e solo.  

 

 

6.4.2.1  9º Ano do ensino fundamental 

 

 

A resposta considerada completa para esta questão é aquela em que um único aluno dá 

as respostas de 1 a 3 na avaliação final. As respostas consideradas incompletas é aquela em 

que o aluno faz uma combinação das respostas 1 a 3 diferente da descrita acima, mais a 
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resposta 4 na avaliação final. As respostas consideradas de senso comum para esta questão é 

aquela em que o aluno dá as respostas de 5 a 8 na avaliação final, independentemente de 

qualquer combinação, conforme mostra a Tabela 9 e Figura 11.2.1 (Apêndice III).  

 

Tabela 9 - Respostas dadas pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental para a 2ª questão. 

COMPLETAS INCOMPLETAS SENSO COMUM 

1- Ciência interdisciplinar 4- Estuda as reações e 

transformações químicas 

5- Estuda a química 

ambiental 

2- Estuda a composição 

química da Terra 

 6- Estuda a geografia 

química 

3- Estuda a movimentação 

dos elementos químicos entre 

os vários ambientes 

 7- Estuda o ambiente natural 

com muitas árvores 

  8- Estuda a química dos lixos 

na natureza 

 

Na diagnose foi dada 0% de respostas consideradas completas, 0%, de respostas 

consideradas incompletas, 40,5% de respostas consideradas de senso comum e 59,5% sem 

resposta. Na avaliação final foi dada 0% de respostas consideradas completas, 89,5% de 

respostas consideradas incompletas, 10,5% de respostas consideradas de senso comum e 0% 

sem resposta, conforme mostra a Figura 16. 
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Figura 16 - Percentual de evolução encontrada entre as duas avaliações para a 2ª questão no 9º ano. 
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6.4.2.2  3º Ano do ensino médio 

 

 

A resposta considerada completa para esta questão é aquela em que um único aluno dá 

as respostas de 1 a 3 na avaliação final. As respostas consideradas incompletas é aquela em 

que o aluno faz uma combinação das respostas 1 a 3 diferente da descrita acima, mais as 

respostas de 4 a 7 na avaliação final, independentemente de qualquer combinação. A resposta 

considerada de senso comum para esta questão é aquela em que o aluno dá a resposta 8 na 

avaliação final, conforme mostra a Tabela 10 e Figura 11.2.2 (Apêndice III).  

 

Tabela 10 - Respostas dadas pelos alunos do 3º ano do ensino médio para a 2ª questão. 

COMPLETAS INCOMPLETAS SENSO COMUM 

1- Ciência interdisciplinar – 

que envolve várias ciências 

4- Área da química que faz 

pesquisas 

8- Estuda a geografia e a 

química ambiental 

2- Estuda a composição 

química da Terra 

5- Estuda a química dos 

ecossistemas 

 

3- Estuda a movimentação dos 

elementos químicos entre os 

vários ambientes 

6- Estuda as reações químicas da 

Terra 

 

 7- Estuda o meio ambiente – ar, 

água e solo 

 

 

Na diagnose foi dada 0% de respostas consideradas completas, 0%, de respostas 

consideradas incompletas, 69,6% de respostas consideradas de senso comum e 30,4% sem 

resposta. Na avaliação final foi dada 0% de respostas consideradas completas, 83,6% de 

respostas consideradas incompletas, 15,4% de respostas consideradas de senso comum e 1,0% 

sem resposta, conforme mostra a Figura 17. 
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Figura 17 - Percentual de evolução encontrada entre as duas avaliações para a 2ª questão no 3º ano. 

 

 

6.4.3 3ª Questão 

 

 

3- Qual a principal função do sedimento e das raízes da vegetação em um manguezal? 

Resposta esperada: Reter elementos químicos ou reter contaminantes/poluentes 

químicos. 

 

 

6.4.3.1  9º Ano do ensino fundamental 

 

 

A resposta considerada completa para esta questão é aquela em que o aluno dá a 

resposta 1 na avaliação final. As respostas consideradas incompletas é aquela em que o aluno 

dá as respostas de 2 a 4 na avaliação final. As respostas consideradas de senso comum para 

esta questão é aquela em que o aluno dá as respostas de 5 a 10 na avaliação final, 

independentemente de qualquer combinação, conforme mostra a Tabela 11 e Figura 11.3.1 

(Apêndice III).  
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Tabela 11 - Respostas dadas pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental para a 3ª questão. 

COMPLETAS INCOMPLETAS SENSO COMUM 

1- Reter elementos químicos 2- Reter o sedimento 5- Reter sujeira ou poluentes 

 3- Dar estabilidade ao 

ecossistema 

6- Alimento e abrigo aos 

animais 

 4- Não contaminar outros 

ecossistemas 

7- Fixar a planta ao 

sedimento 

  8- Absorver nutrientes 

  9- Alimento para caranguejos 

  10- Extrair impurezas do solo 

 

 

Na diagnose foi dada 0% de respostas consideradas completas, 0%, de respostas 

consideradas incompletas, 38,3% de respostas consideradas de senso comum e 61,7% sem 

resposta. Na avaliação final foi dada 28,1% de respostas consideradas completas, 22,5% de 

respostas consideradas incompletas, 48,3% de respostas consideradas de senso comum e 1,1% 

sem resposta, conforme mostra a Figura 18. 
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Figura 18 - Percentual de evolução encontrada entre as duas avaliações para a 3ª questão no 9º ano. 

 

 

6.4.3.2  3º Ano do ensino médio 

 

 

A resposta considerada completa para esta questão é aquela em que o aluno dá a 

resposta 1 na avaliação final. As respostas consideradas incompletas é aquela em que o aluno 
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dá as respostas de 2 a 6 na avaliação final, independentemente de qualquer combinação. A 

resposta considerada de senso comum para esta questão é aquela em que o aluno dá as 

respostas de 7 a 12, independentemente de qualquer combinação, na avaliação final, conforme 

mostra a Tabela 12 e Figura 11.3.2 (Apêndice III).  

 

Tabela 12 - Respostas dadas pelos alunos do 3º ano do ensino médio para a 3ª questão. 

