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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo estudar a proveniência e a distribuição dos sedimentos em 

Guarapari - ES, região conhecida por seus altos índices de radioatividade natural e antiga zona 

de exploração de minerais pesados como a monazita e o zircão. Foram analisadas as 

concentrações naturais de 
232

Th, 
238

U e 
40

K em amostras de superfície de 9 praias dentro da 

área urbana do município de Guarapari, somando um total de 91 pontos de coleta. As medidas 

de atividade desses isótopos foram realizadas através da técnica de Espectrometria da 

Radiação Gama. Para complementar o estudo, a mineralogia das praias da região foi avaliada 

com o auxílio da técnica de Difração de Raios X, além de Análises Granulométricas e 

estatísticas. Os resultados fornecidos pela Espectrometria da Radiação Gama apresentam uma 

distribuição semelhante para o tório, o urânio e potássio para a maioria dos pontos de coleta, 

entretanto com teores específicos: 
232

Th (10
2 

- 10
4
 ppm), 

238
U (1 - 10² ppm) e 

40
K (1 - 10 %). 

As razões de eTh/eU apontam para predominância de sedimentos de origem em ambiente 

continentais oxidantes (eTh/eU > 7), onde ocorre a perda de urânio. As razões eTh/K 

encontradas demonstram valores acima de 25 para todas as praias, indicando a abundância de 

minerais pesados nos sedimentos da região. As análises por Difração de Raios-X indicam a 

presença de pelo menos 17 variedades diferentes de minerais nas praias em estudo. São elas: 

(1) quartzo, (2) granada, (3) aragonita, (4) hematita, (5) cianita, (6) piroxênios, (7) anfibólios, 

(8) zircão, (9) monazita, (10) micas, (11) olivina, (12) andaluzita, (13) uraninita, (14) 

anatásio, (15) rutilo, (16) tridimita e (17) K feldspatos. As assembleias mineralógicas 

encontradas, assim como os teores isotópicos, apontam as rochas presentes na área da Bacia 

Hidrográfica do Canal de Guarapari como principal fonte sedimentar na região. A Praia da 

Areia Preta destaca-se das demais, pois nela são encontrados grãos com características que 

podem ser atribuídas a mais de uma fonte sedimentar, além de altas concentrações de Th, U e 

K.  

Palavras-chave: Espectrometria da radiação gama. Minerais pesados. Transporte de 

sedimentos. Radioatividade natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the provenance and distribution of sediments in Guarapari – ES, 

region known for its high radioactivity levels and old mining works of heavy minerals such as 

monazite and zircon. Concentrations of natural isotopes 
232

Th, 
238

U and 
40

K were determined 

in surface sediment samples of 9 beaches that belong to the urban area of the city of 

Guarapari, totaling of 91 sampling spots. The activity of the measurements of these isotopes 

were taken through Gama Ray Spectrometry analysis. In addition to this study, the 

mineralogy of the region was evaluated using X-Ray Diffraction techniques, grain size 

analysis and statistics. Results shown by Gama Ray Spectrometry analysis demonstrate 

similar distributions for Th, U and K in most sampling spots, but with specific concentrations: 
232

Th (10
2 

- 10
4
 ppm), 

238
U (1 - 10² ppm) and 

40
K (1 - 10 %). Ratios of eTh/eU point at 

continental environments as the main origin for these materials (eTh/eU > 7), where oxidation 

and uranium leakage occurs. Ratios of eTh/K evidence values above 25 for all studied 

beaches, indicating the abundance of heavy minerals in the region’s sediments. X-Ray 

Diffraction analyses indicate the presence of at least 17 different mineral varieties at the study 

area: (1) quartz, (2) garnet, (3) aragonite, (4) hematite, (5) kyanite, (6) pyroxenes, (7) 

amphibolites, (8) zircon, (9) monazite, (10) micas, (11) olivine, (12) andalusite, (13) uraninite, 

(14) anatase, (15) rutile, (16) tridymita e (17) K feldspars. The mineralogical assemblies 

identified, as well as the isotopic concentrations, point the rocks within the Canal de 

Guarapari hydrographic basin as main sedimentary source for Guarapari. Sediments 

characteristic of more than one source and high concentrations of Th, U e K were found in 

Praia da Areia Preta samples. 

Keywords: Gamma spectrometry. Heavy minerals. Sediment transport. Natural radioactivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A radiação natural tem sua origem associada a duas fontes: elementos radioativos 

primários na crosta terrestre, como potássio, urânio, tório e seus produtos de decaimento 

radioativo, a exemplo do rádio e o radônio; e a radiação cósmica, que são partículas de alta 

energia vindas do espaço, em sua maioria prótons – núcleos de hidrogênio, que adentram a 

atmosfera terrestre (HENDRY et al., 2009). 

Alguns locais do globo naturalmente acumulam esses elementos fonte de radiação. 

Essas regiões são conhecidas como áreas de alto background ou high natural background 

radiation areas (HNBR) e são definidas como área ou complexos habitacionais onde a soma 

da radiação cósmica e natural no solo, ar em ambientes fechados e abertos, água, comida, etc, 

levam a situações de exposição externa e interna crônicas e resultam em uma dose anual 

efetiva do público acima do limite máximo recomendado pela Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA) (COSTA DE MOURA, 2003; HENDRY et al., 2009). 

A dose anual efetiva é classificada em quatro níveis: baixo (5 mSv/ano) (ou 

aproximadamente duas vezes a média mundial de 2,4 mSv/ano relatada pela UNSCEAR); 

médio (5-20mSv/ano), alto (20-50 mSv/ano) e muito alto (>50mSv/ano). Os lugares mais 

estudados com altos níveis de radiação terrestre natural são o Brasil, Índia, China e Iran 

(HENDRY et al., 2009). 

As praias de Guarapari são conhecidas mundialmente por seus altos índices de 

radioatividade natural e grandes concentrações de minerais pesados (COSTA DE MOURA et 

al., 1998; COSTA DE MOURA et al., 2002; VASCONCELOS et al., 2013). O relatório 

produzido por Overstreet (1967) aponta a região como uma das principais localidades de 

ocorrência de monazita no mundo, mineral que contém isótopos radioativos em sua estrutura 

química.  

A concentração de minerais pesados em Guarapari era grande suficiente para ser 

explorada economicamente do final do Século XIX até a década de 80, onde eram extraídos 

minerais como o zircão e a ilmenita, além da monazita (Gazeta online, acesso em 11-2017). O 

interesse econômico nesses minerais está ligado não só aos elementos radioativos presentes 

em sua estrutura, mas também aos elementos terras raras (ETR) que eles podem conter, 

utilizados amplamente na indústria tecnológica para fabricação de dispositivos eletrônicos 

como celulares, baterias e imãs (BELOUSOVA et al., 2002).  
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Durante as últimas décadas, houve um aumento expressivo no número de estudos 

epidemiológicos relativos aos efeitos da exposição à radiação natural na saúde humana. A 

USEPA (United States Environmental Protection Agency) e o NCI (National Cancer Institute) 

estimam que o radônio contribui com 15000 mortes por câncer no pulmão todo ano, fazendo 

do radônio a segunda maior causa de morte por câncer de pulmão, atrás apenas para o cigarro 

(COSTA DE MOURA, 2003). 

As séries radioativas do 
232

Th e 
238

U, isótopos de elementos presentes em minerais 

como a monazita e o zircão, contém isótopos do gás nobre radônio (
220

Rn na série do 
232

Th e 

222
Rn na série do 

238
U). O radônio e seus descendentes radiogênicos podem ser inalados e 

depositados nos pulmões, onde são fixados os isótopos de Po, Pb e Bi, gerados por 

decaimentos sucessivos até o isótopo estável dessa série de decaimento, o 
206

Pb (PAIVA, 

2008). 

Devido à concentração anômala de minerais ricos em elementos radioativos e aos 

riscos que isso acarreta à saúde da população de Guarapari, diferentes estudos buscaram 

avaliar as doses de radiação natural das praias da cidade com o auxílio de técnicas nucleares 

de detecção da radiação gama dos sedimentos (COSTA DE MOURA et al., 2002; 

VASCONCELOS et al., 2013; SILVEIRA et al, 2016).  

Esses trabalhos encontraram os maiores índices de radioatividade da região na Praia 

da Areia Preta, onde a dose máxima quantificada foi de 87μSv por hora (COSTA DE 

MOURA et al., 2002). Segundo o autor, o limite de exposição à radiação recomendado pela 

Agência Internacional de Energia Atômica é de 1 mSv por ano (ou 0,11 μSv por hora), o que 

significa que a dose por hora da Praia da Areia Preta excede em quase 800 vezes o valor  

limite recomendado. 

Nascimento Jr et al. (2011) e Costa de Moura (2003) estudaram as frações de 

minerais pesados presentes na região de Guarapari através suas características ópticas 

observadas em microscópio de luz polarizada. Ambos os autores utilizaram amostras da Praia 

da Areia Preta, sendo que Nascimento JR et al. (2011) também analisaram amostras das praias 

de Setiba Pina, Setiba, Ermitão, Diabo, Morro e Peracanga. 

A ausência de estudos aprofundados sobre a proveniência e a distribuição dos 

minerais presentes no Município de Guarapari motivou a realização deste estudo. Foram 
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utilizadas informações completas sobre as assembleias mineralógicas, medidas de 

concentração dos radioisótopos 
232

Th, 
238

U, 
40

K e razões de atividade de eTh/eU e eTh/K 

presentes nos sedimentos de praia da região para auxiliar na compreensão dos processos 

geológicos atuantes ao longo da costa.  

A eficiência da aplicação dessas técnicas para estudos de proveniência e distribuição 

sedimentar foi atestada por diferentes trabalhos. Pesquisas realizadas por Tomazzoli et al. 

(2006) e Chaves et al. (2011) mostram a aplicabilidade de informações sobre a mineralogia 

em ambientes de praia para estudos de proveniência e suas associações com rochas 

pertencentes à geologia local. 

Conforme descrito por Adams & Weaver (1958), a relação entre as atividades de 

tório e urânio em sedimentos pode ser utilizada como indicador de condições de oxidação de 

ambientes deposicionais, dada a associação geoquímica entre esses elementos e as 

características de mobilidade e fixação de cada um deles.  

Além disso, o relatório publicado por Schlumberger (2005) aponta as relações entre o 

conteúdo tório e potássio como parâmetros para interpretação de associações de 

argilominerais e minerais pesados em sedimentos, sendo capaz de fornecer informações 

mineralógicas sobre os mesmos. 

Estudos prévios de Anjos et al. (2006), Carvalho (2009) e Papadopoulos et al. (2014) 

fizeram o uso técnicas nucleares como descritas acima através da detecção da radiação gama 

natural dos sedimentos. Os autores utilizaram medidas de 
238

U, 
226

Ra, 
232

Th, 
228

Th, 
40

K e 

razões de atividade eTh/eU e eTh/K em amostras de praia com auxílio da técnica de 

Espectrometria da Radiação Gama, associadas com outros parâmetros como mineralogia, para 

avaliar a origem de materiais em diferentes localidades ao longo da costa do Brasil e Grécia. 
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2 OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo investigar a origem e os processos geológicos 

atuantes nos sedimentos da região costeira de Guarapari – ES e, consequentemente, analisar a 

ocorrência de depósito de minerais pesados. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Quantificar as concentrações de 
232

Th, 
238

U e 
40

K;  

- Entender as correlações entre as razões eTh/eU e eTh/K; 

- Determinar a composição mineral e as características sedimentológicas dos sedimentos. 

  



22 

 

 

 

3 ÁREA DE ESTUDO 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

A região de estudo encontra-se situada dentro do Município de Guarapari, no Estado 

do Espírito Santo, Brasil. Foram selecionadas para o estudo 9 praias localizadas dentro da 

área urbana da cidade, em ambas as margens do Canal de Guarapari, com destaque para a 

Praia da Areia Preta, mundialmente conhecida como uma das praias com maior concentração 

de minerais radioativos de que se tem conhecimento (VASCONCELOS et al., 2013) (fig. 1). 

 

Figura 1: Localização do Município de Guarapari, ES. Base de dados: IBGE. Arquivos: 

“mapas_do_brasil”, 2008; “mapas_estaduais_e_distrito_federal”, 2016.  Acesso: Ago. 2017. 

Segundo o censo IBGE (2010), o Município de Guarapari possui cerca de 105.286 

habitantes e, conforme IBGE (2016), apresenta uma área territorial de 591,815 km². 

Conforme disponível no histórico fornecido pelo Instituto, Guarapari foi fundada em 1569 

pelo Padre José de Anchieta, um dos visitadores Jesuítas que faziam parte da missão de 

colonização do Brasil na época (Prefeitura Municipal de Guarapari - Espírito Santo. Acesso 

em ago. 2017). 

As praias de interesse para o presente estudo são as que atualmente sofrem maior 

influência da principal fonte local de sedimentos dentro da área urbana de Guarapari, a Bacia 

Hidrográfica do Canal de Guarapari (fig. 2). São elas, de sul à norte: Praia da Morte, Praia da 
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Areia Preta, Praia da Siribeira, Praia das Castanheiras, Praia dos Namorados, Praia das 

Virtudes, Praia da Fonte, Praia de Muquiçaba e Praia do Morro (fig. 3). 

 

Figura 2: Bacias Hidrográficas do Estado do Espírito Santo.  

Fonte: SEAMA, 1980. 

 

Figura 3: Localização das praias de estudo do presente trabalho.  

Fonte: Google Earth. 
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3.2 HISTÓRICO DE EXPLORAÇÃO 

Publicações do final do século XIX apontam o engenheiro americano John Gordon 

como a primeira pessoa a estudar o potencial mineral das areias das praias do sul da Bahia. 

Com auxílio do professor francês Henrique Gorceix, fundador e então diretor da Escola de 

Minas de Ouro Preto, Gordon observou a presença de algum tipo de minério até então sem 

uso industrial conhecido (OVERSTREET, 1967; Gazeta Online, acesso em 11-2017). 

John Gordon encontrou na Europa a oportunidade de vender esses minerais para o 

criador do sistema de lâmpadas incandescentes a gás, Carl Auer Von Welsbach, que descobriu 

que o óxido de tório era o melhor material para produzir luz dessa maneira. Gordon conseguiu 

do governo brasileiro uma autorização para mapear e identificar os locais da costa do país que 

continham esse tipo de reserva mineral (Gazeta Online, acesso em 11-2017). 

