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RESUMO 

 

O aumento dos gases estufa causa mudanças globais em todos os componentes do sistema 

climáticos, de tal modo que o aumento da temperatura resulta em profundas alterações nos 

sistemas naturais. O dióxido de carbono é um dos principais gases estufas e uma das 

dificuldades em estuda-lo está no entendimento e quantificação dos reservatórios emissores e 

consumidores deste gás. O intemperismo químico é um processo natural que captura carbono 

da atmosfera, na forma de CO2, e libera-o como íon bicarbonato, como produto da reação, 

para as redes fluviais. As rochas carbonáticas são um dos maiores reservatórios naturais de 

carbono na crosta terrestre, sendo esta o principal litotipo de interesse no estudo do consumo 

de CO2 por processos intempéricos. A análise química da água superficial permite obter 

informações importantes sobre os processos de intemperismo e ciclo do carbono. Neste 

trabalho propôs-se o estudo hidrogeoquimico e da dinâmica do carbono inorgânico na 

microbacia de drenagem do córrego do Bule – MG, dominada por rochas carbonáticas, 

representada pelos dolomitos do SuperGrupo Minas, estratigrafia do Quadrilátero Ferrífero. 

Foram coletadas amostra de água fluvial e analisadas no espectrofotômetro e cromatografia 

iônica para a obtenção da concentração das espécies dissolvidas. O bicarbonato, cálcio, 

magnésio e a sílica são os principais íons da bacia, reflexo do litotipo local composto por 

dolomitos, filitos e quartzitos. Através da análise química da água fluvial foram realizados 

cálculos empíricos a fim de obter uma estimava do transporte fluvial, fluxo de CO2 na 

interface água-atmosfera, taxa do intemperismo e consumo de carbono. O principal elemento 

transportado pelo córrego do Bule é o íon bicarbonato (6,14 t/km
2
.ano). A concentração de 

CID na microbacia do Bule é alta (acima de 1000 µM) característica de águas carbonatadas. A 

microbacia apresentou fluxos evasivos em todas as amostragens realizadas, sendo, uma fonte 

de emissão de carbono na interface água-atmosfera, apresentando pressão parcial de CO2 

(pCO2)  igual a 4065 µatm e fluxo total de 5,95 mol/m
2
.d. A taxa do intemperismo associado 

às fases carbonáticas foi maior que a taxa associada às fases silicáticas em um fator de até 8 

vezes. A taxa do intemperismo total (TIT) foi de 1,19 x 10
5
 mol/km

2
.ano, sendo deste 89% 

referente ao intemperismo carbonático. Consequentemente o consumo de CO2 por processos 

intempéricos foi maior para as fases carbonáticas em média 28 vezes, com o consumo total de 

0,59 x 105 mol/km
2
.ano, sendo deste 97% consumido pelas rochas carbonáticas. 

Palavras-Chave: Hidrogeoquímica. Intemperismo químico. Consumo de CO2. Mudanças 

climáticas.  



 

 

ABSTRACT 

 

The increase of greenhouse gases causes global changes in all components of the climate 

system, so that increase in temperatures results in profound changes in natural systems. 

Carbon dioxide is one of the main greenhouse gases and one of the difficulties in studying it 

is the understanding and quantification of the emitting and consuming reservoirs of this gas. 

Chemical weathering is a natural process that captures carbon from the atmosphere, in the 

form of CO2, and releases it as a bicarbonate ion, as a reaction product, to the river networks. 

The carbonaceous rocks are one of the largest natural carbon reservoirs in the earth's crust, 

being the main lithology of interest in the study of the consumption of CO2 by weathering 

processes. The chemical analysis of the surface water allows obtaining important information 

on the processes of weathering and carbon cycle. This work proposes the hydrogeochemical 

study and inorganic carbon dynamics in the Córrego do Bule small drainage basin - MG, 

dominated by carbonate rocks, represented by the Dolomites of the SuperGrupo Minas, 

stratigraphy of the Quadrilátero Ferrífero. Fluvial water samples were collected and analyzed 

in the spectrophotometer and ion chromatography to obtain the concentration of the dissolved 

species. Bicarbonate, calcium, magnesium and silica are the main ions of the basin, reflecting 

the local lithology composed of dolomites, phyllites and quartzites. Through the chemical 

analysis of river water, empirical calculations were carried out in order to obtain an estimate 

of river transport, CO2 flux at the water-atmosphere interface, weathering rate and carbon 

consumption. The main element carried by the Córrego do Bule is the bicarbonate ion (6,14 

t/km
2
.ano). The concentration of DIC in the Bule basin is high (above 1000 μM) which is 

characteristic of carbonate-rich waters. The small basin presented evasive flows in all the 

samplings carried out, therefore, is a source of carbon emission at the water-atmosphere 

interface, presenting partial CO2 pressure (pCO2) equal to 4065 µatm and total flow of 5,95 

mol/m
2
.d. The rate of weathering associated with the carbonate phases was higher than the 

rate associated with the silica phases by a factor of up to 8 times. The total weathering rate 

(TIT) was 1.19 x 10
5
 mol/km

2
.year of which 89% was related to carbonate weathering. 

Consequently the consumption of CO2 by intemperic processes was higher for the carbonate 

phases on average 28 times, with the total consumption of 0.59 x 10
5
 mol/km

2
year, being of 

this 97% consumed by the carbonate rocks. 

 

Keywords: hydrogeochemistry. chemical weathering. CO2 consumption. climate changes. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A contínua emissão de gases de efeito estufa tem aumentado significativamente nas 

últimas décadas. O aumento desses gases causa mudanças globais em todos os componentes 

do sistema climáticos, de tal modo que o aumento da temperatura até o momento presente já 

resultou em profundas alterações nos recursos humanos e sistemas naturais, incluindo 

aumento de secas, inundações, elevação do nível do mar e perda da biodiversidade (IPCC, 

2018). 

As atividades antrópicas, como desmatamento e queima de combustíveis fósseis, 

bem como processos naturais, tais como a desgaseificação dos oceanos, contribuem com a 

liberação de carbono para atmosfera na forma de dióxido de carbono (CO2). No entanto, 

apenas uma parcela de carbono, se acumula na atmosfera, o que significa que há uma 

quantidade de CO2 sendo consumida (LIU; ZHAO, 1999; RASERA, 2005). Uma das 

dificuldades de se entender o balanço de carbono na atmosfera é a compreensão sobre as 

fontes liberadoras e consumidoras de carbono e a quantificação precisa e confiável dos fluxos 

de cada reservatório (RASERA, 2005). Dentro deste contexto, os processos naturais de 

intemperismo químico das rochas, se enquadram como reservatórios sumidouros de carbono, 

principalmente os litotipos carbonáticos.  