COMPLETAS INCOMPLETAS SENSO COMUM 

1- Reter contaminantes 2- Reter o sedimento/M.O. 7- Fixar a vegetação ao solo 

 3- Estabilizar o ecossistema 8- Adubar a terra 

 4- Reter e exportar nutrientes 9- Absorver nutrientes 

 5- Proteger a região costeira 10- Abrigo e alimentação 

 6- Indicar o nível de poluição 11- Reter e filtrar água 

  12- Acumular lixo 

 

Na diagnose foi dada 0% de respostas consideradas completas, 0%, de respostas 

consideradas incompletas, 46,1% de respostas consideradas de senso comum e 53,9% sem 

resposta. Na avaliação final foi dada 7,0% de respostas consideradas completas, 43,3% de 

respostas consideradas incompletas, 38,6% de respostas consideradas de senso comum e 

11,1% sem resposta, conforme mostra a Figura 19. 
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Figura 19 - Percentual de evolução encontrada entre as duas avaliações para a 3ª questão no 3º ano. 
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6.4.4 4ª Questão 

 

 

4- Você acha que o manguezal é importante para os ecossistemas vizinhos? Justifique. 

Resposta esperada: Sim. Mantendo o equilíbrio ambiental de outros ecossistemas, pois 

ele funciona como produtor de matéria orgânica e fornecedor de nutrientes para a cadeia 

alimentar marinha e retentor de poluentes, favorecendo a sobrevivência das espécies vegetais 

e animais. 

 

 

6.4.4.1  9º Ano do ensino fundamental 

 

 

A resposta considerada completa para esta questão é aquela em que o aluno dá as 

respostas de 1 a 5 na avaliação final. As respostas consideradas incompletas é aquela em que 

o aluno faz uma combinação das respostas 1 a 5 diferente da descrita acima, na avaliação 

final. As respostas consideradas de senso comum para esta questão é aquela em que o aluno 

dá as respostas de 6 a 9 na avaliação final, independentemente de qualquer combinação, 

conforme mostra a Tabela 13 e Figura 11.4.1 (Apêndice III).  

 

Tabela 13 - Respostas dadas pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental para a 4ª questão. 

COMPLETA INCOMPLETAS SENSO COMUM 

1- Sim, mantém ecossistemas vizinhos  6- Abrigo e nidificação 

2- Produtor de matéria orgânica  7- Para não poluir os rios 

3- Exportador de nutrientes  8- Fonte de renda/alimento 

4- Base da cadeia alimentar  9- Animais se interrelacionam 

5- Retentor de poluentes   

 

 

Na diagnose foi dada 0% de respostas consideradas completas, 0%, de respostas 

consideradas incompletas, 20,9% de respostas consideradas de senso comum e 79,1% sem 

resposta. Na avaliação final foi dada 0% de respostas consideradas completas, 88,6% de 

respostas consideradas incompletas, 11,4% de respostas consideradas de senso comum e 0% 

sem resposta, conforme mostra a Figura 20. 
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Figura 20 - Percentual de evolução encontrada entre as duas avaliações para a 4ª questão no 9º ano. 

 

 

6.4.4.2  3º Ano do ensino médio 

 

 

A resposta considerada completa para esta questão é aquela em que o aluno dá as 

respostas de 1 a 4 na avaliação final. As respostas consideradas incompletas é aquela em que 

o aluno faz uma combinação das respostas 1 a 4 diferente da descrita acima, mais as respostas 

de 5 a 10, independentemente de qualquer combinação, na avaliação final. As respostas 

consideradas de senso comum para esta questão é aquela em que o aluno dá as respostas de 11 

a 13 na avaliação final, independentemente de qualquer combinação, conforme mostra a 

Tabela 14 e Figura 11.4.2 (Apêndice III).  

 

Tabela 14 - Respostas dadas pelos alunos do 3º ano do ensino médio para a 4ª questão. 

COMPLETA INCOMPLETAS SENSO COMUM 

1- Sim, mantém o equilíbrio 

de ecossistemas 

5- Ecossistemas se 

interrelacionam 

11- Fonte de renda e 

alimento 

2- Produtor e exportador de 

nutrientes 

6- Decomposição da matéria 

orgânica 

12- Ambiente ideal para 

algumas espécies 

3- Participa em toda cadeia 

alimentar 

7- Reter sedimentos 13- Retém lixos 

4- Retentor de poluentes 8- Evita o assoreamento litorâneo  

 9- Protege a região costeira  

 10- Obter vários estudos  
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Na diagnose foi dada 0% de respostas consideradas completas, 0%, de respostas 

consideradas incompletas, 38,2% de respostas consideradas de senso comum e 61,8% sem 

resposta. Na avaliação final foi dada 0% de respostas consideradas completas, 69,8% de 

respostas consideradas incompletas, 12,0% de respostas consideradas de senso comum e 

18,2% sem resposta, conforme mostra a Figura 21. 
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Figura 21 - Percentual de evolução encontrada entre as duas avaliações para a 4ª questão no 3º ano. 

 

 

6.4.5 5ª Questão 

 

 

5 - Qual a importância de se estudar a geoquímica de metais em ecossistemas de 

manguezais? 

Resposta esperada: Saber se o ambiente está contaminado ou não. Se estiver, saber 

qual o nível de contaminação/poluição pelos metais, qual o elemento químico que está 

contaminando para tentar amenizar os impactos causados pela contaminação para se ter uma 

melhoria da qualidade ambiental e consequentemente uma qualidade de vida melhor. 
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6.4.5.1  9º Ano do ensino fundamental 

 

A resposta considerada completa para esta questão é aquela em que o aluno dá as 

respostas de 1 a 5 na avaliação final. As respostas consideradas incompletas é aquela em que 

o aluno faz uma combinação das respostas 1 a 5 diferente da descrita acima, mais as respostas 

6 a 9, independentemente de qualquer combinação, na avaliação final. A resposta considerada 

de senso comum para esta questão é aquela em que o aluno dá a resposta 10 na avaliação 

final, conforme mostra a Tabela 15 e Figura 11.5.1 (Apêndice III).  