Em 1906 foi instalada em Guarapari a empresa franco-brasileira Société Minière 

Industrielle Franco-Brasilienne, que retirava areia monazítica da praia e do fundo do mar, 

separava os minerais de maior interesse econômico, a monazita, ilmenita, zircão e granada, e 

destinava-os em navios para a França (OVERSTREET, 1967; Gazeta Online, Acesso em 11-

2017).  

Por volta de 1940 o governo brasileiro começou a voltar sua atenção para os recursos 

nucleares do país. Contudo, a empresa Société Minière ainda explorava sem qualquer tipo de 

fiscalização o litoral da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em 1941, essa empresa foi 

transformada na MIBRA – Monazita Ilmenita do Brasil e foi autorizada a fazer a lavra da 

jazida de areias de Guarapari (DECRETO N. 7672 de 19 de agosto de 1941; Gazeta Online, 

Acesso em 11-2017) (fig. 4).  
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Figura 4: Notícia de junho de 1956 relata a visita de deputados da CPI da Energia Atômica e jornalistas a 

Guarapari, onde constataram indícios de trabalho escravo e falta de fiscalização nas atividades da MIBRA. 

Fonte: Gazeta Online. Acesso em nov-2017. 

Com o avanço da tecnologia da energia elétrica e a queda das vendas para 

iluminação a gás, as areias monazíticas começaram a ter seu potencial nuclear estudado, 

principalmente com o início da Segunda Guerra Mundial e a descoberta da possibilidade de 

criação do Urânio 233 a partir do Tório presente nos minerais. Em 1945 foi assinado o 

primeiro acordo com os Estados Unidos de fornecimento de monazita, sendo que antes disso 

o Brasil já enviava material para o país (Gazeta Online, acesso em 11-2017). 

A empresa MIBRA explorou o minério brasileiro até 1956, quando ocorreu o 

falecimento do dono da empresa e a instalação da CPI da Energia Atômica para investigar o 

roubo de minério e a sonegação de impostos realizada pela empresa (ANDRADE & 

SANTOS, 2013). 

Com o fim da MIBRA, o Estado passou a ter um maior controle sobre as reservas de 

Terras Raras brasileiras e, em 1975, a sede da empresa se transformou na Nuclemon, 

subsidiária da estatal Nuclebrás. A Nuclemon continuou extraindo areia monazítica e 

beneficiando seus derivados até a década de 80, quando o então prefeito de Guarapari propôs 

o fim definitivo da exploração da areia na cidade e mais investimentos em turismo e 

infraestrutura, tornando o município um local atrativo para o tratamento de pessoas com 
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diversas doenças, sobretudo reumáticas.  A partir de então, Guarapari consolidou seu lema de 

“Cidade-Saúde” e passou a receber turistas interessados em suas areias medicinais (Gazeta 

Online, acesso em 11-2017). 

3.3 GEOLOGIA REGIONAL 

3.3.1 Evolução Tectônica 

As rochas do Município de Guarapari foram formadas do Neoproterozoico ao início 

do Paleozoico (640 – 520 Ma), no contexto do Gondwana Oeste, quando diversos blocos 

continentais pequenos foram unidos a partir de um sistema orogênico
1
 conhecido como 

brasiliano-panafricano (ALKIMIM et al., 2006). A Província da Mantiqueira faz parte desse 

conjunto de orógenos neoproterozoicos. Em seu trecho setentrional está o Orógeno Araçuaí, 

onde encontra-se a área de estudo deste trabalho (fig. 5) (BRITO-NEVES et al., 1999; 

ALMEIDA et al., 2000; HEIBRON et al., 2004).  

 

Figura 5: Localização do Orógeno Araçuaí e Faixa Congo Oriental em relação aos Crátons do São Francisco e 

Congo e Orógeno Ribeira.  

Fonte: CPRM 2015 modificado de ALKIMIN et al., 2006. 

                                                 
1
 Conjunto de processos de construção de montanhas envolvendo dobramento, falhamento, magmatismo e 

metamorfismo (PRESS et al., 2006). 
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A evolução do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental começou a ser discutida por 

trabalhos como de Brito-Neves & Cordani (1991) e Trompette (1994). Os autores 

caracterizaram a região como ensiálica
2
, onde existiria uma ponte continental que teria 

mantido os crátons do São Francisco e Congo unidos até a abertura do Oceano Atlântico. Essa 

porção de terra, localizada na altura das regiões da Bahia e Gabão, teria inibido a abertura da 

bacia e a formação de crosta oceânica.  

 

Até aquele momento, a ausência de evidências que sustentassem a teoria de abertura 

de um oceano deu margem à interpretação da configuração geotectônica de orógeno 

confinado, resultante da inversão de bacias parcialmente oceanizadas (PORADA, 1989; 

LEDRU et al., 1994; D'AGRELLA-FILHO et al., 1990, 2004; PEDROSA-SOARES et al., 

1992; GROSSI-SAD et al.,1997; PINTO et al., 1997; PEDROSA-SOARES & 

WIEDEMANN-LEONARDOS, 2000, 2001, 2003 apud CPRM, 2015). 

 

Contudo, a concepção geotectônica para o Orógeno Araçuaí – Congo Ocidental 

passou por modificações, assim como descrito por Pedrosa-Soares & Noce (1998), e foi 

melhor detalhada em Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000) e Pedrosa-Soares et 

al., (2001). A descoberta de remanescentes ofiolíticos
3
 neoproterozóicos e estudos que 

identificaram suítes representantes do arco magmático dessa Era, sustentam o conceito de 

bacia parcialmente oceanizada com subducção da litosfera oceânica no sentido do Cráton do 

Congo (fig. 6). 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Bacia sedimentar originada por evento de abertura de crosta continetal (rift) abortado, ou seja, que não evoluiu 

até a formação de crosta oceânica (HOFMANN & KUSKY, 2004). 
3
 Assembleia de rochas típicas de assoalhos marinhos, formadas por sedimentos de mar profundo, lavas 

basálticas submarinas e intrusões ígneas máficas (PRESS et al., 2006) 
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Figura 6: Modelo evolutivo do Orógeno Araçuaí – Congo Ocidental. A partir do estágio de rifte
4
 continental (1), 

o segmento sul da bacia precursora experimentaria espalhamento de litosfera oceânica (2) e, posteriormente, 

sofreria subducção no sentido do Crátion do Congo (3), induzindo a geração do arco magmático (G1). A etapa 4 

ilustra o estágio sincolisional.  

Fonte: Modificado de PEDROSA-SOARES et al., 2001. 

 

Em 2004, Rogers & Santosh adotaram em seu livro o conceito de orógeno confinado como 

um termo intermediário entre orógenos intercratônicos (i.e., orógenos de margem de placa) e 

intracratônicos (i.e., orógenos ensiálicos). Dessa forma, segundo Pedrosa-Soares et al. (2001, 

2003, 2007a) o orógeno Araçuaí – Congo Ociental se caracteriza como um orógeno confinado 

pelos seguintes motivos: a bacia precursora evoluiu na reentrância limitada pelos crátons do 

São Francisco e Congo, que era fechada ao norte pela ponte cratônica Bahia-Gabão e aberta 

ao sul; além disso, o setor norte da bacia permaneceu ensiálico, enquanto no setor meridional 

ocorreu abertura oceânica atestada pelos remanescentes ofiolíticos e a formação de arco 

magmático em ambiente de margem continental ativa (fig. 7) (CPRM, 2015). 

 

                                                 
4
Zonas do globo onde a crosta terrestre e a litosfera associada estão a sofrer uma fratura acompanhada por um 

afastamento em direções opostas (PRESS et al., 2006) 
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Figura 7: Mapa de componentes geotectônicos do Orógeno Araçuaí e Faixa Congo Ocidental.  

Fonte: PEDROSA-SOARES et al., 2007. 
 

Os limites da porção brasileira do Orógeno Araçuaí – Congo Ocidental, ou somente 

Orógeno Araçuaí, são definidos aproximadamente entre os paralelos 15° e 21°S. 

Lateralmente, o conjunto estrutural estende-se desde o limite leste do Cráton do São Francisco 

até o litoral atlântico; a norte, o orógeno adentra o segmento meridional do Corredor do 

Paramirim; e a sul, o limite meridional ainda não está determinado com precisão, porém é 

balizado pela extremidade sul do Cráton do São Francisco (21°S) (CPRM, 2015). 
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3.3.2 Estratigrafia 

As unidades estratigráficas mais antigas que podem ser associadas ao Orógeno 

Araçuaí são aquelas que possuem relação com o estágio de rifte continental da bacia 

precursora do Orógeno. As sequências sedimentares desse evento são divididas em quatro 

estágios orogênicos conhecidos, assinalados como pré-colisional (630 – 580 Ma), 

sincolisional (580 – 560 Ma), tardicolisional (560 – 530 Ma) e pós-colisional (530 – 490 Ma) 

(CPRM, 2015).  

 

As informações presentes no Mapa Geológico do Estado do Espírito Santo de CPRM 

(2013) mostram que as rochas presentes na bacia sedimentar do Canal de Guarapari 

encontram-se inseridas nos estágios pré-colisional, representado localmente pelo Complexo 

Nova Venécia, e sin-colisional, representado pela Suíte Bela Joana. Além dessas unidades, a 

área de estudo possui coberturas superficiais Cenozoicas, que incluem o Grupo Barreiras e 

Depósitos Fluviais Argilo-Arenosos e Arenosos Recentes. 

 

O Complexo Nova Venécia é constituído de paragnaisses peraluminosos, ricos em 

biotita, cordierita, granada e/ou sillimanita, com intercalações de cordierita granulito e rochas 

calcissilicática. Esse grupo de rochas representa a sedimentação pelítica em bacia de retroarco 

e contém abundância de grãos detríticos de zircão datados entre 630 e 590 Ma (CPRM, 2013; 

CPRM, 2015). 

 

A Suíte Bela Joana pode ser caracterizada como associação de rochas charnockíticas 

com gabro-norito, enderbitos, tonalitos e charnockitos, incluindo também gabro-noritos, 

leucogranitos e gnaisses como enclaves. A Suíte é rica em granada, hornblenda, 

ortopiroxênios e clinopiroxênios, e suas enclaves são ricas em granada e sillimanita. A 

datação de zircões presentes nos charnockitos revelou uma idade de 575 ± 15 Ma U-Pb para o 

complexo rochoso. Na entrada de Guarapari, observa-se a ocorrência de charno-enderbito 

com trama milonítica e granodiorito/tonalito com granada, mostrando que a fusão dos 

paragnaisses do Complexo Nova Venécia gerou granulito, charno-enderbito e granito tipo S 

(SILVA et al., 2001; BASEI et al., 2010 apud CPRM, 2015). 

 



31 

 

 

 

O Grupo Barreiras, segundo CPRM (2013) e CPRM (2015), é constituído de arenitos 

esbranquiçados, amarelados e avermelhados, argilosos finos e grosseiros, mal selecionados, 

com intercalações de argilitos vermelhos e variegados. Os depósitos dessa unidade são 

bastante ferruginizados, apresentando cores variadas desde o vermelho ao alaranjado. 

Associam-se a feições de tabuleiro e, ao longo do litoral, ocorrem em formas de falésias. 

Conforme HASUI et al. (2012), a origem do Grupo Barreiras ainda não é totalmente 

compreendida, contudo, estudos recentes apontam para uma deposição em ambientes 

transicionais incluindo estuários e planícies de maré. A deposição desses sedimentos teria 

ocorrido então como o resultado de um onlap costeiro associado a um nível de mar alto do 

Mioceno Médio-Inferior, de idade em torno de 23 Ma. 

 

A pesquisa executada por Costa de Moura (2013) nos sedimentos da Praia da Areia 

Preta, em Guarapari, estimou as idades das monazitas encontradas no local em 475 Ma e 530 

Ma. O autor defende que esses minerais sejam oriundos da erosão do Grupo Barreiras, 

associando a idade das monazitas às rochas que deram origem aos depósitos do Grupo. 

 

Monazitas são minerais fosfatos de metais de terras raras explorados 

economicamente devido ao seu alto teor de óxido de tório, podendo chegar a 20 por centro de 

sua composição. A monazita ocorre de maneira acessória em granitos, gnaisses, aplitos e 

pegmatitos, e como grãos rolados nas areias resultantes da decomposição dessas rochas 

(DANA & HURLBUT, 1976). As demais características desse mineral e outros de 

importância para esse estudo serão discutidas no próximo capítulo. 

 

As coberturas Quaternárias encontradas na área de trabalho caracterizadas por 

CPRM (2013) como depósitos fluviais argilo-arenosos e arenosos recentes, diferenciam-se 

litologicamente em depósitos aluvionares ou areias brancas. O primeiro tipo constitui 

depósitos de areias quartzosas grossas, cascalhos e argila. Já as areias brancas são quartzosas, 

de granulação média a grossa, mal selecionadas (CPRM, 2015). 
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4 RADIOATIVIDADE 

As proporcionalidades entre nêutrons e prótons presentes no núcleo de um átomo 

tornam este átomo equilibrado, porém algumas circunstâncias, naturais ou artificiais, podem 

quebrar esse estado de equilíbrio. A radioatividade é definida como a emissão espontânea de 

partículas (α, β
+
 ou β

-
) a partir de núcleos com excesso de energia que buscam reverter 

situações de desequilíbrio. Essa emissão dá origem a novos elementos e pode ser 

acompanhada ou não pela emissão de radiação γ. O decaimento radioativo pode ocorrer de 

diferentes maneiras, dependendo da instabilidade nuclear do nuclídeo em questão, ou seja, da 

razão próton-nêutron desse núcleo que busca atingir sua estabilidade (KNOLL, 1979). 

Para este estudo, os radionuclídeos importantes são 
232

Th, 
238

U e 
40

K, pois são 

isótopos abundantes na crosta terrestre e representam uma fonte natural de radiação. Sabe-se 

que a região de Guarapari é famosa pela ocorrência e exploração dos minerais monazita 

((Ce,La,Nd,Th)PO4) e zircão (ZrSiO4), que possuem o tório e o urânio em sua composição 

natural ou por substituição de cátions. Além disso, a presença dos K feldspatos (KAlSi3O8), 

minerais fonte de K, naturalmente abundantes em sedimentos recentes, viabiliza realização 

esse trabalho. 