De acordo com Liu e Zhao (1999), as rochas carbonáticas são os maiores 

reservatórios de carbono na crosta terrestre. O intemperismo químico das rochas, além de ser 

um importante processo controlador do ciclo geoquímico dos elementos, desempenha também 

um papel crucial no ciclo global do carbono (DEIRMENDJIAN; ABRIL, 2018; FAN et al., 

2014). Através das expressões das reações de intemperismo das rochas carbonáticas 

consegue-se visualizar e estimar a contribuição dessas rochas para a captura do CO2 

atmosférico. Durante o desgaste químico das rochas silicáticas e carbonáticas, o CO2 

atmosférico é convertido em íon HCO3
-
 aquoso e lixiviados para as bacias de drenagem, 

sendo posteriormente transportados e descarregados pela rede fluvial no oceano, onde reagem 

com o Ca
2+

 e Mg
2+

 formando minerais de calcita e dolomita, aprisionando assim o CO2 como 

sedimentos de carbonato no oceano (GAO et al., 2009; MOON; CHAMBERLAIN; HILLEY, 

2014). Deste modo, o intemperismo químico das rochas se firma como um importante 



18 
 

 

processo de sumidouro de CO2 atmosférico, regulando o clima global em escala de tempo 

geológica (FAN et al., 2014; GAO et al., 2009). 

Os sistemas fluviais, durante muito tempo, foram vistos como componentes menores 

no ciclo global do carbono, sendo considerados apenas conectores e transportadores de 

carbono orgânico total (COT) e carbono inorgânico dissolvido (CID) do continente para os 

oceanos (RICHEY et al., 2009). A composição química das águas dos rios, além de refletir as 

atividades antropogênicas atuantes em seu entorno, tais como desmatamento, agricultura e 

urbanização, são primordialmente controladas pelos litotipos das rochas, dando às águas uma 

assinatura química característica (GAO et al., 2009; LIU; DREYBRODT; LIU, 2011). Sendo 

assim, determinar e analisar as cargas dissolvidas na rede fluvial permite estudar processos de 

erosão e intemperismo químico, bem como o consumo de CO2 associado, transformando estes 

reservatórios em importantes fontes de estudo de sumidouros de carbono atmosférico (LIU; 

DREYBRODT; LIU, 2011; XU; LIU, 2010).  

Dentro deste contexto o estudo em bacias hidrográficas pode seguir duas abordagens 

complementares: estudos de grandes rios para um quadro mais global ou estudos de pequenas 

bacias drenando um tipo de rocha específica em um dado clima, caracterizando uma dinâmica 

local (GAILLARDET et al., 1999; XU; LIU, 2010).  

Neste trabalho, propõe-se o estudo do consumo de CO2 atmosférico através dos 

processos de intemperismo na microbacia do córrego do Bule localizada no município de 

Ouro Branco – MG. A bacia é dominada por rochas carbonáticas e está situada dentro de uma 

área de preservação ambiental, o Parque Estadual Serra de Ouro Branco, o que a torna uma 

localidade de relevante interesse de estudo no que se referem à investigação dos processos 

naturais tais como a denudação, o intemperismo químico e os ciclos geoquímicos, uma vez 

que é uma área praticamente intocada por atividades antropogênicas.  

Em adição, a microbacia do Bule está inserida dentro do Quadrilátero Ferrífero (QF), 

uma das maiores províncias metalogenéticas do mundo. O Quadrilátero Ferrífero é uma 

região de extrema importância do ponto de vista econômico, tornando o Estado de Minas 

Gerais o primeiro no ranking do CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral) 

(BRASIL, 2016; BRASIL, 2018). Os depósitos de ferro (Fe) encontrados nesta região estão 

entre os maiores do mundo. Além do ferro, ocorrem em menor escala a exploração de 

manganês (Mn), ouro (Au), bauxita, dolomito, rochas ornamentais (como serpentinitos) e 

pedras preciosas (como topázio imperial). 
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Deste modo, estudar a hidrodinâmica e os fluxos de elementos em uma área com 

caraterísticas naturais preservadas e ao mesmo tempo inserida em uma região com alta taxa de 

degradação, apresentando as mesmas características geológicas, geomorfológica e 

hidrológica, torna-se de grande importância para geração de valores de background, 

transformado a microbacia do Bule em uma área – piloto para estudos geoquímicos 

ambientais em outras localidades do Quadrilátero Ferrífero.  
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2. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Compreender o funcionamento das fontes emissoras, bem como as fontes que 

funcionam como consumidoras de carbono é o maior desafio para o entendimento do ciclo 

global do carbono e consequentemente as investigações a respeito das mudanças climáticas.  

A degradação química das rochas é um importante processo de sumidouro de 

carbono através das reações de intemperismo. Os produtos do intemperismo químico são 

lixiviados para as bacias de drenagem, sendo esta uma importante fonte de elementos 

dissolvidos para os rios, juntamente com as fontes antropogênicas e as precipitações 

atmosféricas. Deste modo a química da água superficial é um reflexo tanto da geologia local 

quanto das atividades antrópicas do entorno. 

O estudo geoquímico de uma bacia hidrográfica permite obter informações 

importantes sobre o ciclo do carbono, onde através da análise química da água superficial é 

possível estimar as taxas de intemperismo de uma região e o consumo de CO2 associado a 

estes processos, bem como o transporte de cargas dissolvidas e os fluxos de carbono na 

interface água - atmosfera, sendo estes importantes processos nos ciclos geoquímicos.  

 O córrego do Bule é uma microbacia de drenagem localizada dentro de uma área de 

reserva ambiental, o que permiti a investigação dos processos naturais com a mínima 

interferência das atividades antropogênicas. Pequenas bacias de drenagem são consideradas a 

menor unidade de análise e monitoramento de um ecossistema, e nelas se evidenciam as 

potencialidades que caracterizam sua dinâmica local.  

No Brasil, estudos com estes enfoques de dinâmica de carbono em rio são 

comumente realizados em bacias de grande porte, como a Bacia Amazônica, porém, pouco se 

tem conhecimento em outras regiões e em bacias de pequeno porte. Esta pesquisa surgiu com 

a finalidade de acrescentar e enriquecer os estudos relacionados ao ciclo global do carbono e 

às mudanças climáticas, bem como agregar conhecimento nos estudos relacionados à 

biogeoquímica ambiental em microbacias em ambientes tropicais. 