 

Tabela 15 - Respostas dadas pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental para a 5ª questão. 

COMPLETA INCOMPLETAS SENSO COMUM 

1- Saber se o ambiente está 

contaminado ou não 

6- Entender o funcionamento do 

manguezal  

10- Importante à 

vida/profissão 

2- Saber qual o nível de 

contaminação pelos metais 

7- Evitar a destruição/poluição 

do manguezal 

 

3- Saber qual elemento 

químico está contaminando 

8- Se tornar um profissional da 

geoquímica 

 

4- Tentar amenizar os 

impactos causados pela 

contaminação 

9- Para obter informações 

ambientais 

 

5- Para se ter uma qualidade 

de vida melhor 

  

 

 

Na diagnose foi dada 0% de respostas consideradas completas, 0%, de respostas 

consideradas incompletas, 14,3% de respostas consideradas de senso comum e 85,7% sem 

resposta. Na avaliação final foi dada 0% de respostas consideradas completas, 93,2% de 

respostas consideradas incompletas, 1,7% de respostas consideradas de senso comum e 5,1% 

sem resposta, conforme mostra a Figura 22. 
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Figura 22 - Percentual de evolução encontrada entre as duas avaliações para a 5ª questão no 9º ano. 

 

 

6.4.5.2  3º Ano do ensino médio 

 

 

A resposta considerada completa para esta questão é aquela em que o aluno dá as 

respostas de 1 a 5 na avaliação final. As respostas consideradas incompletas é aquela em que 

o aluno faz uma combinação das respostas 1 a 5 diferente da descrita acima, mais as respostas 

de 6 a 13, independentemente de qualquer combinação, na avaliação final. As respostas 

consideradas de senso comum para esta questão é aquela em que o aluno dá as respostas de 14 

ou 15 na avaliação final, independentemente de qualquer combinação, conforme mostra a 

Tabela 16 e Figura 11.5.2 (Apêndice III).  
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Tabela 16 - Respostas dadas pelos alunos do 3º ano do ensino médio para a 5ª questão. 

COMPLETA INCOMPLETAS SENSO COMUM 

1- Saber se o ambiente está 

contaminado ou não 

6- Entender a química do 

manguezal 

14- Nenhuma importância 

2- Conhecer o nível de 

contaminação pelos metais 

7- Fazer novas descobertas 15- Explorá-lo 

comercialmente 

3- Saber qual elemento 

químico está contaminando 

8- Entender o ecossistema  

4- Reduzir a contaminação 9- Local com metais  

5- Para se ter uma qualidade 

de vida melhor 

10- Conhecer para preservar  

 11- Estudar o conhecimento 

adquirido 

 

 12- Estudar contaminações 

anteriores 

 

 13- Metais acumulam-se nos 

elos da cadeia alimentar 

 

 

Na diagnose foi dada 0% de respostas consideradas completas, 0%, de respostas 

consideradas incompletas, 37,8% de respostas consideradas de senso comum e 62,2% sem 

resposta. Na avaliação final foi dada 0% de respostas consideradas completas, 87,4% de 

respostas consideradas incompletas, 0% de respostas consideradas de senso comum e 12,6% 

sem resposta, conforme mostra a Figura 23. 
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Figura 23 - Percentual de evolução encontrada entre as duas avaliações para a 5ª questão no 3º ano. 

 

 

As respostas dadas pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental foram mais simples 

do que as respostas dadas pelos alunos do 3º ano do ensino médio provavelmente porque os 

alunos do 9º ano do ensino fundamental ainda tenham a noção de que ciências é tudo que 

envolva ar, água, solo, animais e corpo humano, sendo difícil para eles fazer a ligação entre 
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um tema e outro, e muito mais fazer a ligação interdisciplinar, principalmente durante um 

período de tempo limitado como o das aulas ministradas no curso regular de ensino. 

As respostas apresentadas pelos alunos do 3º ano do ensino médio foram mais variadas 

e foi possível observar a importância que eles deram a exploração do ecossistema como fonte 

de renda e alimento e praticamente nenhuma importância à preservação do mesmo. Outros 

identificam o ambiente como sujo e com acúmulo de lixo, chegando ao ponto de um aluno 

responder na diagnose que a principal função do sedimento e das raízes da vegetação em um 

manguezal (Q3) é acumular o lixo proveniente da Baía de Guanabara e dos rios para os garis 

terem apenas o trabalho de recolher o lixo acumulado. Mas, esta resposta também foi 

classificada como de senso comum porque na opinião do aluno esta é realmente uma das 

funções do sedimento e das raízes, pois ao visitar o manguezal, ele encontra partes de objetos, 

roupas rasgadas etc. presos entre as raízes da vegetação. Outros alunos vêem o manguezal 

apenas como fonte de caranguejos, siris, enfim, como fonte de alimento próprio ou de renda, 

se o manguezal deixa de fornecer alimentos, ele não serve para mais nada, pode aterrar e 

construir em cima dele porque senão ele só vai servir como veiculador de doenças causadas 

por vírus, bactérias, mosquitos para as pessoas que residem próximas a ele. Não conseguem 

em momento algum perceber que são as pessoas que estão contaminando e explorando de 

forma desordenada o ecossistema e por isso os alimentos fornecidos por ele estão cada vez 

mais escassos.    

 

 

6.4.6 Saída de campo 

 

 

Foram feitas duas saídas de campo: uma para o Aterro Metropolitano de Gramacho e 

outra para a APA de Guapimirim.  

A ida ao Aterro foi realizada para que eles visualizassem e se conscientizassem em 

relação à questão do lixo. Foi possibilitado que eles percebessem que as “pequenas 

quantidades de lixo” geradas por eles, quando se juntam ao lixo gerado por outras pessoas, 

pelas indústrias, pelos comércios etc. se transforma em uma quantidade exorbitante de lixo 

que é jogado todos os dias em lixões, aterros e rios, contaminando assim diversos 

ecossistemas, como o manguezal de Gramacho.  