4.1 FONTES MINERAIS DE RADIAÇÃO Γ 

As rochas presentes na crosta e superfície terrestre são constituídas por minerais. 

Minerais são compostos inorgânicos, sólidos, formados por processos naturais, com estrutura 

cristalina e composição química variável dentro de certos limites, sendo que alguns deles 

possuem em sua estrutura elementos naturalmente radioativos.  

A radioatividade natural dos minerais é usada na geologia como principal ferramenta 

em estudos geocronológicos, além de permitir a identificação de algumas espécies minerais, 

podendo ser usada também para avaliar a origem e o transporte de sedimentos costeiros 

conforme Durrance (1986), Anjos et al. (2006), Carvalho et al. (2009), Carvalho et al. (2011) 

e Papadopoulos et al. (2014). Nesse contexto, são estudadas as espécies minerais fonte de 

radioisótopos presentes em Guarapari, como exemplo: monazita, zircão e K feldspatos. 

Principal fonte de potássio (K), a classe mineral mais comum encontrada nas rochas 

é a dos silicatos, representando 25% dos minerais conhecidos e quase 40% dos minerais mais 
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comuns. Silicatos são minerais compostos basicamente por tetraedros de SiO4 ligados 

tridimensionalmente e são classificados em grupos conforme a estrutura de seu ânion e a 

razão entre seus átomos de silício e oxigênio. Quando o Al aparece com coordenação 4 dentro 

da estrutura silicática, chamamos esses minerais de aluminosilicatos, classe em que pertence o 

K feldspato (Banco de Dados Museu “HEINZ EBERT”, acesso em 14 dez. 2017). 

Cerca de 95% do volume da crosta terrestre é composto por silicatos, dos quais 

aproximadamente 59,5% são representados por feldspatos. Essa abundância na natureza faz 

com que esses minerais sejam alvo da pesquisa por radioisótopos, uma vez que é possível 

encontrar o isótopo 
40

K dentro da sua estrutura cristalina. Embora esses minerais sejam 

susceptíveis a alteração por intemperismo químico, sua abundância na maior parte das rochas 

terrestres faz com que sua presença seja marcante nos sedimentos. Materiais geológicos que 

possuem K em sua composição mantêm a concentração original desse íon igual à de sua rocha 

fonte, pois seu tempo de meia-vida é longo (1.28 x 10
9
 anos), o que produz uma espécie de 

relação radioativa sedimento-fonte desse material (KOGAN, 1969; KNOLL, 1979). Esta 

relação direta é uma importante ferramenta para estudos geológicos como origem e transporte 

de sedimentos (ANJOS et al., 2005).  

Presente nas areias de Guarapari e fonte de tório e urânio, o zircão encontra-se na 

classe dos Nesossilicatos, constituída também por tetraedros de sílica, porém não 

polimerizados, unidos por cátions intersticiais. Sendo assim, é comum encontrar os elementos 

Zr, Th e U unidos a essa estrutura. Nesses minerais pode ocorrer também a substituição por 

Hf e pelos elementos terras raras Y e Ce em quantidades significativas (Banco de Dados 

Museu “HEINZ EBERT”, acesso em 14 dez. 2017). 

A monazita, mineral do qual o Th é extraído em escala comercial, pertence ao grupo 

dos fosfatos. As monazitas, diferentemente dos silicatos, possuem uma estrutura cristalina 

monoclínica relativamente complexa, onde diferentes cátions de elementos terras raras 

ocupam seus vértices. Dentre eles, sabe-se que é comum encontrar em monazitas os cátions 

Ce
+4

, Ce
+3

, La
+3

, Nd
+3

 e Th
+4

. Os teores de ThO2 nas monazitas podem variar de 1 a 20%, 

viabilizando sua exploração (DANA & HURLBUT, 1976). 

O Th é encontrado em quantidades pequenas na maioria das rochas e solos, onde, 

ainda assim, é aproximadamente três vezes mais abundante do que o U, o que torna a 
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ocorrência anômala desses minerais no litoral de Guarapari um fenômeno de grande 

importância geológica. As séries de decaimentos que mais contribuem para a radiação γ 

terrestre são: 
232

Th (Série do Tório), 
235

U (Série do Actíneo) e 
238

U (Série do Urânio), dando 

origem a novos isótopos instáveis (filhos) que emitem radiação γ a medida em que decaem, 

até atingir um isótopo estável, que no caso dessas três séries são isótopos do chumbo 

(CARVALHO, 2009). 
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4.2 DECAIMENTO RADIOATIVO 

As séries de decaimento radioativo do urânio e tório contém isótopos radioativos de 

muitos elementos, em particular U, Th, Pa, Ra e Rn. Já a série de decaimento do potássio 

contém isótopos do Ar e Ca. As propriedades geoquímicas variadas desses elementos fazem 

com que nuclídeos dentro da cadeia se fracionem em diferentes ambientes geológicos 

(BOURDON et al., 2003).  

Existem três séries de decaimento radioativo por urânio e tório que ocorrem 

naturalmente; cada uma delas começa com um nuclídeo pertencente ao grupo dos actinídeos 

(
232

U, 
235

U e 
232

Th) que possui meia vida longa (t1/2 > 0.7 Ga) e termina com um isótopo 

estável de chumbo (Pb). Estas séries de decaimento possuem nuclídeos com tempo de meia 

vida que variam de microsegundos a centenas de milhares de anos (BOURDON et al., 2003).  

Uma série radioativa pode ser representada da seguinte forma, sendo um elemento 

radioativo pai (1), decaindo para um filho (2), que por sua vez também é radioativo: 

(4.1) 

λ1 e λ2 são as constantes de decaimento dos elementos radioativos 1 e 2, respectivamente. A 

taxa de decaimento do nuclídeo filho é dada pela diferença entre sua taxa de perda e sua 

produção, pois a taxa de perda por decaimento é proporcional à quantidade de elemento 

presente na amostra: 

(4.2) 

Onde N1 e N2 representam o número de átomos de cada tipo num tempo qualquer. 

Para uma condição inicial t = 0, temos a seguinte solução geral:  
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(4.3) 

A determinação do equilíbro entre as atividades dos radionuclídeos pai e filho é 

calculada levando em conta a condição inicial N
0

2 = 0 em t = 0. A razão das atividades será 

nula para  t = 0, igual a 1 para o tempo intermediário t que representa o ponto de máximo de 

atividade do núcleo filho e  máxima para valores muito grandes de t:  

(4.4) 

A atividade do filho N2λ2 é dada por: 

(4.5) 

O estado de desequilíbro da série de decaimento ocorre quando a meia-vida do pai é 

menor do que a meia-vida do núcleo filho (λ1 > λ2), fazendo razão das atividades diminuir a 

medida em que o tempo passa. Contudo, quando λ1 << λ2, a diminuição na atividade do 

núcleo pai não é perceptível enquanto os núcleos filhos passam por várias meias-vidas. Esse 

estado é chamado de equilíbro secular. E nesse caso, a expressão correta é: 

(4.6) 

A perda de um ou mais dos núcleos filhos produzidos na série de decaimento gera 

desequilíbrio da cadeia e a equação acima não pode ser utilizada (IVANOVICH & HARMON 

apud CARVALHO, 2009). 
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Segundo Knoll (1979), a taxa de decaimento desses núcleos é geralmente medida em 

duas unidades: Curie (Ci) ou Becquerel (Bq); sendo que neste trabalho foi adotada a unidade 

Becquerel, definida no Sistema Internacional (SI) como 1 desintegração por segundo. 

Como citado anteriormente, o presente trabalho utiliza as séries de decaimento do 

232
Th, 

238
U e 40K como parâmetros para interpretação sedimentar e ambiental dos sedimentos 

analisados. A série do 
232

Th inclui vários radionuclídeos que emitem α e β, além da radiação 

γ, pois sua meia-vida é muito longa, correspondente a 1.39 x 10
10

 anos. Já a série do 
238

U é a 

maior série radioativa conhecida, com tempo de meia-vida de 4.47 x 10
9
 anos (fig. 8) 

(KNOLL, 1979). 

 
Figura 8: Ilustração das séries radioativas do 

232
Th e 

238
U, terminando respectivamente nos isótopos estáveis 

208
Pb e 

206
Pb .  

Fonte: Série 
232

Th por Wikimedia contribuidor ThaLibster; Série 
238

U por Wikipedia contribuidor Tosaka. 

Acesso em 18 dez. 2017. 
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4.3 GEOQUÍMICA DO URÂNIO E DO TÓRIO 

O urânio possui diferentes estados de oxidação, que variam conforme as condições 

oxidantes do ambiente onde esse elemento se encontra, a forma em que está disponível e o pH 

do meio. Na natureza, os estados de oxidação U
4+

 e U
+6

 são encontrados mais facilmente. O 

urânio U
5+

 corresponde a um estágio entre a oxidação do U
4+

 para o U
+6

, porém só se preserva 

em ambientes redutores. O U
6+

 é a forma mais abundante do elemento em ambientes muito 

oxidantes e também sua forma mais solúvel, uma vez que este encontra-se na forma 

(UO2)
2+

(íon uranila) (fig. 9) (DURRANCE, 1986).  

Em termos geológicos, a quantidade de urânio que pode ser encontrada em uma 

rocha varia de diversas formas, à começar pela abundância desse elemento em na estrutura 

dos minerais. Além disso, dependendo do mineral onde o urânio se encontra, ele pode ser 

mais facilmente mobilizado, como por exemplo na forma de UO2 (uraninita), ou permanecer 

resistente à oxidação, como nos zircões (ZrSiO4)(DURRANCE, 1986; IVANOVICH & 

HARMON apud CARVALHO, 2009). 

Segundo DURRANCE (1986), existem sete fatores que interferem na concentração 

do urânio na natureza: 1-Quantidade de U na rocha fonte, sedimento ou solo, e a facilidade 

com a qual pode ser dissolvido; 2-Proximidade entre a fonte de U e a água; 3-Grau de 

isolamento hidráulico, ou seja, grau de facilidade de diluição da água local; 4-Efeitos 

climáticos, como efeitos de evapotranspiração; 5-pH e estado de oxidação da água; 6-

Disponibilidade de agentes que podem aumentar a solubilidade do U, ou de agentes que 

podem se ligar ao U formando minerais insolúveis; 7-Presença de materiais absorvedores: 

matéria orgânica, Fe
3+

, argilas, etc. 
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Figura 9: Ciclo geoquímico simplificado do urânio: diferentes estados de oxidação conforme características do 

ambiente e os complexos nos quais se encontra.  

Fonte: DURRANCE, 1986. 

Conforme descrito por Carvalho (2009), nos ambientes redutores há o predomínio do 

U
4+

 formando complexos hidróxidos de pouca mobilidade. Contudo, em soluções básicas (pH 

acima de 7) a formação de U(OH)5
-
 faz com que a concentração de urânio aumente na 

solução. Da mesma maneira, quando em solução ácida (pH abaixo de 4), a formação de 

fluoretos (F
-
) aumenta significativamente a solubilidade do urânio. 

Em ambientes oxidantes, onde a solubilidade do urânio é maior, como descrito 

anteriormente, os compostos mais importantes são (UO2)
2+

 e UO2(OH)
+
, que aumentam a 

solubilidade do U com o aumento da temperatura. Conforme a quantidade de urânio 

dissolvido aumenta, os compostos (UO2)2(OH2)
2+

 e (UO2)3(OH5)
+
 se tornam mais abundantes. 

Outros complexos com uranila, como sulfatos, carbonatos e fosfatos, também são importantes 

na determinação da solubilidade do urânio (CARVALHO, 2009). 

Diferentemente do urânio, o elemento tório ocorre em apenas no estado de oxidação 

4+, independente das características do ambiente onde ele se encontra. Devido à baixa 

solubilidade, o transporte do tório é realizado quase exclusivamente através do transporte de 

sedimentos (fig. 10) (CARVALHO, 2009). 
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Figura 10: Ciclo geoquímico simplificado do tório. O estado de oxidação do tório é invariável indepentemente 

das características do ambiente e dos processos atuantes.  

Fonte: DURRANCE, 1986. 

O tório apresenta fortes características coloidais, podendo formar colóides de 

hidróxido e silicato. Em termos de suas propriedades químicas, o Th se assemelha ao Zr, Hf e 

a alguns elementos terras raras (particularmente o Ce). O Th pode, então, ser encontrado em 

minerais de Zr e U, e substituir Ce, Y e outros lantanídeos na maioria dos minerais de terras 

raras. Por causa do seu tamanho grande e sua carga iônica (Th
4+

) tem uma grande tendência a 

formar complexos iônicos com cloreto, fluoreto, nitrato, sulfato, carbonato e hidróxido 

(DURRANCE, 1986). 

4.4 CORRELAÇÕES eTH/eU E eTH/K 

As informações fornecidas pelo conteúdo de radioisótopos nos sedimentos é capaz de 

fornecer informações importantes para o entendimento dos processos geológicos que deram 

origem a um determinado depósito sedimentar.  

Os estudos realizados por Adams & Weaver (1958) demonstram o uso das razões de 

eTh/eU com bons indicadores de condições redox, uma vez que esses elementos são muitas 

vezes associados geoquímicamente. O comportamento do tório é invariante com relação às 

características redutoras e oxidantes do ambiente. Esse elemento possui apenas um estado de 

valência que é insolúvel, ao passo que o urânio possui dois estados de valência, sendo o 

menor insolúvel e o mais alto solúvel e passível de remoção. Sendo assim, a relação entre 
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esses dois elementos pode ser usada para identificar as condições de oxidação do ambiente 

deposicional.  

Conforme Adams & Weaver apud Carvalho (2009), em geral os valores de eTh/eU 

menores que 2 (dois) sugerem ambiente enriquecido em urânio, indicativo de condições 

redutoras onde ocorre fixação de U. Ambientes redutores são associados à baixa exposição ao 

oxigênio, como por exemplo ambientes marinhos. Em contrapartida, valores de eTh/eU 

maiores que 7 (sete) são indicadores de ambiente oxidante com grande mobilização de U, 

possivelmente por lixiviação, sendo associado a características de ambiente continental (fig. 

11). 