Além disso, a escolha da bacia foi baseada no fato de ser uma área dominada por 

rochas carbonáticas e por ser uma área preservada inserida em uma região de extrema 

degradação devido a intensa exploração mineral. A partir deste estudo será possível gerar uma 

estimativa da taxa de intemperismo e fluxo de carbono, que poderão ser utilizadas como 

referências para outras bacias, impactados ou não por influência antrópica, do Quadrilátero 

Ferrífero. 
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3. OBJETIVO 

3.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

A pesquisa consiste em caracterizar a química das águas superficiais da microbacia 

do córrego do Bule, buscando compreender os mecanismos que controlam a entrada dos 

elementos maiores no rio, bem como a identificação das suas possíveis fontes, com a 

finalidade de estimar a taxa de intemperismo químico e o dióxido de carbono consumido 

durante a degradação química das rochas. 

O estudo se presta a avaliar a variação temporal destes processos através da 

comparação entre períodos de cheias (atas vazões) e vazante (baixas vazões).  

 

3.1.1. Objetivo específico 

 

i. Determinar e analisar os parâmetros físico-químicos, bem como as 

concentrações dos elementos maiores (cátions e ânions) na água superficial para a 

caracterização química da mesma; 

ii. Determinar as concentrações do carbono orgânico total (COT) e do carbono 

inorgânico dissolvido (CID), incluindo seus componentes (dióxido de carbono, bicarbonato e 

carbonato), avaliando o comportamento geoquímico na água fluvial; 

iii. Identificar as fontes dos elementos maiores no rio, quantificando o input de 

cada compartimento e avaliando a importância da contribuição do intemperismo das rochas 

para a química da água; 

iv. Estimar a taxa do intemperismo químico das fases carbonáticas e silicáticas, 

bem como o consumo de CO2 associado a este processo; 

v. Determinar a pressão parcial de CO2 na água e analisar a troca de CO2 que 

ocorre na interface água-atmosfera, determinando se o fluxo de carbono é evasivo ou invasivo 

na área estudada; possibilitando, por fim, a quantificação do fluxo de CO2 nesta interface; 

vi. Avaliar o potencial do córrego no transporte fluvial de cargas dissolvidas até o 

seu desague, além de quantificar a contribuição de cada tributário para a entrada desses 

elementos no canal principal. 
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4. HIPÓTESE 

 

Devido à composição mineralógica das rochas do entorno, há predomínio de íons 

Ca
2+

, Mg
2+

 e HCO3
- 

na química aquática. A dominância de um clima úmido na região 

propicia uma preponderância do intemperismo químico sobre o intemperismo físico, de tal 

modo, que o consumo do CO2 atmosférico durante o intemperismo das rochas sofre influência 

sazonal, sendo os períodos chuvosos os de maior consumo. 

O córrego do Bule se comporta com fluxo evasivo tanto nos períodos de cheia 

quanto nos períodos de vazante, devido às altas concentrações de carbono drenadas para a 

bacia proveniente do solo e das rochas do entorno, tornando este ambiente supersaturado em 

carbono inorgânico.  

As maiores cargas transportadas ocorrem no período de cheia (chuvoso), uma vez 

que o fluxo fluvial está diretamente correlacionado com a vazão da bacia.  
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1. DINÂMICA DO CARBONO EM SISTEMAS FLUVIAIS 

 

O ciclo global do carbono é representado por três grandes reservatórios, sendo estes 

o oceano e os terrestres, interligados pelo fluxo fluvial, e a atmosfera que é conectado pelos 

dois primeiros via fluxo gasoso (COLE et al., 2007). Estudos ambientais sobre o ciclo do 

carbono costumam separar os compostos formados por esse elemento em duas classes: 

carbono orgânico e carbono inorgânico (ESTEVES, 1998; SORRIBAS, 2011). Nos ambientes 

terrestres, o carbono se encontra disponível na forma particulada e dissolvida, sendo a forma 

dissolvida toda matéria que passa pelo filtro de 0,45 µm e a forma particulada a que fica 

retirada no filtro (DA COSTA, 2014; HOPE; KRATZ; RIERA, 1996; MEYBECK, 1982). 

O fluxo de carbono transportado pelos rios até os oceanos representam uma 

importante parte no ciclo global do carbono (HOPE; BILLETT; CRESSER, 1994). Do total 

de carbono exportado do continente para o oceano pelo fluxo fluvial, aproximadamente, 37% 

correspondem ao carbono inorgânico dissolvido (CID ou DIC do inglês dissolved inorganic 

carbon), 23% o carbono orgânico dissolvido (COD ou DOC do inglês dissolved organic 

carbon), 21% o carbono orgânico particulado (COP ou POC do inglês particulale organic 

carbon) e 19% o carbono inorgânico particulado (CIP) (LUDWIG; AMIOTTE-SU; PROBST, 

1992; MORTATTI et al., 2006a). Temos ainda que uma grande parte do que é transportado 

retorna para a atmosfera e o restante é sedimentado nos oceanos.  

O carbono orgânico total (COT ou TOC do inglês Total Organic Carbon) denomina 

toda a matéria orgânica presente em uma amostra, sendo, portanto a soma do carbono 

orgânico dissolvido (COD) com o carbono orgânico particulado (COP), onde o COP possui 

uma fração detrital e uma fração biótica, onde este representa uma pequena fração do total 

(BENEDETTI, 2012; ESTEVES, 1998; MARTELETO, 2015). De mesmo modo, o carbono 

inorgânico total (CIT) é a soma do inorgânico dissolvido (CID) com o particulado (CIP) 

(MARTELETO, 2015). O carbono total (CT) por sua vez se refere à soma do COT e CIT, 

sendo, por conseguinte, a totalidade de carbono presente no meio aquoso (BENEDETTI, 

2012; MARTELETO, 2015). A interação entre as espécies de carbono e a interação entre os 

reservatórios podem ser vista no esquema abaixo (Figura 1). 
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Figura 1. Esquema simplificado do ciclo do carbono (C) em corpos d´água. Fonte: 

SORRIBAS, 2011. 