Por outro lado, achamos importante levá-los a sede da APA Guapimirim para 

conhecerem o trabalho de pessoas na preservação e recuperação de ecossistemas de 
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manguezal a fim de manterem a sobrevivência de pessoas que utilizam o manguezal como 

fonte de renda e também como forma de manutenção da vida das futuras gerações. Também 

tiveram contato com um ecossistema de manguezal ainda pouco impactado, porque existem 

alunos que têm um conceito de manguezal associado a um monte de árvores, lama e lixo que 

tem caranguejos. 

Na praia de Piedade em Magé, local onde eles foram levados para conhecer um 

ecossistema de manguezal existe uma casa construída e toda mobiliada por garrafas PET 

retiradas da Baía de Guanabara, de rios e das ruas. Este trabalho foi desenvolvido 

voluntariamente por pessoas preocupadas com o futuro das próximas gerações e acreditam 

que através da conscientização das próximas gerações haja uma melhoria da qualidade de 

vida. 

Na visitação ao Aterro Metropolitano de Gramacho participaram 36 alunos e na 

visitação a sede da APA Guapimirim e a Praia de Piedade participaram 47 alunos, sendo que 

somente 31 alunos responderam aos questionários. Nem todos os alunos tinham assistido ao 

slide porque a professora quis incluir nas visitações alguns alunos do 2º ano do ensino médio 

que faziam parte do Grêmio Estudantil e estavam juntando informações para montar um 

jornal. Foi perguntado a eles qual ou quais atividades eles indicariam para que fosse 

apresentada às outras turmas da escola, conforme mostra a Tabela 17.     

 

Tabela 17 - Número de participantes e questionários respondidos pelos alunos. 

ATERRO Nº alunos APA Nº alunos 

Participantes 36 Participantes 47 

Responderam questionário 31  Responderam questionário 31 

Assistiram slide 25 Assistiram slide 26 

Não assistiram slide 6 Não assistiram slide 5 

Indicam slide 1 Indicam slide 1 

Indicam visita 30 Indicam visita 30 
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6.4.6.1 Visita ao Aterro Sanitário de Gramacho 

 

6.4.6.1.1  3ª questão 

 

 

3 - O que mais chamou a sua atenção sobre as formas de tratamento do lixo mostradas 

durante a visita ao Aterro Sanitário de Gramacho (por exemplo, palestra, reciclagem, 

tratamento do chorume ou usina de gás)? 

A Figura 24 mostra que 54,3% dos alunos responderam que, o que mais chamou a 

atenção deles foi o tratamento do chorume, 19,6% responderam que foi a usina de gás, 8,7% 

responderam que foi a reciclagem, outros 8,7% responderam que foi o fato de cobrirem o lixo 

por camadas com terra e outros 8,7% responderam que foi a palestra apresentada no próprio 

aterro.  
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Figura 24 – Percentual de respostas encontradas para a 3ª questão da visitação ao Aterro. 

 

 

6.4.6.1.2  4ª questão 

 

 

4 - Qual a importância para o meio ambiente dos tratamentos dados ao lixo? 
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A Figura 25 mostra que 47,8% dos alunos responderam que, a importância está na 

redução da poluição, 28,3% está na preservação da natureza, 10,9% está em evitar novos 

lixões, outros 10,9% está na redução dos gases do efeito estufa e 2,2% não responderam à 

pergunta. 
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Figura 25 – Percentual de respostas encontradas para a 4ª questão da visitação ao Aterro. 

 
 

6.4.6.1.3  5ª questão 

 
 

5 - Por que devemos reflorestar e preservar o manguezal ao redor do Aterro Sanitário 

de Gramacho? 

 

A Figura 26 mostra que 43,6% dos alunos responderam que, devemos reflorestar e 

preservar o manguezal para preservar a natureza, 15,4% para reduzir a poluição, 10,3% para 

preservar a vida animal local, outros 10,3% para a melhoria na qualidade de vida local, outros 

10,3% não responderam a pergunta, 5,1% para ajudar a reciclagem do meio ambiente e outros 

5,1% para manter o equilíbrio dos ecossistemas vizinhos. 
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Figura 26 – Percentual de respostas encontradas para a 5ª questão da visitação ao Aterro. 

 

Os alunos que fizeram a visita ao Aterro Sanitário de Gramacho ficaram 

impressionados com os tratamentos dado ao lixo, mais especificamente com o tratamento do 

chorume. A maioria disse que estes tratamentos são importantes para a redução da poluição e 

para a preservação da natureza e que devemos reflorestar e preservar o manguezal ao redor do 

Aterro Sanitário para preservar a natureza e reduzir a poluição. 

 

 

6.4.6.2 Visita à Sede da APA de Guapimirim e ao manguezal 

 

 

6.4.6.2.1  3ª questão 

 

 

3- O que mais chamou sua atenção durante a visita à sede da APA de Guapimirim e a 

Praia de Piedade (por exemplo, palestra, manguezal, casas de garrafas pet) e por quê? 

 

A Figura 27 mostra que 29,1% dos alunos responderam que, o que mais chamou a 

atenção deles foi a casa de garrafa PET, 18,2% respoderam que foi o manguezal, outros 

18,2% responderam que foi a palestra, 9,1% responderam que foi a estufa de cultivo de 
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plântulas em diversos estágios de desenvolvimento, 7,3% responderam que foi a Praia de 

Piedade, outros 7,3% responderam que foi a atravessia até o píer onde puderam visualizar a 

imensa floresta de manguezal ali existente, 5,5% responderam que foi conhecer os principais 

pontos turísticos de Guapimirim, 3,6% responderam que foi conhecer o trabalho desenvolvido 

pela APA e 1,8% responderam que foi a interação entre os alunos.  
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Figura 27 – Percentual de respostas encontradas para a 3ª questão da visitação à sede da APA 

Guapimirim e ao manguezal. 

 

 

6.4.6.2.2  4ª questão 

 

 

4- Você acha que trabalhos de Educação Ambiental, como os desenvolvidos pelas 

escolas e pela APA de Guapimirim, são importantes para o meio ambiente? Justifique. 