 
Figura 11: Interpretação do ambiente de sedimentação a partir da razão eTh/eU encontrada nos sedimentos. 

Fonte: ADAMS & WEAVER, 1958. 

A presença do Th (por adsorção) e do K (composição química) dentro da estrutura de 

argilominerais possibilita a utilização da razão eTh/K no reconhecimento desses minerais e na 

discriminação de micas, feldspatos e minerais pesados em rochas graníticas (fig. 12) 

(CARVALHO, 2009). 
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Figura 12: Carta mineralógica com as associações de argilominerais dadas a partir da razão eTh/K.  

 Fonte: modificado de SCHLUMBERGER, 2005. 

Em Anjos et al. (2006) é possível encontrar um diagrama feito a partir da junção dos 

gráficos eTh/eU e eTh/K, que une as informações de composição mineral e ambiente de 

sedimentação em uma só interpretação (fig. 13). Esse diagrama permite a interpretação em 

linhas gerais das características dos sedimentos, seu conteúdo mineralógico e os principais 

processos envolvidos ao longo do transporte desse material até seu centro deposicional. 
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Figura 13: Diagrama elaborado por ANJOS et al. (2006), unindo as interpretações mineralógicas e sedimentares 

dadas pelas razões eTh/eU e eTh/K..  

Fonte: ANJOS et al., 2006. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 TRABALHO DE CAMPO 

Em outubro de 2016 foi realizada a saída de campo para coleta dos sedimentos 

estudados este trabalho. A amostragem ocorreu ao longo de 2 dias e foi conduzida dentro da 

zona de espraiamento de 9 praias, totalizando 91 amostras. A coleta foi realizada na porção 

mediana da faixa de areia destas, onde existe transporte ativo dos sedimentos, viabilizando 

relacionar os processos geológicos recentes ao longo de todo o local de estudo (fig. 14). . No 

Anexo 1 encontram-se disponíveis as informações sobre a extensão das praias e a distribuição 

da coleta de amostras de superfície. 

 
 

Figura 14: Município de Guarapari e praias selecionadas para coleta de amostras. De sul para norte: (1) Praia da 

Morte; (2) Praia da Areia Preta; (3) Praia da Siribeira; (4) Praia das Castanheiras; (5) Praia dos Namorados; (6) 

Praia das Virtudes; (7) Praia da Fonte; (8) Praia de Muquiçaba e (9) Praia do Morro.  

Fonte: modificado de Google Earth. Acesso em outubro, 2016. 

As amostras foram retiradas de superfície e subsuperfície, com profundidade de até 

10 centímetros. Foram coletadas cerca de 400 gramas de sedimento em cada ponto, sendo os 

mesmos acondicionados em sacos plásticos apropriados para o transporte e livres de possíveis 

contaminantes (fig. 15).  
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Figura 15: Amostras de superfície. 

 As praias estudadas neste trabalho possuem um perfil geomorfológico bastante 

variado, a começar por sua extensão. Ao sul, a Praia da Morte tem somente 31,5 m de 

comprimento; em contrapartida, a norte encontra-se a Praia do Morro com extensão de 2.800 

m. Essa grande variabilidade no tamanho das localidades demandou uma adaptação da 

estratégia de coleta de amostras. 

Para as praias menores (Morte, Namorados, Virtudes e Fonte), de aproximadamente 

30 a 100 metros de extensão, foram coletadas no mínimo 3 amostras de superfície (ao sul, no 

centro e a norte) visando manter a representatividade média de cada local.  

Para as praias de tamanho médio (Areia Preta, Siribeira, Castanheiras e Muquiçaba), 

com cerca de 100 a 600 metros de comprimento, foi adotada a estratégia de coleta a cada 20 

metros de distância, partindo sempre da extremidade sul da praia. A Praia do Morro destaca-

se das demais por possuir cerca de 2.800 metros. Neste caso, a coleta de amostras foi 

realizada a cada 350 metros aproximadamente (fig 16).  
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Figura 16: Imagem ilustrativa da estratégia de coleta de amostras na Praia da Areia Preta.  

Fonte: modificada de Google Earth. Acesso em outubro, 2016. 
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5.2 PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 

Uma vez em laboratório, as amostras foram secas em estufa para retirada da umidade 

remanescente nos grãos. O procedimento foi realizado à 100°C durante cerca de 24 horas. 

Após a secagem, os sedimentos foram limpos de impurezas como pedaços de galhos e folhas 

para que pudessem ser retiradas alíquotas destinadas às análises. 

Para a Análise Granulométrica e Difração de Raios-X foram feitas amostras 

representativas de cada praia denominadas amostras MIX (HASKIN et al., 1966; HASKIN et 

al., 1968). As amostras mix são compostas por 2 gramas de cada amostra, que juntas visam 

exprimir a composição mineralógica e granulométrica dos sedimentos de cada local. 

  As amostras MIX foram compostas a partir de alíquotas das amostras globais, 

que foram divididas usando a técnica de quarteamento. O quarteamento consiste na divisão da 

amostra em porções menores de forma a preservar as características originais dos sedimentos 

com o auxílio de um quarteador para evitar uma coleta tendenciosa (fig. 17).  

 

Figura 17: Quarteador de amostras. Os sedimentos são despejados no centro do quarteador, que por sua vez 

divide de forma homogênea a amostra e despeja em pequenos containers laterais. 
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5.3 DESCREVENDO O MÉTODO 

5.3.1 Princípios da Análise Granulométrica 

A análise granulométrica consiste na determinação das dimensões das partículas 

constituintes das amostras sedimentares e no tratamento estatístico dessas informações. Dessa 

forma, são determinadas as dimensões dos grãos e sua distribuição é estudada, seja pelo peso 

de cada classe dimensional considerada, pelo seu volume ou ainda pelo número de partículas 

integradas em cada classe granulométrica (DIAS, 2004). 

Neste estudo, a determinação do tamanho dos grãos foi feita através de 

peneiramento, que consiste na separação mecânica das frações sedimentares com o auxílio de 

peneiras apropriadas ao procedimento. Essa classificação foi realizada conforme 

WENTWORTH (1922) (Tabela 1) (fig. 18). 

Tabela 1 - Classificação de Wentworth (1922) para classes granulométricas
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Figura 18: À esquerda: conjunto de peneiras ABNT (em ordem crescente de abertura, em milímetros: 0,063; 

0,125; 0,25; 0,50; 1,00; 2,00); à direita: conjunto de peneiras após a separação granulométrica. Diferentes frações 

de sedimento retidas conforme abertura da peneira. 

A análise das dimensões das partículas é importante, pois fornece informações 

preciosas, entre outras, sobre a proveniência (sobre a disponibilidade de determinados tipos de 

partículas e sobre as rochas que lhes deram origem), sobre o transporte (no que compete, por 

exemplo, à maturidade textural e resistência das partículas segundo sua composição, à abrasão 

e à alteração química), e sobre os ambientes deposicionais (FOLK, 1968; BLOTT & PYE, 

2001; DIAS, 2004). 

O ensaio de peneiramento foi realizado nas amostras MIX representativas de cada 

praia como citado anteriormente. As amostras foram posicionadas no início do conjunto de 

peneiras e agitadas por cerca de 5 minutos. Após esse processo, o peso da fração sedimentar 

retida em cada peneira foi aferido com auxílio de uma balança de precisão com 3 casas 

decimais. Sucederam-se as análises estatísticas dos dados obtidos para cada amostra. 
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5.3.2 Processamento de dados da Análise Granulométrica 

Os parâmetros estatísticos granulométricos utilizados por este estudo foram 

calculados através do programa de computador GRADISTAT que funciona dentro da 

plataforma do software Microsoft Excel. Esse programa foi desenvolvido pelo Postgraduate 

Research Institute for Sedimentology na University of Reading (UK) e pelo Department of 

Geology na Royal Holloway University of London (UK), conforme descrito por Blott & Pye, 

2001. Seus cálculos são específicos para análises estatísticas de tamanhos de grãos e usam os 

parâmetros descritos por Folk & Ward (1957) para descrever as características das amostras 

analisadas. 

A classificação dos dados estatísticos de Folk & Ward (1957) utiliza o conceito 

introduzido por Krumbein (1934) onde os tamanhos de grãos são expressos em escala 

logarítmica Phi (φ). Essa escala permite que os dados granulométricos sejam expressos em 

unidades de valores iguais com o intuito de facilitar interpretações gráficas e cálculos (FOLK 

& WARD, 1957; BOGGS, 1987; DA SILVA, 2009). Essa escala é baseada na seguinte 

relação: 

          (5.1) 

Onde φ é o tamanho Phi e d é o diâmetro do grão em milímetros. 

O grau de seleção é uma medida da gama de tamanhos de grãos presente na amostra 

e a magnitude da dispersão desses tamanhos em torno do tamanho médio (BOGGS, 1987). 

FOLK & WARD (1957) classificam a seleção de uma amostra de sedimentos usando a escala 

Phi conforme descrito na Tabela 2: 

Tabela 2 - Classificação de Folk & Ward (1957) para o grau de seleção 
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Da mesma forma, a classificação do sedimento em relação à curtose foi realizada 

conforme Folk & Ward (1957) (Tabela 3). A curtose é o parâmetro que designa o grau de 

afilamento da curva de distribuição granulométrica. Ela representa a discrepância entre a 

altura de uma classe de grãos em relação às outras. Quanto maior a diferença de altura de uma 

classe em relação às demais, maior será o grau de curtose da amostra. A curva será 

leptocúrtica se for bastante afilada, mesocúrtica se tiver distribuição normal e platicúrtica se 

for achatada (FOLK & WARD, 1957; BOGGS, 1987; DA SILVA, 2009). 

Tabela 3 - Classificação de Folk & Ward para curtose 

 

A assimetria da curva de distribuição granulométrica foi avaliada conforme FOLK 

(1968) (Tabela 4). Conforme Boggs (1987) e Da Silva (2009), maior parte das amostras de 

sedimento natural não exibem uma distribuição gráfica normal ou log-normal de tamanho dos 

grãos. As curvas de frequência dessas populações “não-normais” não possuem formas de sino 

perfeitas. Pelo contrário, elas mostram algum grau de assimetria, onde a moda, a média e a 

mediana possuem valores diferentes. A assimetria reflete a seleção em função do lado para o 

qual a curva de distribuição granulométrica se inclina. Amostras com assimetria positiva 

possuem a cauda mais longa da curva no lado dos grãos finos, onde o valor da média é maior 

que da mediana e da moda, nesta sequência (fig. 19). 

Tabela 4 – Classificação de Folk (1968) para assimetria 
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Figura 19: Curvas de frequência de granulometria assimétricas, ilustrando a diferença entre assimetria positiva 

(fino) e negativa (grossa).  

Fonte: modificado de BOGGS, 1987. 
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5.3.3 Princípios da Espectrometria da Radiação γ 

A Espectrometria Gama consiste na técnica de identificação e quantificação de 

radionuclídeos através da análise do espectro da energia da radiação gama. Esta radiação é 

produzida pelo decaimento radioativo dos nuclídeos presentes na amostra, conforme descrito 

no Capítulo 4 (Radioatividade).  

O aparato utilizado neste trabalho consiste no Detector de Germânio Hiperpuro 

(HPGe) modelo CANBERRA GX4021 com eficiência de 40%, ideal para medidas de 

concentrações de 
232

Th, 
238

U e 
40

K; que encontra-se disponível no Laboratório de 

Radioisótopos Aplicados ao Meio Ambiente (LARAMAM), no Instituto de Química da 

Universidade Federal Fluminense (fig. 20). 

 
 

Figura 20: Detector de Germânio Hiperpuro (HPGe) modelo CANBERRA GX4021 utilizado para as análises. 

O aparato é composto de uma blindagem externa ultra low-background de chumbo 

com camada interna de cobre, um detector com sua eletrônica associada e um sistema de 

aquisição de dados, que consiste em uma placa de aquisição inserida em um computador 

gerenciada por um software específico. Além disso, à parte do equipamento, o nitrogênio 

utilizado para seu resfriamento fica armazenado em um dewar (fig. 21).  

A amostra a ser medida fica posicionada dentro da blindagem, assim como o 

detector. Internamente, a proteção de cobre minimiza os efeitos de backscattering, ou seja, de 

deflexão da radiação ou de partículas emitidas pela amostra. Externamente, a blindagem de 

chumbo fornece proteção física ao cristal de germânio hiperpuro e atenua os efeitos 

provenientes da radiação de fundo do ambiente externo. 
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Os detectores de germânio são dois diodos semicondutores que possuem em sua 

estrutura uma região sensível à radiação, em especial raios X e gama. Quando os fótons 

interagem com o material interno do detector, portadores de cargas (pares elétron-buraco) são 

produzidos e levados aos eletrodos por estarem sujeitos a um campo elétrico. Essas cargas 

possuem energia proporcional àquela depositada pelo fóton incidente e são, em seguida, 

convertidas num pulso de tensão por um pré-amplificador (CANBERRA WEBSITE, 2018). 

 

Figura 21: Desenho esquemático do Detector de Radiação γ utilizado nesta pesquisa, com destaque para os 

componentes: amostra; detector, blindagem e dewar. 

A posição do fotopico gerado pela amostra no espectro observado varia conforme a 

energia do fóton de radiação gama incidente no cristal, sendo proporcional à posição em 

canais da placa de aquisição (fig. 22). A localização do fotopico é determinada a partir da 

altura do centróide do pico (AQUINO, 2010). 
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Figura 22: Espectro gerado pelo software de processamento da Espectrometria da Radiação Gama com destaque 

para os picos associados ao 
232

Th, 
238

U e 
40

K. No eixo Y encontram-se as medidas de contagem por segundo e no 

eixo X, as energias em keV(quilo Elétron Volt). 

A área total do pico é proporcional à atividade da amostra, considerando que há 

correção por eficiência absoluta do sistema de contagem. A área é determinada pelo software 

de análise que, por ajuste de uma curva gaussiana sobre a área do pico, determina o número 

total de contagens no intervalo de canais do espectro gama subtraindo desta o número de 

contagens referente à radiação natural de fundo. Desta forma é obtida a área líquida para o 

pico analisado. 