 

A matéria orgânica no ecossistema aquático pode ser gerada por produção autóctone 

(dentre do corpo de água) ou produção alóctone (fontes externas) como carbono orgânico 

dissolvido e particulado (HOPE; BILLETT; CRESSER, 1994). O material alóctone possui 

grande influencia sazonal, sendo seu aporte mais significativo em épocas de chuvas, 

contribuindo principalmente com matéria orgânica dissolvida (VÄHÄTALO; WETZEL, 

2008). Uma vez na rede de drenagem, o carbono orgânico pode ser transportado fluvialmente, 

sedimentar ou transformado em formas inorgânicas através da atividade microbiana e por 

processos de degradação fotoquímica (VÄHÄTALO; WETZEL, 2004). 

Em águas fluviais, o CID possui como fontes principais: (i) CO2 atmosférico como 

resultado da troca na interface água-atmosfera, (ii) respiração, tanto de microorganismos e 

raízes no solo que liberam CO2 que escoa para o rio, quanto de plantas aquáticas e seres 

heterotróficos dentro do canal do rio, (iii) degradação da matéria orgânica e, (iv) 

Intemperismo de rochas silicáticas e carbonáticas (TELMER; VEIZER, 1999). 

Os dois primeiros processos ocorrem quando o CO2 ao chegar ao meio aquoso se 

difunde, segundo a Equação (1) abaixo. O CO2 dissolvido no corpo hídrico se associa com a 

água formando o ácido carbônico, conforme a Equação (2), um ácido fraco, que logo sofre a 

primeira dissociação (Equação 3) formando ions de hidrogênio e bicarbonato. Os íons 
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bicarbonatos sofrem a segunda dissociação formando os íons hidrogênio e carbonato, como 

mostrado na Equação (4) (ESTEVES, 1998). Portanto, nos ecossistemas aquáticos as espécies 

predominantes de CID estão disponíveis na forma não ionizada, como dióxido de carbono 

(CO2) e ácido carbônico (H2CO3), e ionizado como bicarbonato (HCO3
-
), e carbonato (CO3

2-
), 

e a soma da concentração dessas espécies é o total do carbono inorgânico dissolvido (Equação 

5) (MILLERO, 2007). Comumente, utiliza-se a expressão [H2CO3*] para definir a soma das 

frações [CO2(aq)] e [H2CO3(aq)], definindo uma constante composta para todo o CO2 dissolvido 

(RASERA, 2005; BERNER; BERNER, 1987)  

 

CO2(g)  ⇌  CO2(aq) 

CO2(aq) + H2O  ⇌  H2CO3(aq) 

H2CO3(aq)  ⇌  HCO3
-
(aq) + H

+
(aq) 

HCO3
-
(aq)   ⇌  CO3

2-
(aq) + H

+
(aq) 

CID = [𝐻𝐶𝑂3
−
] + [𝐶𝑂3

2−
] + [H2𝐶𝑂3*] 

 

As constantes de equilíbrio de dissolução (K) dessas reações são dependentes da 

temperatura e podem ser determinadas empiricamente (MILLERO, 2007, 2010) pelas 

Equações (6), (7) e (8) onde KCO2 é expresso em mol.L
-1

.atm
-1

 e K1 e K2 em mol.L
-1

. 

 

KCO2 = [H2CO3*]aq / [pCO2] 

K1 = [𝐻𝐶𝑂3
−
][𝐻+

]/[𝐶𝑂2]aq 

K2 = [𝐶𝑂3
2−

][𝐻+
]/[𝐻CO3

-
] 

 

As reações de equilíbrio do CO2, dependendo diretamente do pH do meio, onde 

temos que: i) pH mais ácido, abaixo de 6,4, é formado o ácido carbônico, que se dissocia 

rapidamente, prevalecendo o dióxido de carbono livre (CO2(g)); ii) pH mais alto, acima de 

10,3, predominará o íon carbonato; e iii) valor de pH entre 6,4 e 10,3 a forma dominante será 

o íon bicarbonato, como mostrado na Figura 2 (ESTEVES, 1998). A maioria das águas 

continentais do mundo apresenta valores de pH entre 6,0 a 8,2, sendo, a forma dominante do 

CID, o íon bicarbonato (HOPE; KRATZ; RIERA, 1996; LUDWIG; AMIOTTE-SU; 

PROBST, 1992; MORTATTI et al., 2006a). 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Figura 2 Relação entre as espécies do CID e o pH. Fonte: modificado ESTEVES, (1998). 

 

Segundo Cole et. al., (2007), a maior parte de bicarbonato transportado via fluxo fluvial 

representa o CO2 que foi alterado durante o intemperismo das rochas carbonáticas e silicáticas 

e, em menor escala, de origem metabólica. Este excesso de carbono, provenientes tanto do 

próprio rio quanto lixiviados para dentro da bacia de drenagem, tornam os rios fontes de CO2 

para atmosfera. Deste modo, Cole et. al. (2007), formula uma equação de massa simplificada 

para estimar o  balanço de carbono em águas doces e terrestre que pode ser descrita como: o 

carbono que entra no sistema aquático é igual a desgaseificação do CO2 para a atmosfera 

somado ao armazenamento em forma de sedimentação no sistema e a exportação do carbono 

via fluxo fluvial. 

Baseado neste modelo, o trabalho tem como enfoque principal, a estimativa da entrada de 

carbono no rio na forma de bicarbonato proveniente do intemperismo das rochas, e 

complementarmente serão estimadas as saídas de carbono na forma de CO2 na interface água-

atmosfera e o transporte de bicarbonato via fluxo fluvial. O armazenamento via sedimentação 

não será discutida nesta pesquisa. Os processos intempéricos, a desgaseificação de CO2 e o 

transporte fluvial serão introduzidas nas sessões que se seguem.  

 

5.2. INTEMPERISMO QUÍMICO E CONSUMO DE CO2 

 

A superfície terrestre possui sua paisagem constantemente sendo alterado devido os 

processos de denudação e tectônicas de placas. O intemperismo das rochas é o processo 

preliminar, seguido da erosão e perda de massa, que modificada e desestabiliza as camadas 

superiores da superfície terrestre. É um importante processo que ocorre na superfície da terra 



27 
 

 

e está relacionada a mudanças ambientais causadas por interações entre atmosfera, litosfera, 

hidrosfera e biosfera (QIU et al., 2014) 

O termo intemperismo em geociências se refere a todo processo que desgasta os 

minerais e rochas expostos na superfície da Terra, tendo como ação final a liberação de 

materiais. Constantemente o intemperismo é estudado sobre três vertentes: o intemperismo 

mecânico (físico), biológico e químico. O intemperismo físico é um processo mecânico que 

fragmenta as rochas em pequenas partículas sem modificar substancialmente sua química. O 

intemperismo químico tem como principal agente a água e modifica a química dos minerais, 

criando minerais secundários e liberando partículas dissolvidas. O intemperismo biológico, 

por sua vez, tem os organismos vivos como um importante fator na degradação do material, 

atuando como biofísico ou bioquímico (DEPETRIS; PASQUINI; LECOMTE, 2014). 