 

A Figura 28 mostra que 36,2% dos alunos responderam que, os trabalhos de EA são 

importantes para a preservação da natureza, 25,5% para a conscientização ambiental, 12,8% 

para o trabalho desenvolvido pela escola juntamente com a APA, 10,6% para preservar os 

manguezais da Baía de Guanabara, outros 10,6% para conhecer a importância do manguezal, 

2,1% para a proteção dos recursos naturais e outros 2,1% para a melhoria na qualidade de 

vida. 
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Figura 28 – Percentual de respostas encontradas para a 4ª questão da visitação à sede da APA 

Guapimirim e ao manguezal. 

 

 

6.4.6.2.3  5ª questão 

 

 

5- Por que devemos preservar o manguezal localizado no entorno da Baía de 

Guanabara? Qual a importância deles? 

 

A Figura 29 mostra que 36,2% dos alunos responderam que, devemos preservar o 

manguezal para preservar o equilíbrio da natureza, 21,3% para servir de filtro biológico, 

14,9% para servir de fonte de renda local, 8,5% para servir de berçário natural, outros 8,5% 

para servir de habitat para os animais, 4,3% para exportar nutrientes, outros 4,3% não 

responderam a pergunta e 2,1% para evitar o assoreamento. 
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Figura 29 – Percentual de respostas encontradas para a 5ª questão da visitação à sede da APA 

Guapimirim e ao manguezal. 

 
 

Os alunos que fizeram a visita à sede da APA de Guapimirim e a Praia de Piedade 

ficaram impressionados com a casa de garrafa PET, mas se interessaram também pelo 

manguezal e pela palestra. A maioria disse que trabalhos de Educação Ambiental como este 

são importantes para a preservação da natureza e para a conscientização ambiental. As 

respostas dadas para a 5ª questão mostram que a palestra foi realmente muito importante para 

os alunos, pois as funções do ecossistema foram destacadas durante a palestra.  

 

 

6.4.7 Avaliação das atividades educativas 

 

 

Para se desenvolver um trabalho de Educação Ambiental com alunos de ensino 

fundamental e médio é preciso primeiro conhecer a sua realidade, suas necessidades básicas, 

os conceitos já existentes (conceitos subsunçores) e as relações existentes entre os alunos e o 

ambiente natural ao qual eles estão inseridos a fim de facilitar a aprendizagem subseqüente. 

Ceschini (2009) desenvolveu um estudo com alunos do ensino médio e encontrou resultados 

mais expressivos na avaliação final, provavelmente isto aconteceu porque o estudo foi 

desenvolvido em quatro etapas: apresentação de filme, apresentação de slides, confecção de 

pôsteres e visita à sede da APA Guapimirim e ao manguezal de Piedade (Magé).  
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Gardner (1985 e 1994) em sua Teoria das Inteligências Múltiplas sugeriu a presença 

de áreas no cérebro que correspondem, pelo menos aproximadamente, a determinadas formas 

de cognição implicando em diferentes modos de processamento de informações, através de 

diversas competências intelectuais humanas: Inteligência lingüística (gestos, escrita e voz); 

Inteligência musical (música); Inteligência lógico-matemática (percepção visual); Inteligência 

espacial (manipulação de objetos no espaço); Inteligência corporal-cinestésica (expressão 

corporal) e o relacionamento interpessoal e intrapessoal.  

Não foi possível desenvolver este estudo em etapas, talvez, este tenha sido o motivo 

dos resultados serem menos expressivos, já que os dois estudos foram desenvolvidos no 

horário normal das aulas de química, no ensino médio e nas aulas de ciências, no ensino 

fundamental. Hoje, a vida moderna impõe a alunos e professores uma forma acelerada de 

ensino-aprendizagem, talvez esta não seja a forma mais apropriada para o ensino de Educação 

Ambiental. Além de cada indivíduo ter um tipo de inteligência mais aflorada, a questão tempo 

é fundamental, pois é preciso primeiro construir um comportamento voltado para a 

valorização do ambiente natural ao qual o aluno está inserido.  

Desenvolver atividades interdisciplinares com os alunos é um desafio para o professor, 

havendo uma grande necessidade de aplicação destas atividades para fins ambientais 

(MOLISANI, 2009; REIS et al., 2007). Além de precisar conhecer o conteúdo das diversas 

disciplinas envolvidas, é preciso estabelecer elos de ligação entre elas dentro de uma 

contextualização vivenciada cotidianamente pelo aluno. Outro desafio consistiu na produção 

do material didático, que reunisse simultaneamente, de modo sintético e numa linguagem 

acessível, os diferentes pontos de vista de cada disciplina envolvida sobre um tema em 

comum: a geoquímica de metais em ecossistemas de manguezal (CESCHINI, 2009).  

Ficou visível a obtenção de conhecimento em alguns alunos e a evolução no 

conhecimento em outros alunos apresentados nos gráficos entre a diagnose e a avaliação final. 

Mas, ficou visível também que, para muitos alunos os tratamentos dados ao lixo 

desenvolvidos pelo Aterro Sanitário de Gramacho são mais importantes para a redução da 

poluição do que o ecossistema de manguezal, restando para o ecossistema funções como a 

preservação da natureza.  

Com relação aos alunos do ensino fundamental, ficou claro também que, é muito 

importante desenvolver trabalhos de Educação Ambiental. Mas, como para eles é mais difícil 

fazer a ligação entre os temas e as disciplinas abordadas, sugere-se que se desenvolvam 

estudos numa linguagem mais próxima do cotidiano escolar deles, envolvendo temas como 
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atmosfera, água, solo, elementos químicos, animais e vegetais e não mais os conteúdos das 

disciplinas. 