A concentração de 
40

K foi determinada diretamente pelo seu decaimento (1460,8 

keV). As concentrações de 
232

Th e 
238

U são baseados nas medidas das radiações γ do 
208

TI 

(583,2 keV) e do 
214

Bi (1764,5 keV), pertencentes às séries de decaimento do 
232

Th e 
238

U, 

respectivamente. Uma vez que o equilíbrio radioativo nas amostras pode ser assumido, a 

concentração destes elementos pode ser determinada através da medida da radiação 

proveniente de seus filhos.  
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A relação entre a área líquida do pico e a atividade do radionuclídeo é dada pela 

curva de eficiência do detector. No caso dos radionuclídeos estudados por este trabalho, não é 

necessário corrigir as medidas com relação a essa eficiência, uma vez que o tempo de meia-

vida dos isótopos é relativamente longo e a atividade do decaimento radioativo em função do 

tempo pode ser considerada constante durante a análise (AQUINO, 2010; CARVALHO, 

2009). 

Todas as medidas foram calculadas usando uma amostra padrão de solo, que é uma 

amostra de referência certificada pela Agência Internacional de Energia Atômica, de 

identificação IAEA-447. Este padrão possui características semelhantes aos sedimentos em 

estudo, além de todos os radionuclídeos selecionados para esta pesquisa. Seu uso auxilia na 

calibração do equipamento, garantindo que todas as medidas de atividade estejam corretas 

(fig. 23). 

 

 

Figura 23: Padrão IAEA-447 usado para calibração das medidas no detector de radiação γ. 
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5.3.4 Amostras Destinadas à Espectrometria da Radiação γ 

As amostras destinadas à Espectrometria da Radiação Gama foram acondicionadas 

em potes cilíndricos com diâmetro de 5,2 cm e altura de 4 cm. Este pote foi escolhido por 

apresentar geometria adequada ao suporte adaptado para posicionar amostras sobre o detector.  

O efeito de auto-absorção de uma amostra pode se tornar relevante a partir de certo 

valor de altura do pote, onde a maior quantidade de material faz com que a radiação emitida 

sofra efeito de reabsorção por interação e uma menor intensidade do feixe atravesse o 

material. Contudo, para a faixa de energia da radiação γ analisada neste estudo, os efeitos de 

auto-absorção não foram significativos. 

O pote escolhido comporta uma quantidade suficiente de amostra (aproximadamente 

100g) capaz de produz um número de contagens líquidas acima do limite inferior de detecção, 

em medidas que duraram 14400s, o que permitiu uma considerável redução no tempo de 

aquisição das 91 amostras analisadas neste trabalho. 

Após estarem devidamente acomodadas dentro dos potes, ocupando todo o volume 

disponível nos potes, as amostras foram pesadas e os potes lacrados. Para efeito de cálculo da 

atividade da amostra, cada pote vazio foi pesado individualmente em balança de precisão e 

seu valor posteriormente descontado da massa total do pote preenchido por sedimentos (fig. 

24). 

 
 

Figura 24: Potes usados para acondicionamento de amostras a serem medidas pelo Detector de Radiação γ. 

Uma vez lacradas, as amostras ficaram em espera por no mínimo três semanas para 

que fosse atingido o equilíbrio secular, conforme explicado no Capítulo 4 (Radioatividade). 

Posteriormente as análises puderam ser executadas. 
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5.3.5 Processamento de Dados da Espectrometria γ 

A atividade de um determinado radionuclídeo em uma amostra desconhecida é 

obtida a partir da inter-comparação com um padrão certificado. Para tanto, o teor conhecido 

do radionuclídeo no padrão é relacionado com seu teor na amostra desconhecida a partir de 

uma regra de proporcionalidade que considera ser proporcional também o número de 

contagens obtidos no mesmo intervalo de tempo de aquisição.  

Os números de contagens dos radioisótopos fornecidos pelo software foram 

processados através do software Excel. Nele, os valores foram normalizados para o tempo de 

14.400s e relacionados às contagens da amostra padrão IAEA-447 da seguinte forma: 

       
  

  
  (5.2) 

Onde Aa corresponde a atividade da amostra que será calculada, Ap a atividade do 

padrão, #a o número de contagens líquidas da amostra e #p as contagens líquidas do padrão 

IAEA na região da energia de cada radioisótopo em questão, ou seja, esta relação foi aplicada 

para o Th, U e K separadamente. A atividade é expressa em unidades de Bequerel (Bq). O uso 

da relação acima foi possível, pois foram eliminados os efeitos de geometria, uma vez que 

tanto a amostra desconhecida quanto o padrão certificado foram acondicionados em potes 

com mesma geometria. 

Em seguida, os resultados da atividade da amostra calculados foram normalizados 

pela massa da amostra a fim de obter a atividade específica em Bq/kg. 

     
  

  
  

  

  
  (5.3) 

A partir dos valores das atividades específicas (Bq.kg
-1

) dos radionuclídeos 
238

U, 

232
Th e 

40
K, podem ser calculadas suas concentrações (ppm e %). O cálculo é feito conforme 

IAEA (1997) da seguinte maneira: 

- 1 ppm de 
238

U equivale a 12,35 Bq.kg
-1

 de 
238

U ou de 
226

Ra; 

- 1 ppm de 
232

Th equivale a 4,06 Bq.kg
-1

 de 
232

Th; 

- 1 % de 
40

K equivale a 313 Bq.kg
-1

 de 
40

K. 
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O cálculo do erro das medidas realizadas (σAa) é feito através do método relativo, 

que relaciona os parâmetros em análise conforme a fórmula: 

       
   

   
 
 

         
   

  
 
 

        
   

   
 
 

         
   

   
          

(5.4) 

Para este trabalho, o erro associado aos valores de massa tendeu a zero, podendo ser 

desconsiderado, uma vez que a balança de precisão possui erro menor que duas casas 

decimais. 

5.3.6 Princípios da Difração de Raios-X 

O conhecimento da estrutura geométrica em escala atômica é essencial para 

compreender e prever propriedades de materiais importantes cientificamente. Nesse sentido, a 

Difração de Raios-X é uma das técnicas mais utilizadas na caracterização atômica de 

materiais em geral, com capacidade de determinar sua estrutura cristalina e assim possibilitar 

a identificação, por exemplo, de assembleias mineralógicas de interesse neste trabalho (PEI-

YUAN, 1977; MANUAL BRUKER D8 ADVANCE, 2018).  

A interação dos raios-X com a matéria é descrita pela Lei de Bragg, que trata os 

raios-X como luz visível sendo refletida por uma superfície espelhada, com os raios-X sendo 

refletidos especularmente nos planos láticos da seguinte forma: 

(5.5) 

Onde λ é o comprimento de onda do raio incidente, d a distância entre os planos atômicos do 

material analisado e θ o ângulo de incidência do raio na amostra (fig. 25) (DINNEBIER & 

BILLINGE, 2008). 
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Figura 25: Imagem ilustrativa da interação dos raios-X provenientes do monocromador do DRX. Os raios 

interagem com os átomos presentes nos planos atômicos do material em análise em um ângulo θ e sua difração 

em ângulo 2θ.  

Fonte: modificado de BARBIER et al., 2011. 

Essa simples aplicação da Lei de Bragg leva a uma solução correta para esta 

interação raio-matéria. A Difração de Raios-X envolve as medidas de intensidade de raios-X 

espalhados a partir de elétrons ligados a átomos das amostras. As ondas espalhadas por 

átomos em diferentes posições chegam ao detector com relativo deslocamento de fase. Dessa 

forma, as intensidades medidas revelam informações sobre as posições relativas dos átomos e 

a natureza das amostras em estudo é identificada (DINNEBIER & BILLINGE, 2008). 

 

 

λ 
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5.3.7 Aparato Experimental Difração de Raios-X 

Neste trabalho o aparato utilizado consiste no modelo BRUKER D8 ADVANCE, 

com detector LYNXEYE, que encontra-se disponível para as universidades públicas do 

Estado do Rio de Janeiro no Laboratório Multiusuário de Difração de Raios-X (LDRX) da 

Universidade Federal Fluminense (fig. 26). 

 
 

Figura 26: Equipamento para Difração de Raios-X marca BRUKER, modelo D8 ADVANCE, pertencente ao 

Laboratório Multiusuário de Difração de Raios-X. 

O aparato é composto basicamente pela fonte de raios-X, fendas fixas que 

direcionam os raios emitidos e difratados, uma placa para posicionamento da mostra, filtro Kβ 

e o detector conforme o diagrama presente na figura 27: 

 
 

Figura 27: Representação esquemática do equipamento BRUKER modelo D8 ADVANCE.  

Fonte: MANUAL BRUKER D8 ADVANCE, 2018. 

Dentro do equipamento, um filamento de tungstênio no catodo é atravessado por uma 

corrente elétrica, causando a emissão de elétrons. Esses elétrons são acelerados por um campo 
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elétrico e vem bombardear um alvo de metal (o anticatodo – cobre, cobalto, etc) que causa a 

emissão de raios-X (Manual BRUNKER D8 ADVANCE). 

Os dados produzidos pelo DRX são enviados a um software específico que gera um 

difratograma contendo todas as informações geradas pela análise em função de 2θ (fig. 28). 

 
 

Figura 28: À esquerda: representação dos diferentes planos de um cristal gerando diferentes informações em 

termos de 2θ presentes em um difratograma. Fonte: modificado de BARBIER et al., 2011. À direita: exemplo de 

difratograma gerado por este estudo para a Praia da Areia Preta. 

O método padrão para identificar as espécies minerais a partir de um difratograma 

como mostrado acima consiste na conversão dos valores de 2θ, para os três maiores picos de 

reflexão, em valores de espaçamento entre os planos (d). Índices como “Fink Index” e “Index 

Book to the X-ray Powder Diffraction File” publicados pela American Society for Testing and 

Materials relacionam esses valores e informam os minerais que se correlacionam com os 

valores de d interpretados. 

Segundo Pei-Yuan (1977) e Dinnebier & Billinge (2008), alguns minerais possuem 

valores de d em comum. A coexistência desses valores pode influenciar na interpretação dos 

resultados, pois não há como diferenciar a origem de d nesses casos. Sendo assim, um mesmo 

valor de d pode ser considerado como indicador da presença de diferentes minerais.  

Picos muito altos para minerais em abundância nas amostras podem mudar a escala 

gráfica do difratograma gerado pelo software de gerenciamento do DRX, inibindo as medidas 

de picos menores e dificultando sua identificação. Portanto, a definição da assembleia 

mineralógica de uma amostra deve ser executada com devida cautela. 
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5.3.8 Amostras Destinadas à Difração de Raios-X 

A caracterização mineralógica das praias de estudo foi realizada a partir de amostras 

MIX, como pode ser encontrado na Seção 5.2 (Preparação das Amostras).  

A eficiência do equipamento de difração de raios-X utilizado é maior para materiais 

em fração argila, mais especificamente de 1-2 micrômetros. Uma vez que os sedimentos 

coletados possuem naturalmente características granulométricas variadas e, muitas vezes, com 

grãos maiores do que o intervalo ótimo para DRX; fez-se necessária a moagem desse 

material, visando sua uniformização dentro da granulometria adequada às análises. 

As amostras foram destinadas ao moinho de ágata Planetary Mono Mill 

PULVERISETTE 6 Classic Line também presente no laboratório LDRX (fig. 29). Para 

moagem, o sedimento foi colocado dentro do recipiente de ágata do equipamento, juntamente 

com 25 bolas de ágata de 1mm de referência 55.0100.05 e 10ml de Álcool Isopropílico P.A. 

(fig. 30). 

 

Figura 29: Moinho de ágata modelo Planetary Mono Mill PULVERISETTE 6 Classic Line pertencente ao 

Laboratório Multiusuário de Difração de Raios-X. 
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Figura 30: À esquerda: recipiente de ágata pronto para moagem; à direita: recipiente de ágata pós-moagem com 

sedimentos em solução com Álcool Isopropílico P.A. 

Após a moagem, as amostras em solução com o álcool adicionado no processo foram 

colocadas em placa de petri e destinadas à secagem (fig. 31). 

 

Figura 31: Amostra de sedimento moido após secagem em placa de petri, em preparação para análise em DRX. 

A eficiência do processo de moagem foi avaliada com auxílio do analisador de 

partículas CILAS modelo 1064, pertencente ao Laboratório de Biogeoquímica Sedimentar do 

Departamento de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense. A amostra foi agitada por 

16h com auxílio de um agitador mecânico em solução com Hexametafosfato de Sódio para 

dissolver qualquer aglutinação de partículas (fig. 32). 
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Figura 32: Amostra em solução e equipamento usado para análise granulométrica após a moagem dos 

sedimentos. 

Uma vez averiguada a eficiência da moagem, todas as amostras puderam passar pelo 

mesmo processo. Posteriormente, as mesmas foram encaminhadas para análise no DRX. 

5.3.9 Processamento de Dados da Difração de Raios-X 

As informações fornecidas pela análise por Difração de Raios-X encontravam-se 

originalmente no formato do ângulo de reflexão (2θ) dos raios emitidos pela fonte do 

equipamento. Para interpretação, esses dados precisaram ser relacionados com a distância d 

entre os planos de crescimento dos minerais, conforme explicado na Seção 5.3.7 (Aparato 

Experimental Difração de Raios-X). 

O estudo desses dados foi feito através da correlação com os índices “Table of Key 

Lines in X-ray Powder Diffraction Patterns of Minerals in Clays and Associated Rocks” de 

PEI-YUAN CHEN (1977), “Crystal Structures of Clay Minerals and their X-ray 

Identification” por BRINDLEY & BROWN (1980) e das informações presentes no site 

webmineral.com por DAVID BARTHELMY.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

As análises dos sedimentos das praias de Guarapari revelaram características 

sedimentares variadas conforme as classificações de Wentworth (1922), Folk & Ward (1957) 

e Folk (1968). 

Com base nas frações granulométricas presentes nas amostras analisadas foi possível 

elaborar um mapa de distribuição espacial contendo informações sobre as classes de grãos 

disponíveis e predominantes em cada praia conforme a classificação de Wentwort (1922) (fig. 

33). 

 
 

Figura 33: Mapa de distribuição granulométrica das praias de Guarapari com base na Classificação de 

WENTWORTH (1922).  

Fonte: modificado de Google Earth. Acesso em outubro, 2016. 