Entre os fatores que controlam o intemperismo estão o tempo, relevo, biota, clima e 

propriedade das rochas, sendo o clima o que desempenha um dos principais papéis no 

desgaste químico das rochas, uma vez que determina a disponibilidade de água e a cinética de 

reação. Água com pH ligeiramente ácidos e gases atacam o material rochoso, liberando 

compostos e íons em solução que percolam para as águas subterrâneas, rios e lagos.  

O intemperismo químico é um processo essencialmente complexo e diversos 

mecanismos são reconhecidos, tais quais: a dissolução, hidratação, processos de óxido-

redução (redox), carbonatação e hidrólise, Tais mecanismos podem ocorrer de forma 

combinada em uma variedade de combinações (PRESS, et. al., 2006).  

A dissolução é a reação mais direta do intemperismo, onde a água é extremamente 

eficiente na separação de ligações iônicas como na dissolução dos minerais evaporíticos, 

como a halita, por exemplo, onde o Kps é o produto de solubilidade do mineral e, como não 

envolve íons hidrogênio, o processo é independente do pH do meio (Equação 9) (DEPETRIS; 

PASQUINI; LECOMTE, 2014): 

NaCl(s)   ⇌  Na
+

(aq) + Cl
-
(aq)   Kps= 37,6 

 

Similarmente, a anidrita também pode sofrer a dissolução liberando íons de cálcio e 

sulfato (Equação 10), no entanto, em alguns casos pode ser hidratada formando o mineral 

gipsita (Equação 11), onde a hidratação consiste na entrada de água na estrutura do mineral 

existente (DEPETRIS; PASQUINI; LECOMTE, 2014): 

CaSO4(s)  ⇌  Ca
2+

(aq) + SO4
2-

(aq)      Kps = 2,4 x 10-5 

CaSO4(s) + 2H2O  ⇌  CaSO4.2H2O(s) 

 

(9) 

(10) 

(11) 
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As reações redox são comuns em solução aquosa, seja através da reação do 

intemperismo como na interface água-sedimento durante os processos iniciais da diagênese no 

sedimento. A oxidação e a redução ocorrem de forma conjunta, no entanto, durante o 

intemperismo um processo pode ser mais relevante do que o outro, sendo assim, geralmente 

são estudados separadamente segundo a sua relevância. 

A oxidação geralmente ocorre com o oxigênio livre, dissolvido na água, como um 

agente oxidante. Um exemplo é a transformação do óxido ferroso em óxido férrico (Equação 

12) (PRESS et al., 2006; DREVER, 1982): 

4FeO(s) + O2(g)        2Fe2O3(s) 

 

O processo de redução ocorre frequentemente em ambientes anaeróbicos, como solos 

encharcados, por exemplo. Neste caso, a matéria orgânica atua como agente redutor. O 

sulfato, por exemplo, pode ser reduzido uma vez que microorganismos usam o oxigênio do 

sulfato para oxidar a matéria orgânica e o sulfeto restante pode reagir com o hidrogênio 

formando o ácido sulfídrico ou ainda reagir com metais precipitando como sulfeto de ferro 

(FeS) e sulfeto de manganês (MnS) (DEPETRIS; PASQUINI; LECOMTE, 2014). 

Além dos mecanismos citados acima, temos ainda a carbonatação, que é um dos 

mecanismos mais comuns e amplamente estudos, uma vez que diz respeito aos efeitos do CO2 

na solução aquosa e pela interação no sistema carbonático. A água em equilíbrio com a 

atmosfera possui pH aproximadamente de 5,6 devido à presença de CO2, seguindo a equação 

de formação do ácido carbônico, bem como as dissociações desse ácido em íon bicarbonato e 

carbonato (Equações 2, 3 e 4) (BANDEIRA-FILHO, 2013; RASERA, 2005). As equações de 

dissociação do ácido carbônico mostram claramente a dependência do pH nas reações.  

Neste contexto temos a dissolução das fases carbonáticas, tal qual o ácido carbônico, 

embora fraco, é suficiente para reagir com as rochas carbonáticas segundo as equações abaixo 

para o calcário (Equação 13) e dolomito (Equação 14) (BRADY, 1991; DONNINI et al., 

2016; LIU; ZHAO, 1999; MORTATTI et al., 2006a): 

CaCO3(s) + H2O + CO2(aq)  ⇌  Ca
2+

(aq) + 2HCO3
-
(aq) 

CaMg(CO3)2(s)+ 2H2O + 2CO2(aq)  ⇌  Ca
2+

(aq) + Mg
2+

(aq) + 4HCO3
-
(aq) 

 

Desse modo, vemos pelas reações carbonáticas que para a dissolução de 1 mol de 

calcita é necessário a remoção de 1 mol de CO2 da atmosfera e como consequência 2 mols de 

bicarbonato são liberados como íons, sendo 1 mol proveniente da dissolução da calcita e 1 

mol da dissociação do ácido carbônico (LIU; ZHAO, 1999). Já para o dolomito temos a ração 

(12) 

(13) 

(14) 
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1:2 (dolomita:CO2) e liberação de 4 mols de íons bicarbonato (KRAUSKOPF, 1972; LIU; 

ZHAO, 1999). Obviamente que se a reação se desloca para a esquerda, temos a liberação de 

CO2 durante a precipitação do carbonato nos oceanos.  

A hidrólise, por sua vez, também se apresenta como um importante mecanismo do 

intemperismo químico no que diz respeito ao CO2 atmosférico. Implica em uma reação 

química ou quebra de um composto químico que pode ocorrer sob condições neutras, ácidas 

ou básicas dando origem a ácidos e bases fracas. Este mecanismo atinge amplamente os 

silicatos onde uma reação padrão pode ser exemplificada pela equação do feldspato de sódio, 

uma vez que a água saturada em CO2 reage com o silicato formando argila e liberando íons 

(Equação 15) (DONNINI et al., 2016, PRESS et al., 2006): 

2NaAlSi3O8(s) + 9H2O + 2H2CO3(aq)   ⇌  Al2Si2O5(OH)4(s) + 2Na(aq) + 2HCO3
-
(aq) + 

4H4SiO4(aq) 

  

Embora os valores de formação da energia livre de Gibbs nos mostre que esta reação 

não é espontânea (ΔG0=69,1 kJ), existem grandes evidências de que a reação ocorre. A 

constante de equilíbrio correspondente a esta reação (K=7,9x10-13), nos mostra que uma 

grande quantidade de ácido carbônico é necessária para a reação ocorrer.  