Diante dos resultados obtidos concluímos que é preciso que se desenvolvam mais 

estudos envolvendo as diversas ciências baseados em trabalhos desenvolvidos por instituições 

de pesquisa, para haver maior aproximação entre o mundo científico e o mundo acadêmico 

escolar. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A distribuição de metais (Fe, Mn, Zn, Cu e Pb) entre o sedimento e os compartimentos 

vegetais (Rhizophora mangle) foi avaliada numa área de recuperação de manguezal no Aterro 

Sanitário de Gramacho, Baía de Guanabara, Duque de Caxias (RJ), com base em extrações do 

sedimento em HCl 1 mol/L, extrações de metais no material vegetal e extrações de placas-de-

ferro. A distribuição das concentrações dos elementos em testemunhos sedimentares não 

esteve estatisticamente correlacionada com a distribuição da granulometria ou da matéria 

orgânica. Os coeficientes de acumulação nos compartimentos da vegetação em relação ao 

sedimento mostraram que as raízes finas, sem placas-de-ferro, apresentaram o maior 

enriquecimento em Zn, Cu e Pb. As placas-de-ferro foram mecanismos eficientes de exclusão 

de Fe e Mn, mas não em relação aos outros metais. Foi possível calcular um percentual de 

exclusão de metais pelas placas-de-ferro (%PF) apenas para o Fe (%PF nas raizes finas = 

61,7%; %PF nas raizes grossas = 90,8%), o Mn (%PF nas raizes finas = 39,3%; %PF nas 

raizes grossas = 79,4%) e o Zn (%PF nas raizes finas = 20,2%; %PF nas raizes grossas = 

29,2%), pois as placas-de-ferro apresentaram Fe, Mn e Zn em níveis detectáveis, mas não 

detectáveis em relação ao Cu e Pb. O Mn teve distribuição diferenciada, pois as folhas são o 

compartimento vegetal que está estocando as maiores concentrações deste metal essencial. 

Assim, as folhas apresentam maiores concentrações de Fe, Mn e Zn, as raízes finas 

apresentam altas concentrações de todos os elementos e os órgãos lenhosos apresentaram 

concentrações menores. Foi observado que o comportamento do Mn no sedimento segue o 

comportamento do Fe, ocorrendo o inverso nos tecidos lenhosos aéreos da vegetação.  

As análises das concentrações de Zn, Cu e Pb na área de estudo mostraram que estes 

elementos são contaminantes antrópicos, acumulados em níveis elevados dos sedimentos 

mesmo na fração extraída em HCl 1 mol/L. Porém, a incorporação destes contaminantes pela 

vegetação de manguezal não constitui uma via preocupante de transferência de volta para o 
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ambiente aquático costeiro, pois ocorre uma baixa translocação dos compartimentos 

subterrâneos para os compartimentos aéreos da vegetação. Assim, os detritos exportados deste 

ecossistema não serão enriquecidos nestes contaminantes, que se mantêm nos sedimentos e 

nas raízes, favorecendo a sua retenção dentro do manguezal. Porém, o ecossistema deve ser 

conservado para que este serviço de retenção de contaminantes seja mantido, assim como os 

demais serviços prestados por este ecossistema que são mais amplamente divulgados, como, 

por exemplo, o papel na ciclagem de matéria orgânica e a proteção física de áreas costeiras 

(MACHADO; LACERDA, 2004). 

O desenvolvimento do estudo junto aos alunos do ensino básico mostrou que os alunos 

evoluíram de concepções prévias de senso comum, na maioria dos casos (como indicado pelo 

questionário de diagnose), para respostas que demostraram ganho de conhecimento a partir 

das atividades realizadas (como demonstrado pelo questionário de avaliação final). Houve 

uma recomendação maior por parte dos alunos em relação à realização de saída de campo (no 

caso, para a Sede da APA Guapimirim e ao Aterro Sanitário) como forma de haver um maior 

aproveitamento. Destaca-se que alguns enfatizaram que o estudo da Geoquímica seria 

importante, pois com isto eles podem aprender sobre as novas descobertas das ciências 

ambientais, fazendo que se tornem mais atualizados. Desta forma, ficou claro que mais 

estudos devem ser recomendados, fazendo uso de atividades de campo e, principalmente, de 

atividades variadas. Por exemplo, a apresentação de palestras, vídeos e slides, assim como 

atividades que os próprios alunos desenvolvam, como confecção e apresentação de posters. 

Desta forma, pode-se obter uma melhor construção do comportamento voltado para a 

valorização do ambiente.    
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9.1 - Tabela de composição granulométrica e físico-química do sedimento da área de estudo. 

PROFUNDIDADE 

(cm) 

AREIA 

(%) 

ARGILA 

(%) 

SILTE 

(%) 

M.O. 

(%) 

Eh     

(mV) 

pH 

3 0,1  0,12 19,9  0,9 80,0  0,8 31  6,2 -139  21 6,9 0,15 

8 0,1  0,08 21,8  0,6 78,1  0,6 22  3,5 -155  67 6,9 0,07 

13 0,0  0,00 23,5  1,4 76,5  1,4 21  2,9 -144  30 6,9 0,11 

18 0,0  0,04 23,6  1,5 76,4  1,5 20  3,5 -173  52 6,9 0,12 

23 0,4  0,75 23,7  2,1 75,9  1,5 20  2,6 -182  44 6,9 0,15 

28 0,0  0,03 22,0  1,6 78,0  1,6 22  1,9 -165  35 7,0 0,11 

MÉDIA 0,1  0,14 22,4  1,5 77,5  1,5  23  4,3 -160  17 6,9 0,04 

 

 
9.2 - Tabela de concentração média de Fe (mg/g), Mn, Zn, Cu e Pb (μg/g) dos quatro perfis 

sedimentares (um em cada subárea).  

PROFUNDIDADE 

(cm) 

FERRO 

(mg/g) 

MANGANÊS 

(μg/g) 

ZINCO 

(μg/g) 

COBRE 

(μg/g) 

CHUMBO 

(μg/g) 

3 32,42  2,8 115,28  15,8 77,30  40,7 15,28  9,1 25,25  10,7 

8 33,48  1,9 141,93  57,0 80,30  37,2 14,93  7,9 27,58  10,2 

13 31,00  3,4 109,25  27,4 85,55  37,0 16,35  8,6 28,98  9,0 

18 30,71  2,0 92,15  5,2 74,30  21,8 14,15  4,4 28,00  6,1 

23 31,84  2,4 110,85  42,0 70,58  12,3 12,45  1,2 27,23  2,6 

28 32,67  0,8 115,10  78,9 62,48  5,8 10,73  0,9 24,50  1,4 

MÉDIA 32,02  2,2 114,09  37,7 75,08  25,8 13,98  5,3 26,92  6,7 

              

 
9.3 - Tabela de correlações de Pearson entre os dados sedimentares. Os valores em negrito indicam 

as correlações significarivas. 