Os parâmetros estatísticos de média, seleção, assimetria e curtose calculados para as 

praias apresentam valores conforme apresentado pela Tabela 5: 
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Tabela 5 – Parâmetros estatísticos para as praias de Guarapari, 

 conforme Folk & Ward (1957) 

 

Com base nos valores presentes na Tabela 5 acima e nas classificações de Folk & 

Ward (1957) e Folk (1968), é possível afirmar que as praias da área de estudo possuem 

características sedimentológicas conforme disponível na Tabela 6: 

Tabela 6 – Classificação sedimentológica e estatística das praias de Guarapari conforme Folk 

& Ward (1957) e Folk (1968) 

 

As informações obtidas através da análise granulométrica e estatística mostraram que 

a maioria das praias da área de estudo possui grãos moderadamente selecionados à bem 

selecionados. Conforme Folk (1968), Boggs (1987), Da Silva (2006) e Souza (2007), a 

variabilidade dos tamanhos dos grãos de uma área de estudo pode ser atribuída à diferentes 

fontes sedimentares ao longo da costa. Sendo assim, o grau de seleção das amostras de praia 

de Guarapari revelou a predominância de uma fonte sedimentar na região. 

É possível notar uma tendência de maior concentração de minerais grossos a sul do 

Canal de Guarapari em comparação com as praias a norte do mesmo.  As praias de 

Muquiçaba e do Morro (a norte) encontram-se abrigadas da principal corrente marinha que 

atua na região pelo Morro dos Pescadores, situado na extremidade norte da Praia do Morro. 

Albino et al. (2006) classificou essas praias como semi-expostas em relação as correntes 
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nordeste que atingem a área, mostrando mais uma vez que esses locais tendem a ser 

ambientes de mais baixa energia em comparação ao restante da área de estudo. 

Os sedimentos da Praia da Areia Preta apresentam características de distribuição 

bimodal, indicando a presença de duas classes granulométricas predominantes. São elas as 

classes Areia Grossa e Areia fina. Perfis de distribuição granulométrica bimodal demonstram 

a existência de duas ou mais fontes sedimentares para o local (FOLK, 1968; BOGGS, 1987). 

A classificação para grau de assimetria de Folk & Ward (1957) indicou que a Praia 

da Areia Preta possui areias mal selecionadas e de assimetria positiva, mostrando que entre as 

duas classes granulométricas predominantes no local, a maior parte dos sedimentos encontra-

se na classificação Areia Grossa.  

Com base nas análises estatísticas apresentadas acima e nas discussões para 

proveniência com base nas características sedimentares apresentadas por Folk (1968), Boggs 

(1987), Da Silva (2006) e Souza (2007); é possível afirmar que a Praia da Areia Preta 

demonstrou a influência de fontes sedimentares variadas. 

Diversas fontes sedimentares podem atuar em ambientes costeiros. Além das 

correntes de deriva litorânea e sistemas fluviais, afloramentos rochosos e recifes de corais que 

circundam as praias também são possíveis fontes de sedimentos que podem ser depositados 

ou estar em transporte próximo ao local de origem (FOLK, 1957; BOGGS, 1987; BIERMAN 

& MONTGOMERY, 2014). 

Da Silva (2009) mostrou que as praias do litoral de Anchieta e Piúma, no Estado do 

Espírito Santo, apresentam classes granulométricas distintas devido à influência da orientação 

das praias com relação à linha de costa, a direção da deriva litorânea nos locais e a presença 

de diferentes fontes de sedimentos, como por exemplo, contribuições fluviais no aporte 

sedimentar.  

Souza (2007), assim como Da Silva (2009), usou a classificação granulométrica de 

amostras superficiais de ambiente de praia como indicativo de transporte sedimentar das 

ondas e correntes de deriva litorânea. A autora demonstrou a influência desses agentes de 

transporte na formação dos depósitos sedimentares das praias de Itaguá e Gonzaguinha no 

litoral do Estado de São Paulo. 
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O trabalho desenvolvido por Albino et al. (2006) levantou informações sobre o perfil 

retroprogradante das praias do Estado do Espírito Santo. Segundo os autores, a região 

litorânea onde se encontra o Município de Guarapari possui um litoral diversificado quanto ao 

grau de exposição às ondas incidentes e quanto à tendência progradacional, retrogradacional 

ou estável da linha de costa. 

Albino et al. (2006) classifica as praias da Morte e Areia Preta como expostas às 

ondas incidentes, em processo de retrogradação. As praias da Siribeira, Castanheiras, 

Namorados, Virtudes e Fonte são caracterizadas como semi-expostas, em estabilidade. Já as 

praias de Muquiçaba e do Morro são classificadas como semi-expostas em retrogradação, 

como citado anteriormente. 

É possível que as diferenças observadas nos sedimentos da Praia da Areia Preta 

estejam relacionadas ao seu elevado grau de exposição à ação de ondas conforme descrito por 

Albino et al. (2006), Da Silva (2006) e Souza (2007). As correntes e ondas que atingem essa 

praia podem estar trazendo materiais de outras origens para o local, modificando seu padrão 

sedimentar em relação às demais praias em estudo. Também é possível que as ondas de mais 

alta energia que atingem a Praia da Areia Preta estejam atuando na erosão costeira de forma 

incisiva, tornando os afloramentos rochosos do seu entorno potenciais fontes de sedimentos.  

6.2 ESPECTROMETRIA DA RADIAÇÃO GAMA 

6.2.1 Distribuições de Th, U, K e eTh/eU 

Os gráficos (a), (b) e (c) apresentes nas figuras 34, 35 e 36 demonstram as 

concentrações individuais de Th, U e K ao longo das praias da Areia Preta, Siribeira e 

Muquiçaba, respectivamente. Nessas imagens encontram-se representadas as medidas para as 

praias de grande extensão que possuem maior variabilidade em suas concentrações isotópicas.   

As figuras 37, 38 e 39 apresentam as concentrações de tório, urânio e potássio nos 

gráficos (a), (b) e (c) para as praias da Morte, Castanheiras, Namorados, Virtudes, Fonte e 

Morro, respectivamente. Essas praias não demonstram grande variação de suas concentrações 

em função de seu perfil. Com exceção da Praia da Morte, todas essas praias encontram-se 

mais abrigadas da ação ondas intensas do que as demais da área de estudo, conforme Albino 

et al. (2006). 
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Segundo a metodologia utilizada de Adams & Weaver (1958) e Schlumberger 

(2005), as unidades de medida aplicadas para o tório e o urânio são em partes por milhão 

(ppm), enquanto as medidas de potássio são dadas em porcentagem (%). As figuras 34 a 39 

fornecem informações detalhadas sobre cada ponto de coleta. Para tanto, cada gráfico possui a 

escala que melhor se aplica às características de cada praia. Contudo, a título de comparação, 

foi criada a figura 40, onde as medidas encontram-se na mesma escala gráfica, conforme suas 

grandezas. 

Na figura 40 encontram-se os gráficos de tório, urânio e potássio para todas as praias 

em conjunto. A partir da observação global da área de estudo demonstrada por essa figura é 

possível ver com maior clareza a existência de padrões de concentração desses isótopos ao 

longo do litoral. O padrão produzido mostra que as concentrações isotópicas mais altas 

encontram-se nas praias próximas ao Canal de Guarapari, marcando sua influência, e na Praia 

da Areia Preta, evidenciando sua diferenciação em comparação com as demais praias. 

As concentrações de tório observadas para a área de estudo apresentam o mesmo 

comportamento que as concentrações de urânio e de potássio para a maior parte dos pontos de 

coleta, evidenciando a coexistência de minerais fonte desses elementos nesses locais, assim 

como pode ser observado nas figuras 34 a 40. As concentrações isotópicas observadas 

encontram-se, com exceção de picos isolados, dentro das seguintes faixas: 
232

Th (10
2 

- 10
4
 

ppm), 
238

U (1 - 10² ppm) e 
40

K (1 - 10 %). 

O trabalho de Belousova et al. (2002) quantificou elementos traço como Th e U 

presentes em zircões de diferentes tipos de rochas e demonstrou que é possível relacionar 

proporções de elementos na estrutura desse mineral com o tipo de rocha a que ele pertence. 

Overstreet et al. (1968) e Overstreet et al. (1970) avaliaram as concentrações de ThO2 e U3O8 

em monazitas e também encontraram relação entre a disponibilidade desses óxidos no mineral 

e o tipo de rocha proveniente. Segundo os autores, granitóides e pegmatitos são as rochas que 

apresentam maiores teores de tório e urânio nesses minerais. 

Sendo assim, é possível que a proporcionalidade observada entre as concentrações 

dos elementos estudados (fig. 34 a 40), especialmente entre o tório e o urânio que apresentam 

um padrão coincidente, esteja ligada a um mesmo tipo de rocha proveniente (BELOUSOVA 

et al., 2002; OVERSTREET et al., 1968; OVERSTREET et al., 1970). Contudo, não foram 
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encontrados dados que relacionem proporções desses elementos em minerais em condições 

detríticas e de oxidação como no ambiente costeiro de Guarapari, onde o urânio pode ser 

remobilizado, modificando as proporções originais encontradas em sua rocha mãe. 

Em alguns pontos específicos o padrão das razões de Th, U e K se modifica, assim 

como pode ser visualizado nas figuras 34, 35, 39 e 40; praias da Areia Preta, da Siribeira e do 

Morro, respectivamente. As discussões sobre estas discrepâncias serão abordadas 

detalhadamente na Seção 6.2.3 (Relações de eTh/K). 

 



 

 

 

 

Praia da Areia Preta 

 

Margem de erro estimada pelo cálculo da propagação de erros: (a) 2,2-12,0%; (b) 5,2-19,9%; (c) 3,8-17,7%; (d) 8,8-19,1%. 
 

Figura 34: Variação dos valores de eTh, eU, K e eTh/eU em função da distância entre os pontos de amostragem da Praia da Areia Preta; gráficos (a), (b), (c) e (d), 

respectivamente. 
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Praia da Siribeira 

 

Margem de erro estimada pelo cálculo da propagação de erros: (a) 2,3-12,9%; (b) 11,5-13,3%; (c) 7,1-17,3%; (d) 5,4-20,5%. 

 
Figura 35: Variação dos valores de eTh, eU, K e eTh/eU em função da distância dos pontos de amostragem da Praia da Siribeira; gráficos (a), (b), (c) e (d), respectivamente. 
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Praia de Muquiçaba 

 

Margem de erro estimada pelo cálculo da propagação de erros: (a) 2,2-10,6%; (b) 10,1-19,3%; (c) 6,0-12,1%; (d) 11,1-19,3%. 

 
Figura 36: Variação dos valores de eTh, eU, K e eTh/eU em função da distância dos pontos de amostragem da Praia de Muquiçaba;  

gráficos (a), (b), (c) e (d), respectivamente. 
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Margem de erro estimada pelo cálculo da propagação de erros: (a) 6,1-10,9%; (b) 11,2-19,9%; (c) 10,8-16,1%; (d) 13,8-19,1%. 

       

Margem de erro estimada pelo cálculo da propagação de erros: (a) 4,1-11,2%; (b) 10,1-16,1%; (c) 10,1-12,7%; (d) 2,6-22,5%. 

 
Figura 37: Panorama geral do comportamento das variações de concentrações de eTh, eU e K em função da distância entre os pontos de amostragem das praias; 

 gráficos (a),( b) e (c), respectivamente. Nos gráficos (d) observam-se as variações da razão eTh/eU para cada local. 
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Margem de erro estimada pelo cálculo da propagação de erros: (a) 2,2-6,3%; (b) 5,8-7,8%; (c) 4,2-13,2%; (d) 17,2-22,2%. 

       

Margem de erro estimada pelo cálculo da propagação de erros: (a) 2,2-8,5%; (b) 10,1-13,5%; (c) 8,6-12,6%; (d) 2,6-22,5%. 

 
Figura 38: Panorama geral do comportamento das variações de concentrações de eTh, eU e K em função da distância entre os pontos de amostragem das praias; 

 gráficos (a),( b) e (c), respectivamente. Nos gráficos (d) observam-se as variações da razão eTh/eU para cada local. 
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Margem de erro estimada pelo cálculo da propagação de erros: (a) 2,2-3,9%; (b) 6,7-11,9%; (c) 5,4-11,5%; (d) 12,5-19,1%. 

        

Margem de erro estimada pelo cálculo da propagação de erros: (a) 2,2-10,1%; (b) 7,6-17,2%; (c) 6,7-20,1%; (d) 12,2-19,6%. 

 

Figura 39: Panorama geral do comportamento das variações de concentrações de eTh, eU e K em função da distância entre os pontos de amostragem das praias; 

 gráficos (a),( b) e (c), respectivamente. Nos gráficos (d) observam-se as variações da razão eTh/eU para cada local. 
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Figura 40: Gráficos de tório, urânio e potássio para todas as praias da área de estudo. As maiores  

concentrações tendem a ser encontradas próximas ao Canal de Guarapari e na Praia da Areia Preta.  
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6.2.2 Relações de Th/U 

As medidas das razões de atividade de tório e urânio de cada ponto de amostragem 

das praias estudadas estão representadas na figura 41 por diferentes símbolos, com o intuito 

de facilitar a intercomparação entre esses dados. 

A figura 41 demonstra que as razões eTh/eU encontradas da área de estudo possuem 

valores acima de 7 (sete). Segundo as informações presentes em Adams & Weaver (1958), 

Anjos et al. (2006) e Carvalho (2009), razões de atividade de tório e urânio com valores iguais 

ou acima deste são indicativas de ambiente terrestre oxidante, onde ocorre a perda de urânio 

nos sedimentos. 

É possível notar também o aumento no valor das razões eTh/eU nas praias mais 

próximas ao Canal de Guarapari, sendo elas as praias da Fonte e de Muquiçaba. Além disso, a 

Praia da Areia Preta destaca-se do perfil apresentado pelas praias ao seu redor, apresentando 

razões eTh/eU próximas as encontradas na Praia da Fonte e Muquiçaba.  

 

Figura 41: Diagrama de distribuição das razões eTh/eU em função das  praias da área de estudo. Cada local é 

representado por uma cor e sua respectiva margem de erro para eTh/eU encontra-se informada ao lado, conforme 

reportado pelo software de gerenciamento do detector γ. 
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6.2.3 Relações de Th/K 

A razão entre as atividades de Th e K revela informações sobre o conteúdo 

mineralógico dos sedimentos, assim como descrito no Capítulo 4 (Radioatividade). A partir 

das análises realizadas neste trabalho, foi construído um diagrama em função das 

concentrações dos elementos citados acima com o intuito de melhor visualizar tal relação 

isotópica (fig. 42). 