O ciclo das rochas silicáticas envolvem os processos no interior da Terra, tornando a 

escala de tempo mais longa para atingir seu equilíbrio (50 a 100 Ma), diferente das rochas 

carbonáticas que possui um ciclo menor do que 3 ka (GAO et al., 2009; LIU; DREYBRODT; 

LIU, 2011). Além disso, temos que no fim do ciclo carbonático, todo o CO2 consumido 

durante o intemperismo é liberado durante a precipitação no oceano. Tais fatores nos mostram 

que as rochas silicáticas desempenham um papel mais importante do que as rochas 

carbonáticas no que diz respeito ao ciclo global do carbono e as mudanças climáticas.  

Em contrapartida, vemos na Figura 3 a taxa de dissolução de diferentes minerais em 

função do pH, mostrando que os minerais carbonáticos possuem uma taxa superior aos 

minerais silicáticos em todas as faixas de pH. Sendo assim, temos que a rápida cinética de 

dissolução e a maior solubilidade dos carbonatos em comparação aos silicatos competem às 

rochas carbonáticas um papel significativo no que se refere às mudanças climáticas de curto 

prazo (LIU; DREYBRODT; LIU, 2011). 

  

(15) 
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Figura 3 Taxa de dissolução de diferentes minerais em função do pH (25°C). Fonte: 

DEPETRIS, et. al., 2014. 

 

Desde modo, temos que, além do desgaste químico ser um importante liberador de 

íons dissolvidos para águas fluviais, à dissolução de rochas carbonáticas e silicáticas, pelos 

mecanismos químicos, nos mostra como o intemperismo tem grande importância no estudo 

sobre captura do CO2 atmosférico, sendo um relevante processo no ciclo global do carbono 

(GAILLARDET et al., 1997; STALLARD, 1995).  Por meio do estudo da química das águas 

é possível determinar o fluxo e a taxa de elementos liberados das rochas bem como o 

consumo de CO2 atmosférico durante as reações de degradação química. 

No Brasil, encontram-se estudos relacionados a essa temática na região do 

Amazonas. Lages, et. al., (2013) calcularam o fluxo de CO2 na região de Apuí, baseados na 

vazão e concentração de íon bicarbonato dissolvido na água. Não se identificou contribuição 

de rochas carbonáticas na área, o que ocasionou um baixo consumo de CO2, (LAGES; 

MARIA; HORBE, 2013).  

Liu; Zhao, (1999) propõem um cálculo para o fluxo de CO2 atmosférico consumido 

pelo intemperismo das rochas carbonáticas, onde utilizam além da vazão e concentração do 

íon bicarbonato, a razão da massa molecular do CO2 pelo HCO3
-
 e considera que metade do 

bicarbonato dissolvido provém do intemperismo. Este cálculo foi aplicado em bacias 

hidrográficas no norte e sul da China. Realizaram ainda, teste em laboratório onde simulam as 

ações do intemperismo e comparam os consumos com os realizados por meio dos cálculos nas 

bacias.  
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Neste trabalho, utilizou o modelo de equação de balanço de massas, onde 

primeiramente a origem das fontes dos elementos foram identificadas e posteriormente 

calculadas a taxa do intemperismo e o consumo de CO2 referente às rochas silicáticas e rochas 

carbonáticas. Tal metodologia tem sido utilizada por diversos autores tais quais: (FAN et al., 

2014; GAO et al., 2009; LIU; DREYBRODT; LIU, 2011; MOON et al., 2007; MOON; 

CHAMBERLAIN; HILLEY, 2014; WANG et al., 2016; XU; LIU, 2010; ZHANG et al., 

2007). 

 

5.3. PRESSÃO PARCIAL DE CO2 E FLUXO GASOSO 

 

Dentro do ciclo global do carbono, além da importância dos rios como conectores 

entre o sistema terrestre e os oceanos através do transporte fluvial, as transferências gasosas 

com a atmosfera também apresentam grande relevância no balanço do carbono (COLE et al., 

2007; LI; LU; BUSH, 2013; RICHEY et al., 2009) 

Ecossistemas aquáticos podem apresentar uma maior degradação de matéria orgânica 

devido à fixação do CO2 por algas e plantas no processo fotossintético, apresentando, portanto 

um metabolismo autotrófico (fotossíntese > respiração), ou maior produção de CO2 através da 

respiração, apresentando um metabolismo heterotrófico (respiração > fotossíntese), onde 

através deste balanço determina-se a pressão parcial de CO2 (pCO2) (MAROTTA et al., 

2012). 

As redes fluviais são comumente supersaturadas com CO2 devido ao alto aporte de 

carbono na bacia provindo dos solos, rochas e mineralização da matéria orgânica e, portanto 

apresentando pressão parcial desse gás maior do que o da atmosfera (HLAVÁČOVÁ et al., 

2006). Desta forma a concentração de CO2 dissolvido na água, geralmente encontra-se em 

desequilíbrio com a concentração atmosférica, favorecendo assim a difusão do gás no sentido 

água – atmosfera (HLAVÁČOVÁ et al., 2006; MAROTTA et al., 2012; SORRIBAS, 2011). 

O número de vezes em que a pCO2 na água excede o pCO2 atmosférica é conhecida como 

excesso de pressão parcial (epCO2) (HOPE; BILLETT; CRESSER, 1994). 

A troca de gases entre a superfície do rio e a atmosfera é controlada pela turbulência 

da água e pode ser descrita como uma função de velocidade de transferência do gás (k), a 

solubilidade do CO2 e a diferença da pressão parcial do CO2 entre a atmosfera e a água 

(ABRIL et al., 2015; COLE; CARACO, 1998; PIERROT et al., 2009; RICHEY et al., 2009). 
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Na atmosfera, a pCO2 é relativamente constante quando comparado a pCO2 na superfície 

aquática (ABRIL et al., 2015).  