 Pb Cu Zn Mn Fe pH Eh %Arg. %MO 

Pb 1.00         

Cu 0.62 1.00        

Zn 0.72 0.97 1.00       

Mn -0.15 0.09 0.18 1.00      

Fe -0.54 -0.24 -0.20 0.90 1.00     

pH -0.78 -0.75 -0.77 0.00 0.30 1.00    

Eh -0.06 0.68 0.61 0.34 0.21 -0.07 1.00   

%Arg. 0.69 -0.10 0.03 -0.46 -0.65 -0.26 -0.64 1.00  

%MO -0.59 0.23 0.07 0.22 0.38 0.09 0.66 -0.93 1.00 
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9.4 - Tabela de concentração média de Fe, Mn e Zn (μg/g) das quatro réplicas coletadas de raízes 

finas e raízes grossas para a extração de placas-de-ferro (uma em cada subárea).  

 FERRO MANGANÊS ZINCO 

 R. Fina R. Grossa R. Fina R. Grossa R. Fina R. Grossa 

C/PF 21190,1 7903,1 5695,68 2452,5 23,36 8,02 6,81 1,34 162,59 43,0 109,11 17,6 

PF 15057,72 5876,7 5171,42 2402,7 9,18 2,14 5,41 1,47 32,76 7,12 31,93 11,1 

S/PF 6132,44 3068,7 524,26 182,0 14,18 7,2 1,40 0,52 129,82 46,3 77,18 10,8 

 

 
9.5 - Tabela de concentração média de Fe, Mn, Zn, Cu e Pb (μg/g) das quatro réplicas coletadas de 

cada compartimento vegetal (uma em cada subárea).  

COMPARTIMENTO 

VEGETAL 
FERRO 

(μg/g) 

MANGANÊS 

(μg/g) 

ZINCO 

(μg/g) 

COBRE 

(μg/g) 

CHUMBO 

(μg/g) 

Raiz Fina 6132,44 3068,7 14,18 7,2 129,82 46,3 2,77 0,40 7,31 1,75 

Raiz Grossa 524,26 182,0 1,40 0,52 77,18 10,8 0,80 0,54 0,80 0,31 

Tronco 166,00 20,9 2,61 0,39 1,41 0,56 2,06 1,90 0,34 0,14 

Raiz Escora 129,52 26,9 3,57 0,95 2,02 0,85 0,82 0,25 0,12 0,11 

Galho 67,07 19,1 15,85 4,10 2,30 0,53 1,98 0,89 0,09 0,04 

Folha 245,12 31,6 31,13 4,40 2,12 0,37 2,35 0,95 0,23 0,07 

MÉDIA 1210,73 558,2 11,46 2,92 35,81 9,89 1,80 0,82 1,48 0,40 
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10.1 - QUESTIONÁRIO DA DIAGNOSE E AVALIAÇÃO FINAL 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Mestrado em Geociências – Geoquímica Ambiental 

Aluna: Ester Ceschini 

 

Diagnose e Avaliação Final 

 

Nome:  

Turma: 

Data: 

 

 

O que é manguezal? 

R- 

 

 

 

 

O que é Geoquímica Ambiental? 

R- 

 

 

 

 

Qual a principal função do sedimento e das raízes da vegetação em um manguezal? 

R-  

 

 

 

 

Você acha que o manguezal é importante para os ecossistemas vizinhos? Justifique. 

R- 

 

 

 

 

Qual a importância de se estudar a geoquímica de metais em ecossistemas de manguezal? 

R- 
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 10.2 - QUESTIONÁRIO DA VISITA AO ATERRO SANITÁRIO DE GRAMACHO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Mestrado em Geociências – Geoquímica Ambiental 

Aluna: Ester Ceschini 

 

Saída de Campo 

 

Nome: 

Turma: 

Data: 

 

 

1- Você assistiu a apresentação dos slides? 

 Sim 

 Não 

 

 

2- Qual ou quais atividades você indicaria para que fosse apresentada às outras turmas da sua 

escola? 

 Apresentação dos slides 

 Visita ao Aterro Sanitário de Gramacho 

 

 

3- O que mais chamou a sua atenção sobre as formas de tratamento do lixo mostradas durante 

a visita ao Aterro Sanitário de Gramacho (por exemplo, palestra, reciclagem, tratamento do 

chorume ou usina de gás)? 

R- 

 

 

 

4- Qual a importância para o meio ambiente dos tratamentos dados ao lixo?   

R-  

 

 

 

5 - Por que devemos reflorestar e preservar o manguezal ao redor do Aterro Sanitário de 

Gramacho? 

R- 
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10.3 - QUESTIONÁRIO DA VISITA À SEDE DA APA DE GUAPIMIRIM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Mestrado em Geociências – Geoquímica Ambiental 

Aluna: Ester Ceschini 

 

Saída de Campo 

 

Nome: 

Turma: 

Data: 

 

 

1- Você assistiu a apresentação dos slides? 

 Sim 

 Não 

 

 

2- Qual atividade ou quais atividades você indicaria para que fosse apresentada às outras 

turmas da sua escola? 

 Apresentação dos slides 

 Visita à sede da APA de Guapimirim e Praia de Piedade 

 

 

3- O que mais chamou a sua atenção durante a visita à sede da APA de Guapimirim e a Praia 

de Piedade (por exemplo, palestra, manguezal, casa de garrafas pet) e Por quê? 

R- 

 

 

 

4- Você acha que trabalhos de Educação Ambiental, como os desenvolvidos pelas escolas e 

pela APA de Guapimirim, são importantes para o meio ambiente? Justifique.  

R-  

 

 

 

 

 

5- Por que devemos preservar o manguezal localizado no entorno da Baía de Guanabara? 

Qual a importância deles? 