A partir do diagrama, é possível observar em toda área de estudo o domínio de 

valores altos para medidas de Th e valores baixos para K (eTh/K > 25), característicos da 

associação de minerais pesados. Relações de eTh/K com baixos valores de Th e altos de K 

(eTh/K < 25) são correlacionados com a presença de micas e feldspatos no material analisado 

(SCHLUMBERGER, 2005; ANJOS et al., 2006; CARVALHO, 2009). 

O diagrama presente na figura 42 demonstra diferentes padrões de distribuição das 

razões eTh/K para a área de estudo. Do total de 91 amostras analisadas, 73 amostras formam 

um conjunto que tende a se concentrar no trecho do gráfico situado entre os valores de 10
2
-

10
4 

ppm para Th e 1-4% para K. 

As demais amostras que não se encontram nesse conjunto do gráfico eTh/K tendem a 

uma distribuição gráfica linear de R² = 0,99, o que demonstra uma razão comum aos isótopos 

analisados para este caso. Das praias estudadas, somente as praias da Morte e do Morro não 

contém nenhuma amostra com razões que respeitem essa linearidade.  

Como citado anteriormente Seção 6.2.1 (Distribuições de Th, U, K e eTh/eU), é 

possível que as razões isotópicas observadas dentro das estruturas dos minerais estudados 

esteja relacionada ao tipo de rocha de sua origem (BELOUSOVA et al., 2002; 

OVERSTREET et al., 1968; OVERSTREET et al., 1970). Neste caso, as 73 amostras que 

formam um conjunto poderiam indicar a presença de minerais com fontes em diferentes tipos 

de rochas dentro das Suítes e Complexos encontrados na área de estudo. 

Contudo, também é possível que a presença de diferentes minerais dentro das 

amostras tenha resultado nessa distinção entre as razões de Th e K. A distribuição dos 

minerais ao longo da linha de costa depende da associação de diferente fatores, como a 

capacidade de transporte sedimentar das ondas, a disponibilidade de grãos em uma 
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determinada área e suas características de tamanho, densidade e resistência ao transporte 

(FOLK, 1957; BOGGS, 1987; ALBINO et al., 2006; DA SILVA, 2006). A complexidade dos 

mecanismos que originam depósitos sedimentares em ambientes de praia resulta na formação 

de zonas com acúmulo de grãos de diferentes características granulométricas e mineralógicas 

(FOLK, 1957; BOGGS, 1987).  

Sendo assim, as variações nas razões eTh/K podem estar relacionadas às diferentes 

fatores. Novas pesquisas seriam necessárias para corresponder à essa demanda de informação. 

Margens de erro de Th por praia: Morte 6,1-10,9%; Areia Preta 2,2-12,0%; Siribeira 2,3-12,9%; Castanheiras 

4,1-11,2%; Namorados 2,2-6,3%; Virtudes 2,2-8,5%; Fonte 2,2-3,9%; Muquiçaba 2,2-10,6%; Morro 2,2-10,1%. 

Margens de erro de K por praia: Morte 10,8-16,1%; Areia Preta 3,8-17,7%; Siribeira 7,1-17,3%; Castanheiras 

10,1-12,7%; Namorados 4,2-13,2%; Virtudes 8,6-12,6%%; Fonte 5,4-11,5%; Muquiçaba 6,0-12,1%; Morro 6,7-

20,1%. 

Figura 42: Diagrama eTh x K para as amostras coletadas em todas as praias em estudo, mostrando as 

associações minerais encontradas em função de sua composição isotópica. 
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6.2.4 Diagramas eTh/K x eTh/eU 

Os resultados apresentados anteriormente podem ser observados a partir do estudo de 

um diagrama composto pelas razões de atividade eTh/K e eTh/eU simultaneamente (fig. 43). 

Ao utilizar os parâmetros sugeridos por Adams & Weaver (1958) e pela carta mineralógica de 

Schlumberger (2005) (Capítulo 4 – Radioatividade, figuras 11 e 12), é possível obter 

informações gerais sobre as principais características mineralógicas dos sedimentos, sua 

origem e os mecanismos de transporte envolvidos até sua deposição no litoral (ANJOS et al, 

2006; CARVALHO, 2009). 

A figura 43 revela valores altos para as razões de atividade de tório e urânio (eTh/eU 

> 7), que conforme descrito por Adams & Weaver (1958), referem-se a ambientes 

sedimentares com condições oxidantes, onde os processos geoquímicos e os mecanismos 

geológicos envolvidos promovem a perda de urânio dos minerais (Capítulo 4 – 

Radioatividade, figura 11) (ANJOS et al., 2006; CARVALHO, 2009).  

Tais resultados são condizentes com as condições geomorfológicas da região de 

estudo, onde conforme Albino et al. (2006)  há influência dos sedimentos trazidos pelo Canal 

de Guarapari, oriundos de sua bacia hidrográfica. 

Conforme as diretrizes apontadas pela carta mineralógica de Schlumberger (2005) 

(Capítulo 4 – Radioatividade, figura 12), os valores apontados pelo diagrama para a razão das 

atividades eTh/K demonstram a predominância de minerais pesados na região de estudo, 

sendo que razões encontradas para todas as praias de estudo possuem valor maior do 25 

(ANJOS et al., 2006) (fig. 43). 
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Margem de erro de eTh/eU por praia: Morte 13,8-19,1%; Areia Preta 8,8-19,1%; Siribeira 5,4-20,5%; 

Castanheiras 2,6-22,5%; Namorados 17,2-22,2%; Virtudes 18,4-22,2%; Fonte 12,5-19,1%; Muquiçaba 11,1-

19,3%; Morro 12,2-19,6%. Margem de erro de eTh/K por praia: Morte 2,98-8,42%; Areia Preta 0,02-8,39%; 

Siribeira 0,04-17,04%; Castanheiras 0,75-3,77%; Namorados 0,03-2,34%; Virtudes 0,02-7,84%; Fonte 0,03-

4,14%; Muquiçaba 0,03-15,03%; Morro 0,34-11,97%. 

Figura 43: Diagrama de eTh/K versus eTh/eU das amostras coletadas em toda a área de estudo.  
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6.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

As análises por difração de raios-X revelaram um perfil mineralógico bastante vasto 

para a região de estudo, onde podem ser encontrados minerais de natureza variada e diferentes 

padrões de distribuição. As assembleias mineralógicas identificadas foram dispostas na forma 

de um diagrama de distribuição para auxiliar na compreensão dos dados, conforme pode ser 

observado na figura 44. A interpretação dos valores obtidos através das análises em DRX foi 

realizada conforme os índices de Pei-Yuan (1977) e Brindley & Brown (1980).



 

 

 

 

 

Figura 44: Diagrama de distribuição mineralógica das praias de Guarapari, ES. Assembleias mineralógicas para cada praia identificadas conforme legenda.
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Em todas as praias de estudo foram encontrados minerais em comum. São estes: 

quartzo, granada, aragonita, hematita e cianita. Os minerais que ocorrem de forma irregular na 

área de estudo são: piroxênios, anfibólios, zircão, monazita, micas, olivina, andaluzita, 

uraninita, anatásio, rutilo e tridimita. 

É possível que haja nas amostras a presença de K feldspatos, apatita e titanita. Para 

estes minerais foram encontrados cerca de dois picos cada. No caso da magnetita, além dos 

dados de difração de raios X, foi utilizado um imã de mão para auxiliar na sua identificação. 

Trabalhos anteriores investigaram a fração dos minerais pesados presentes em 

Guarapari. Nascimento Jr et al. (2011) identificou a presença dos minerais monazita, zircão, 

rutilo, granada, silimanita, andaluzia e titanita nas praias do Morro e da Areia Preta. Costa de 

Moura (2003) observou os minerais pesados magnetita, ilmenita, granada, rutilo e zircão; 

além de quartzo e feldspato. Diferenças observadas entre os minerais identificados por este 

trabalho e trabalhos anteriores podem estar relacionadas às técnicas de identificação utilizadas 

ou a variações na disponibilidade dos mesmos. 

O esquema de distribuição mineralógica mostra uma maior variedade mineral 

presente nas praias das Virtudes, da Fonte e de Muquiçaba. É possível que essa abundância 

esteja relacionada como proximidade dessas praias ao Canal de Guarapari, fonte constante de 

novos sedimentos na área de estudo. Albino et al. (2006) e Da Silva ( 2006) apontam que 

contribuições fluviais próximas a praias alteram as características granulométricas e 

mineralógicas dos sedimentos nesses locais.  
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6.4 PROVENIÊNCIA SEDIMENTAR 

As informações obtidas por esta pesquisa através indicam uma mineralogia coerente 

com as rochas encontradas dentro da Bacia Hidrográfica do Canal de Guarapari conforme os 

dados de geologia e bacias hidrográficas de CPRM (2013) e SEAMA (1980), 

respectivamente. 

Minerais como o quartzo, granada, anfibólios, piroxênios, titanita, zircão e apatita 

podem ser encontrados nos Charnockitos da Suíte Bela Joana. O Complexo Nova Venécia 

inclui diversos tipos de rochas, dentre eles gnaisses, migmatitos, diatexitos e quartzitos, onde 

também é possível encontrar granadas, k feldspatos, anfibólios, apatita, muscovita, entre 

outros (CPRM, 2013; CPRM, 2015; HASUI et al., 2012). 

Costa de Moura (2003) estimou as idades das monazitas encontradas na Praia da 

Areia Preta através do método de determinação radiométrica de Montel et al. (1994) a partir 

das quantidades de urânio, tório e chumbo de 150 grãos do mineral. Foram encontradas idades 

ao redor de 475 Ma e 530 Ma. O autor afirma que essas idades revelam duas fontes primárias 

para esses minerais e também indicam que seus eventos de formação pertencem à orogenia 

Brasiliana. Costa de Moura (2003) defende que as monazitas da Praia da Areia Preta sejam 

provenientes das rochas do Grupo Barreiras que afloram no Estado do Espírito Santo. 

As datações das monazitas realizadas por Costa de Moura (2003) de fato apontam 

para o contexto tectônico do Orógeno Araçuaí, conforme a descrição geológica da área 

realizada por CPRM (2015) e Pedrosa-Soares et al. (2007). As idades identificadas 

correspondem a um período sem registro geológico (hiato temporal), ou seja, a uma época 

sem a formação de rochas magmáticas ou metamórficas novas, marcado pela geração de 

pacotes sedimentares a partir do intemperismo das rochas pré-existentes na região como o 

Grupo Barreiras. 

A proveniência das areias do Município de Guarapari também é discutida em 

Nascimento Jr et al. (2011). O autor estudou a distribuição de minerais pesados em algumas 

praias do ES, incluindo as praias do Morro e da Areia Preta, com o auxílio de técnicas de 

separação densimétrica e observação de lâminas petrográficas em microscópio de luz 

polarizada.  
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Nascimento Jr et al. (2011) também defende que as areias monazíticas da Praia da 

Areia Preta tenham sua origem atribuída ao Grupo Barreiras. Segundo o autor, a fonte local 

desses minerais é um afloramento do Barreiras em forma de falésia presente no sul da praia.  

Costa de Moura (2003) avaliou a radiação gama ao longo da Praia da Areia Preta 

com o auxílio de um cintilômetro, usando dados coletados em campanhas de medição de 

1996, 1997, 2001 e 2002. O autor demonstrou a ausência de uma concentração anômala de 

minerais pesados próximo às falésias da Praia da Areia Preta em comparação com restante da 

praia.  

Segundo Costa de Moura (2003), isso prova que o afloramento de falésias pertence 

ao embasamento regional, com grau de alteração avançado e processos pedogenéticos bem 

evoluídos. 

O Mapa Geológico do Estado do Espírito Santo (CPRM, 2013), assim como Costa de 

Moura (2003), descarta a presença de afloramentos do Grupo Barreiras na Praia da Areia 

Preta. CPRM (2013) indica que as rochas no local pertencem à Suíte Bela Joana, componente 

do embasamento neoproterozoico do Orógeno Araçuaí. 

Durante o trabalho de campo realizado neste estudo não foram observadas estruturas 

sedimentares que possam indicar que as falésias em questão seja compostas por rochas 

sedimentares do Grupo Barreiras. Foram identificadas somente texturas de alteração 

pedogenéticas como mosqueamento, assim como Costa de Moura (2003).  

As análises por Espectrometria da Radiação γ realizadas neste trabalho não 

demonstraram uma tendência de aumento nos valores de Th, U e K nas amostras coletadas 

próximo ao afloramento (pontos 1 e 2 de amostragem - fig. 33). Esses dados corroboram com 

as interpretações sustentadas por Costa de Moura (2003) e CPRM (2013), de que o 

afloramento faz parte do embasamento regional alterado. 

Com base nas informações apresentadas acima e nos dados mineralógicos obtidos 

por esse estudo, é possível dizer que as monazitas encontradas na Praia da Areia Preta, assim 

como os demais minerais observados em Guarapari, têm sua origem nas rochas que ocorrem 

na região de estudo e que a anomalia isotópica da Praia da Areia Preta não está relacionada 

especificamente ao afloramento sedimentar do local. 
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6.5 MODELO DE DISTRIBUIÇÃO SEDIMENTAR 

A partir das concentrações de tório, urânio e das razões de suas atividades 

apresentadas anteriormente, os sedimentos disponíveis no litoral de Guarapari foram 

caracterizados como de origem em ambientes continentais de grande oxidação (ADAMS & 

WEAVER, 1958; ANJOS et al., 2006; CARVALHO, 2009).   

O Canal de Guarapari é a principal fonte de sedimentos recentes de origem 

continental para o sistema local das praias em estudo (SEAMA, 1980), tendo como 

proveniência mineral as rochas presentes em sua bacia hidrográfica. 

Os dados obtidos por esta pesquisa sobre as assembleias mineralógicas e as razões 

isotópicas de Th e K, confirmam a relação entre a natureza dos sedimentos da área de estudo e 

as rochas da Bacia Hidrográfica do Canal de Guarapari. 