A quantificação da pCO2 na superfície aquática, é comumente mensurada a partir dos 

pares do sistema carbonato, que inclui o pH, a alcalinidade total e o CID. Segundo Cotovicz et 

al., (2016) não existe ainda um consenso de quais combinações de parâmetros são mais 

eficientes para a realização dos cálculos, sendo, no entanto a dupla pH-Alcalinidade o mais 

comum para se mensurar a pCO2 no sistema fluvial. Além desses parâmetros, as constantes de 

dissolução do carbonato, a solubilidade do CO2 e a temperatura também se fazem necessários, 

uma vez que estes interferem diretamente na concentração do CO2 no rio.  

A temperatura tem grande importância no que tange a solubilidade deste gás, onde 

águas com temperaturas mais frias, aumenta a solubilidade do CO2, diminuindo assim a 

pCO2, onde o inverso também é verdade, ou seja, o aumento da temperatura, diminui a 

solubilidade do CO2 aumentando a pCO2 (DA SILVA, 2015). O CID e a alcalinidade também 

interferem na pCO2 da água superficial, uma vez que o aumento do CID leva a um aumento 

da pCO2, porém o aumento da alcalinidade diminui a pCO2. Cabe ressaltar também, que o 

CID é inversamente proporcional à temperatura e afeta também na solubilidade do gás. Além 

disso, a pCO2 é extremamente sensível as pequenas mudanças nos valores de pH do meio e 

matéria orgânica, onde água doces com baixa alcalinidade total e grande quantidade de 

matéria orgânica pode levar a uma superestimativa no cálculo da pCO2 (COTOVICZ et al., 

2016; LI; LU; BUSH, 2013).  

A velocidade de transferência gasosa (k) é uma constante dependente da turbulência 

do fluxo, da viscosidade cinética da água e do coeficiente de difusão do gás, a razão entre a 

viscosidade cinética e o coeficiente de difusão é igual o número de Schmidt (Sc). Conhecido a 

velocidade de um gás é possível calcular a velocidade de outro gás através da correlação entre 

k e Sc onde k1/k2 = (Sc1/Sc2)
-n

. O número de Schmidt para qualquer gás, por sua vez, é obtido 

como uma função da temperatura da água. Uma abordagem comum ao utilizar valores de k é 

normaliza-lo com o número de Schmidt igual a 600 (Sc1 = 600) que é o utilizado para água 

doce e a partir dai utilizar o k600 para calcular o k2 corresponde ao gás de interesse 

(RAYMOND et al., 2012). 

Há diferentes metodologias para se obter o valor de k600. Neste trabalho será 

utilizado a metodologia de Raymond et al., (2012) que propõe diversas equações que 

correlacione o k600 com os parâmetros hidráulicos da bacia, como vazão, inclinação, 

profundidade e velocidade do fluxo.  
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5.4. TRANSPORTE FLUVIAL DE ESPÉCIES DISSOLVIDAS 

 

O interesse pelo estudo de cargas dissolvidas fluviais se deu, segundo Fernandes et. 

al., (2017), na década de 60 com o objetivo de investigar a natureza e composição da matéria 

dissolvida e, intensificadas na década de 70 com o enfoque de identificar as origens e os 

fatores controladores da carga, bem como o transporte fluvial de íons maiores dissolvidos 

através dos trabalhos de Barth, (1961) e Gibbs, (1967), (1970). 

O intemperismo químico é um importante processo alimentador de elementos 

dissolvidos para os rios, uma vez que a dissolução ou hidrólise dos minerais liberam materiais 

dissolvidos que são, por fim, lixiviados pela água para as bacias de drenagem (FERNANDES 

et al., 2017). Além da degradação das rochas, o aporte atmosférico, através da precipitação, 

funciona como fonte de material para as águas superficiais. As características do mineral, o 

clima, a interferência da biosfera e a hidrodinâmica do rio são fatores que influenciam 

diretamente no fluxo fluvial em uma bacia de drenagem. Sendo assim, a determinação do 

fluxo fluvial pode ser realizada pela relação entre a concentração do elemento medido, a 

vazão média e área da bacia. 

 Estudos sobre o fluxo fluvial permite melhorar o entendimento sobre os fatores que 

atuam na dinâmica dos elementos dentro da rede fluvial. No Brasil, alguns estudos buscam 

entender e quantificar os fluxos de elementos, tais como os realizados na Bacia Amazônica 

(JOHNSON et al., 2006, 2008; MELACK; VICTORIA; TOMASELLA, 2009; RICHEY et 

al., 2009; WATERLOO et al., 2006) e alguns estudos no estado de São Paulo 

(BORTOLETTO JR.; MORTATTI; PROBST, 2002; CONCEIÇÃO et al., 2012; DE 

OLIVEIRA; VENDRAMINI; MORTATTI, 2009; FERNANDES et al., 2017; MORTATTI et 

al., 2006b, 2006a)  

Considerando-se a carência de estudos de transporte fluvial na região do Quadrilátero 

Ferrífero, faz-se necessário a investigação e quantificação deste a fim de contribuir para o 

posicionamento das bacias hidrográficas da região acerca da magnitude dos fluxos de 

elementos dissolvidos, onde em termos de carbono temos o bicarbonato como principal íon.  
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6. ÁREA DE ESTUDO 

6.1. LOCALIZAÇÃO 

 

A área proposta para estudo é a microbacia do Córrego do Bule, geograficamente 

situada na cidade de Ouro Branco, região centro-sul do estado de Minas Gerais e inserida 

dentro do Parque Estadual Serra de Ouro Brando, uma área de proteção ambiental permanente 

com aproximadamente 75 km
2
. A cidade de Ouro Branco está localizada à aproximadamente 

360 km da cidade do Rio de Janeiro, 100 km da cidade de Belo Horizonte e 40 km da cidade 

de Ouro Preto, e pertence à microrregião de Conselheiro Lafaiete e a mesorregião 

Metropolitana de Belo Horizonte. 

O acesso à microbacia é feita por estradas de terras, onde o acesso a montante ocorre 

através do distrito de Miguel Burnier passando pela antiga estação de Hargreaves e o Morro 

do Gabriel, e o acesso à jusante através da localidade denominada Dona Lavrinha inserida 

dentro de uma área pertencente a uma mineradora de dolomito (Gerdau/Açominas) (Fraga, 

1992). 