R-  

 

 

 

 



 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 APÊNDICE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

11.1 - 1ª QUESTÃO 

 

1 - O que é manguezal? 

 

11.1.1- 9º Ano do ensino fundamental 

1ª QUESTÃO - 9º ANO

0 10 20 30 40 50 60

Sem resposta

Lugar com lama e mato

Onde se cata caranguejos

Plantas aquáticas gigantes

Vegetação à beira da Baía G.

Terra macia com buracos

Habitat dos caranguejos

Ecossistema

Na faixa entre-marés

Áreas tropicais e subtropicais

Arborização muito grande

Ecossistema costeiro

R
E

S
P

O
S

T
A

S

PORCENTAGEM

A. Final

Diagnose

 
 

 

11.1.2- 3º Ano do ensino médio 

1ª QUESTÃO - 3º ANO

0 10 20 30 40 50 60

Fauna

Solo/sedimento

Flora

Sem resposta

Fonte de renda/alimento

Localização manguezal

Lugar sujo com lixo

Retentor M.O./nutrientes

Ecossistema

Na faixa entre-marés

Áreas tropicais e subtropicais

Ecossistema costeiro

Estuário

R
E

S
P

O
S

T
A

S

PORCENTAGEM

A. Final

Diagnose
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11.2 - 2ª QUESTÃO 

 

2 - O que é Geoquímica Ambiental? 

 

11.2.1 - 9º Ano do ensino fundamental 

2ª QUESTÃO - 9º ANO

0 10 20 30 40 50 60 70

Sem resposta

Ambiente natural c/ muitas árvores

Estuda a química dos lixos na natureza

Estuda as reações e transf químicas

Estuda a geografia química

Estuda a química ambiental

Estuda a composição química da terra

Ciência interdisciplinar

R
E

S
P

O
S

T
A

S

PORCENTAGEM

A. Final

Diagnose

 
 

 

11.2.2 - 3º Ano do ensino médio 

2ª QUESTÃO - 3º ANO

0 10 20 30 40 50 60

Estuda geografia e química

ambiental

Sem resposta

Estuda as reações químicas

da terra

Área da química que faz

pesquisas

Estuda a química dos

ecossistemas

Ciência que envolve várias

ciências

Estuda o meio ambiente - ar,

água e solo

Estuda as movimentações

dos elementos químicos

Estuda a composição

química da terra

R
E

S
P

O
S

T
A

S

PORCENTAGEM

A. Final

Diagnose
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11.3.1- 3ª QUESTÃO 

 

3- Qual a principal função do sedimento e das raízes da vegetação em um manguezal? 

 

11.3.1 - 9º Ano do ensino fundamental 

3ª QUESTÃO - 9º ANO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sem resposta

Extrair impurezas do solo

Fixar a planta ao sedimento

Absorver nutrientes

Dar estabilidade ao ecossistema

Reter o sedimento

Reter sujeira ou poluentes

Alimento para caranguejos

Não contaminar outros ecossistemas

Reter os elementos químicos

Alimento e abrigo aos animais

R
E

S
P

O
S

T
A

S

PORCENTAGEM

A. Final

Diagnose 

 
 

 

11.3.2 - 3º Ano do ensino médio 

3ª QUESTÃO - 3º ANO

0 15 30 45 60

Sem resposta

Acumular lixo

Reter e filtrar água

Reter e exportar nutrientes

Absorver nutrientes

Indicar o nível de poluição

Fixar a vegetação ao solo

Adubar a terra

Reter contaminantes

Estabilizar o ecossistema

Proteger a região costeira

Reter sedimentos/ M.O.

Abrigo e alimentação

R
E

S
P

O
S

T
A

S

PORCENTAGEM

A. Final

Diagnose
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11.4.- 4ª QUESTÃO 

 

4- Você acha que o manguezal é importante para os ecossistemas vizinhos? Justifique. 

 

11.4.1 - 9º Ano do ensino fundamental 

4ª QUESTÃO - 9º ANO

0 20 40 60 80 100

Sem resposta

Animais se interrelacionam

Para não poluir os rios

Abrigo e nidificação

Fonte de renda/alimento

Base cadeia alimentar

Mantém ecossistemas vizinhos

Exportador de nutrientes

R
E

S
P

O
S

T
A

S

PORCENTAGEM

A. Final

Diagnose

 
 

 

11.4.2 - 3º Ano do ensino médio 

4ª QUESTÃO - 3º ANO

0 10 20 30 40 50 60 70

Sem resposta

Participa em toda cadeia alimentar

Fonte de renda e alimento

Ambiente ideal para algumes espécies

Decomposição da matéria orgânica

Obter vários estudos

Evita o assoreamento litorâneo

Ecossistemas se interrelacionam

Retém lixos e poluentes

Protege a região costeira

Reter sedimentos

Mantém o equilíbrio de ecossistemas

Produtor e exportador de nutrientes

R
E

S
P

O
S

T
A

S

PORCENTAGEM

A. Final

Diagnose
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11.5 - 5ª QUESTÃO 

 

5 - Qual a importância de se estudar a geoquímica de metais em ecossistemas de manguezais? 

 

11.5.1 - 9º Ano do ensino fundamental 

5ª QUESTÃO - 9º ANO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sem resposta

Importante à vida/profissão

Entender o funcionamento

Se tornar profissional

Evitar a destruição/poluição

Serve como base de estudos

Saber se está contaminado

R
E

S
P

O
S

T
A

S

PORCENTAGEM

A. final

Diagnose

 
 

 

11.5.2 - 3º Ano do ensino médio 

5ª QUESTÃO - 3º ANO

0 10 20 30 40 50 60 70

Sem resposta

Explorá-lo comercialmente

Nenhuma importância

Local com metais

Estudar contaminações anteriores

Estudar o conhecimento adquirido

Fazer novas descobertas

Entender a química do manguezal

Metais acumulam-se na cadeia alimentar

Reduzir a contaminação

Conhecer para preservar

Conhecer o nível de contaminação

Entender o ecossistema

R
E

S
P

O
S

T
A

S

PORCENTAGEM

A. Final

Diagnose

 
 