A partir desse conhecimento sobre o material sedimentar disponível na área de 

estudo e da Carta Náutica Proximidades da Ponta de Ubu (escala 1:50.000), disponível no site 

do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil (CHM), foi proposto um modelo de 

distribuição sedimentar para a área urbana de Guarapari (fig. 45). Segundo Albino et al. 

(2006), as correntes de deriva litorânea que atingem o região em questão possuem direção 

SW.  

As praias em estudo foram representadas por abreviações da seguinte maneira: (1) 

Praia da Morte – MT; (2) Praia da Areia Preta – AP; (3) Praia da Siribeira – SB; (4) Praia das 

Castanheiras – CA; (5) Praia dos Namorados – NA; (6) Praia das Virtudes – VI; (7) Praia da 

Fonte – FO; (8) Praia de Muquiçaba - MQ; (9) Praia do Morro - MO. 
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Figura 45: Modelo proposto de distribuição sedimentar para Guarapari, ES.  

Setas e linhas em preto indicam a direção de sentido SW das correntes marinhas; setas e curvas em vermelho 

indicam sedimentos provenientes do Canal de Guarapari. Informações batimétricas conforme Carta Náutica 

Proximidades da Ponta de Ubu (escala 1:50:000), do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil. Isolinhas 

batimétricas marcadas por tons de azul, com profundidade escrita em preto próximo ao limite das mesmas. 

Praias identificadas na imagem por suas respectivas abreviações. 

Durante o trabalho de campo foi possível identificar a existência de um recife de 

coral orientado em paralelo à extensão das praias entre as praias da Siribeira e Castanheiras, 

conforme apontado pela Carta Náutica da Marinha. Os sedimentos coletados nesses locais, 

principalmente na Praia da Siribeira, refletem a presença desse recife, apresentando um 

variado conteúdo de conchas de diferentes espécies. 
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7 CONCLUSÕES 

Este trabalho de pesquisa teve como objetivo auxiliar na compreensão dos processos 

geológicos que deram origem aos depósitos de minerais pesados de Guarapari, conhecidos 

mundialmente por seus altos índices de radioatividade natural. Tais jazidas são importantes 

desde o final do Século XIX, quando passaram a ser exploradas para fins industriais até a 

década de 80. Com o fim da exploração, as areias monazíticas da região tornaram-se motivo 

da atração de turistas que acreditam em seu potencial medicinal e até hoje possuem papel 

ativo na economia do município. 

Para a realização deste estudo foram selecionadas 9 praias que se localizam dentro da 

área urbana da cidade de Guarapari e que sofrem uma maior influência dos sedimentos 

trazidos pelo Canal de Guarapari. Dentre elas destaca-se a Praia da Areia Preta, onde era 

instalada a principal base de extração de minerais pesados do Espírito Santo. 

Foram coletadas 91 amostras de sedimento de superfície. Os resultados das análises 

granulométricas desse material demonstram uma variação na distribuição de frações ao longo 

da costa. As praias da Fonte, de Muquiçaba e do Morro contém uma parcela maior de 

minerais de frações relativamente mais finas quando comparadas com as demais praias ao sul 

da região de estudo. 

As concentrações dos isótopos 
232

Th, 
238

U e 
40

K podem ser utilizadas como 

parâmetros confiáveis nos estudos de transporte e proveniência sedimentar em regiões de 

anomalia radioativa. Tais concentrações foram medidas a partir da técnica de Espectrometria 

da Radiação Gama. Os resultados obtidos mostram uma distribuição semelhante para o tório, 

o urânio e potássio para a maioria dos pontos de coleta, entretanto com teores específicos: 

232
Th (10

2 
- 10

4
 ppm), 

238
U (1 - 10² ppm) e 

40
K (1 - 10 %).  

As razões de eTh/eU encontradas mostram a predominância de sedimentos de 

ambiente continental. Foi observado um aumento significativo nas razões calculadas para as 

praias mais próximas ao Canal de Guarapari, apontando mais uma vez para sua influência no 

aporte sedimentar no sistema local. As razões de eTh/K revelaram valores que corroboram 

com a presença marcante de minerais pesados na região, com altas concentrações de tório e 

potássio. Diferentes padrões foram observados entre essas razões, porém as informações 

obtidas não são suficientes para explicar essas distinções. 
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As assembleias mineralógicas das praias em estudo foram determinadas a partir de 

análises por Difração de Raios-X. Foi determinada a presença dos seguintes minerais na 

região: (1) quartzo, (2) granada, (3) aragonita, (4) hematita, (5) cianita, (6) piroxênios, (7) 

anfibólios, (8) zircão, (9) monazita, (10) micas, (11) olivina, (12) andaluzita, (13) uraninita, 

(14) anatásio, (15) rutilo e (16) tridimita. Podendo haver também K feldspatos, apatita e 

titanita. 

A mineralogia encontrada corrobora com a constituição das rochas encontradas na 

Bacia Hidrográfica do Canal de Guarapari, pertencentes ao Complexo Nova Venécia, a Suíte 

Bela Joana e ao Grupo Barreiras.  

Com base na interpretação dos dados obtidos por este estudo é possível confirmar a 

predominância dos sedimentos trazidos pelo Canal de Guarapari nas praias do município. 

A Praia da Areia Preta se destaca do perfil apresentado pelas demais praias da região 

com características granulométricas que apontam para diferentes fontes sedimentares. Além 

disso, os valores isotópicos da Praia da Areia Preta são significativamente mais altos do que 

padrão observado para as praias em seu entorno.  

É possível que essas anomalias isotópicas e variações sedimentares da Praia da Areia 

Preta estejam relacionadas ao seu elevado grau de exposição conforme descrito na literatura, 

onde as ondas e correntes que atingem o local seriam responsáveis pelas suas diferentes 

características sedimentológicas. 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO 1 

Tabela de localização por GPS de cada ponto de amostragem superficial e extensão por praia. 

Praias de Guarapari  

(de sul a norte) 

Pontos de coleta 

Latitude Longitude 

Praia da Morte 
Comp.: 

31,5 m 

1-20°40’41,86’’S 

2-20°40’41,68’’S 

3-20°40’41,50’’S 

1-40°30,7’33’’O 

2-40°30’6,97’’O 

3-40°30’6,59’’O 

Praia da Areia 

Preta 

Comp.: 

584 m 

1-20°40’35.80’’S 

2-20°40’35.17’’S 

3-20°40’34,62’’S 

4-20°40’34,11’’S 

5-20°40’33,62’’S 

6-20°40’33,20’’S 

7-20°40’32,81’’S 

8-20°40’32,45’’S 

9-20°40’32,11’’S 

10-20°40’31,78’’S 

11-20°40’31,45’’S 

12-20°40’31,14’’S 

13-20°40’30,84’’S 

14-20°40’30,63’’S 

15-20°40’30,43’’S 

16-20°40’30,20’’S 

17-20°40’29,98’’S 

18-20°40’29,76’’S 

19-20°40’29,56’’S 

20-20°40’29,34’’S 

21-20°40’29,17’’S 

22-20°40’28,99’’S 

1-40°30’6,79’’O 

2-40°30’6,66’’O 

3-40°30’6,37’’O 

4-40°30’5,96’’O 

5-40°30’5,52’’O 

6-40°30’5,03’’O 

7-40°30’4,49’’O 

8-40°30’3,94’’O 

9-40°30’3,37’’O 

10-40°30’2,79’’O 

11-40°30’2,21’’O 

12-40°30’1,62’’O 

13-40°30’1,03’’O 

14-40°30’0,39’’O 

15-40°29159,75’’O 

16-40°29’59,11’’O 

17-40°29’58,47’’O 

18-40°29’57,84’’O 

19-40°29’57,20’’O 

20-40°29’56,57’’O 

21-40°29’55,92’’O 

22-40°29’55,27’’O 



101 

 

 

 

23-20°40’28,90’’S 

24-20°40’28,83’’S 

25-20°40’28,77’’S 

26-20°40’28,82’’S 

27-20°40’28,90’’S 

28-20°40’29,06’’S 

29-20°40’29,33’’S 

30-20°40’29,84’’S 

23-40°29’54,61’’O 

24-40°29’53,94’’O 

25-40°29’53,26’’O 

26-40°29’52,59’’O 

27-40°29’51,91’’O 

28-40°29’51,26’’O 

29-40°29’50,60’’O 

30-40°29’49,87’’O 

Praia da 

Siribeira 

Comp.: 

317 m 

1-20°40’29,14’’S 

2-20°40’28,73’’S 

3-20°40’28,28’’S 

4-20°40’27,83’’S 

5-20°40’27,28’’S 

6-20°40’26,74’’S 

7-20°40’26,18’’S 

8-20°40’25,61’’S 

9-20°40’25,05’’S 

10-20°40’24,52’’S 

11-20°40’23,98’’S 

12-20°40’23,46’’S 

13-20°40’22,93’’S 

14-20°40’22,41’’S 

15-20°40’21,88’’S 

16-20°40’21,36’’S 

17-20°40’20,83’’S 

18-20°40’20,32’’S 

19-20°40’19,90’’S 

1-40°29’49,20’’O 

2-40°29’49,60’’O 

3-40°29’49,98’’O 

4-40°29’50,34’’O 

5-40°29’50,48’’O 

6-40°29’50,64’’O 

7-40°29’50,73’’O 

8-40°29’50,74’’O 

9-40°29’50,68’’O 

10-40°29’50,46’’O 

11-40°29’50,26’’O 

12-40°29’50,03’’O 

13-40°29’49,79’’O 

14-40°29’49,56’’O 

15-40°29’49,32’’O 

16-40°29’49,09’’O 

17-40°29’48,86’’O 

18-40°29’48,59’’O 

19-40°29’48,20’’O 

Praia das 

Castanheiras 

Comp.: 

87,2 m 

1-20°40’19,56’’S 

2-20°40’18,87’’S 

3-20°40’18,26’’S 

4-20°40’17,81’’S 

5-20°40’17,52’’S 

1-40°29’47,33’’O 

2-40°29’47,31’’O 

3-40°29’47,03’’O 

4-40°29’46,58’’O 

5-40°29’46,05’’O 
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Praia dos 

Namorados 

Comp.: 

63,7 m 

1-20°40’17,81’’S 

2-20°40’17,76’’S 

3-20°40’17,83’’S 

4-20°40’18,17’’S 

1-40°29’43,83’’O 

2-40°29’43,09’’O 

3-40°29’42,37’’O 

4-40°29’41,76’’O 

Praia das 

Virtudes 

Comp.: 

36,2 m 

1-20°40’10,11’’S 

2-20°40’9,86’’S 

3-20°40’9,82’’S 

1-40°29’37,11’’O 

2-40°29’36,44’’O 

3-40°29’35,72’’O 

Praia da Fonte 

Comp.Norte: 

 27,3 m 

 

Comp. Sul: 

 95,2m 

1-20°40’3,89’’S 

2-20°40’3,87’’S 

3-20°40’3,25’’S 

4-20°40’2,31’’S 

5-20°40’1,28’’S 

1-40°29’34,99’’O 

2-40°29’35,69’’O 

3-40°29’37,21’’O 

4-40°29’38,41’’O 

5-40°29’39,22’’O 

Praia de 

Muquiçaba 

Comp.: 

315 m 

1-20°39’52,15’’S 

2-20°39’51,37’’S 

3-20°39’50,66’’S 

4-20°39’49,87’’S 

5-20°39’49,07’’S 

6-20°39’48,30’’S 

7-20°39’47,57’’S 

8-20°39’46,85’’S 

9-20°39’46,23’’S 

10-20°39’45,69’’S 

11-20°39’45,22’’S 

12-20°39’44,92’’S 

13-20°39’44,74’’S 

14-20°39’44,87’’S 

1-40°29’51,26’’O 

2-40°29’51,33’’O 

3-40°29’51,29’’O 

4-40°29’51,20’’O 

5-40°29’51,11’’O 

6-40°29’50,94’’O 

7-40°29’50,70’’O 

8-40°29’50,40’’O 

9-40°29’50,02’’O 

10-40°29’49,50’’O 

11-40°29’48,81’’O 

12-40°29’48,07’’O 

13-40°29’47,20’’O 

14-40°29’46,27’’O 

Praia do Morro 
Comp.: 

2.767 m 

1-20°39’43,08’’S 

2-20°39’32,07’’S 

3-20°39’23,37’’S 

4-20°39’16,58’’S 

5-20°39’11,19’’S 

6-20°39’8,46’’S 

1-40°29’42,60’’O 

2-40°29’36,70’’O 

3-40°29’26,47’’O 

4-40°29’14,92’’O 

5-40°29’2,50’’O 

6-40°28’49,08’’O 



103 

 

 

 

7-20°39’10,23’’S 

8-20°39’17,04’’S 

7-40°28’35,58’’O 

8-40°28’24,57’’O 
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9.2 ANEXO 2 

Fotos da área de estudo ao longo do trabalho de campo. 

 
 

Figura 46: Praia da Morte. 

 

 

Figura 47: Praia da Areia Preta. 
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Figura 48: Praia da Siribeira ao fundo e Praia das Castanheiras. 

 

 

Figura 49: Praia dos Namorados. 

 

 



106 

 

 

 

 

Figura 50: Praia das Virtudes. 

 

 

Figura 51: Praia da Fonte. 
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Figura 52: Praia de Muquiçaba. 

 

 

 

Figura 53: Praia do Morro. 
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Figura 54: Afloramento rochoso pertencente a Suíte Bela Joana na Praia da Fonte com veio de pegmatito rico 

em K feldspatos, quartzo e biotita cortando o embasamento metamórfico. No canto direito do alto da imagem é 

possível observar a variação mineralógica do embasamento, separando em camadas leucocráticas e 

melanocráticas. 

 

 

 

Figura 55: Afloramento rochoso pertencente a Suíte Bela Joana na Praia da Fonte. Destaque para a presença de 

granadas bem formadas com tamanho de até 5cm. 
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Figura 56: Afloramento rochoso pertencente a Suíte Bela Joana na Praia da Fonte com enclave rochoso com 

grandes cristais de feldspato, quartzo e feições de alteração mineral. 

 

 

Figura 57: Bolsão de minerais pesados observado na Praia da Fonte com tons de vermelho marcante, 

evidenciando a presença de granadas no sedimento. 
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Figura 58: Bolsão de minerais pesados observado na Praia da Areia Preta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