A área está situada dentro da região denominada de Quadrilátero Ferrífero (QF), uma 

importante área de exploração mineral do Brasil, com extração principalmente de ferro e 

manganês,  destinados à indústria siderúrgica, bauxita para a produção de alumínio, calcário 

para a indústria de cimento e siderúrgicas, além de rochas fosfáticas fertilizantes (ALMEIDA, 

2017). Os depósitos de ferro, principal minério da região, são estimadas em dezenas a bilhões 

de toneladas de minério com teor de 50 a 65% de ferro (DARDENNE; SCHOBBENHAUS, 

2003). O QF possui cerca de 7.000 km
2
 e está localizado na porção central do estado de Minas 

de Gerais, sudeste do Brasil (VARAJÃO et al., 2009) (Figura 4).  
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Figura 4 Localização da microbacia do Bule. 

 

6.2.  HIDROGRAFIA 

 

A microbacia do Córrego do Bule possui uma área total de aproximadamente 40 km
2
 

e tem como leito principal o córrego do Bule, que nasce a norte do morro do Bule e segue 

para oeste, desaguando na barragem de Soledade (pertencente a Gerdau/Açominas) (FRAGA, 

1992) É uma das principais microbacias abrangidas pelo Parque Estadual Serra do Ouro 

Branco, junto com as microbacias dos Ribeirões da Colônia, do Charco e parte das cabeceiras 

dos córregos da Lavrinha (também conhecido como Ribeirão do Veríssimo), do Garcia e da 

Água Limpa (ALMEIDA et al., 2016; MARQUES; SILVA-FILHO; ROESER, 2008) 

O Córrego do Bule está inserido na sub-bacia do rio Maranhão, que por sua vez está 

localizada na bacia do rio Paraopeba, integrante da bacia hidrográfica do Rio São Francisco 

Figura 5. A bacia do Rio Paraopeba drena uma área de aproximadamente 13.642 km
2 

(ALVES, 2007), e a sua área corresponde a 2,5% da área total do Estado de Minas Gerais, 

englobando 48 municípios entre eles, o município de Ouro Branco (SABINO et al., 2008; 

SCHVARTZMAN; NASCIMENTO; SPERLING, 2002). O principal curso d’agua, o rio 

Paraopeba, percorre aproximadamente 510 km da nascente ao sul do município de Cristiano 

Otoni, até sua foz, no lago da represa de Três Marias, no município de Felixlândia (SABINO 

et al., 2008). 

A bacia do rio Paraopeba, juntamente com as bacias do rio Doce, do rio Piracicaba, 

do rio das Velhas, do rio Pará e do rio Paraná compõe as seis principais bacias hidrográficas 

do Quadrilátero Ferrífero (ALMEIDA, 2017). 
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Figura 5 Demarcação da microbacia do córrego do Bule. Fonte: ALMEIDA, 2017. 

 

6.3. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

O clima da região é classificado como tropical de altitude ou tipo Cwb (clima 

temperado úmido com inverno seco e verão temperado) de acordo com a classificação de 

Köpen (MARQUES; SILVA-FILHO; ROESER, 2008). A precipitação e a temperatura média 

anual são, respectivamente de 1190 mm e de 20ºC, aproximadamente, com o período de 

estiagem indo de junho a agosto e o período de chuva de novembro a janeiro (PEREIRA, 

2009). A região possui duas estações climáticas bem definidas: verão úmido e inverno seco 

(VARAJÃO et al., 2009).  

A Figura 6 representa o comportamento da chuva e da temperatura ao longo de um 

ano hidrológico, onde as médias climatológicas são valores calculados a partir de uma série de 

dados de 30 anos observados.  
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Figura 6 Média climatológica de dados de 30 anos. Fonte: INMET (consultado em 15/05/2017). 

 

A região possui uma formação geomorfológica predominante por colinas convexas 

(PEREIRA, 2009) e transição entre vegetação rupestre e florestas estacionais semideciduais, 

onde em áreas mais altas predomina a vegetação típica de cerrado e na área mais baixa e 

próxima ao leito do córrego, a vegetação é basicamente de mata atlântica (PEDRO; FEIO, 

2010). 

Segundo Pereira (2009), no Parque Estadual Serra de Ouro Branco ocorre 

predominância das classes de solo, em ordem de abundância: cambissolo, neossolo e 

latossolo. A fração granulométrica dominante é a fração areia (grossa e fina) proveniente de 

rochas quartzíticas principalmente do Grupo Itacolomi, Caraça e Piracicaba, com pequenas 

quantidades de silte e argila.  

 

6.4.  CONTEXTO GEOLÓGICO  

 

A microbacia do córrego do Bule está inserida no contexto geológico do 

Quadrilátero Ferrífero (QF), que possui cerca de 7000 km
2
, é corresponde a uma das 

principais áreas de mineração do Brasil (GALBIATTI et al., 2007; VARAJÃO et al., 2009). A 

geologia da bacia está contida na quadrícula Dom Bosco/Ouro Branco do mapa Geológico 

1:25000 do convênio DNPM/USGS (FRAGA, 1992). 

Esta região metalogenética está localizada na parte central do estado de Minas 

Gerais, na região sudeste do Brasil, e encontra-se junto à borda sul do Cráton São Francisco, 

que por sua vez é margeado, a norte, pelas faixas Sergipanas e Riacho do Pontal, a noroeste, 
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pela Faixa Rio Preto, a oeste pela Faixa Brasília e a sul/sudeste pela Faixa Araçuai 

(ALMEIDA, 1977). Tais margens deformadas surgem no Evento Transmazônico e 

retrabalhadas no Evento Brasiliano. 

Estruturalmente o QF é dividido em megadomínios segundo o seu trend (orientação 

geral) com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre tais estruturas. A microbacia do 

Bule encontra-se dentro do Sinclinal de Dom Bosco que é definida pela superfície sudoeste 

em uma calha sinformal de eixo E-W, cortado por uma série de cavalgamento com traços 

arqueanos (CHEMALE JR; ROSIÈRE; ENDO, 1991). 

Alkmim F.F. e Marshak S., (1998); Dorr, (1969); Barbosa (1968) e Ladeira (1980) 

foram os autores pioneiros na publicação regional a cerca da estratigrafia do Quadrilátero 

Ferrífero, onde dividiram a região em quatro unidades estratigráficas principais, o Complexo 

Metamórfico (embasamento cristalino de idade arqueana), seguindo de três unidades de 

rochas metassedimentares supracrustais, o Supergrupo Rio das Velhas com os greenstone 

belts de idade arqueana, Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi, ambos de idade 

proterozóica, além de intrusões máficas e graníticas de diferentes gerações (NOCE C.M., 

TEIXEIRA W., 1999; ROESER; ANGELIKA ROESER, 2010) (Figura 7).   

O embasamento cristalino compreendem diversos complexos (ex: Caeté, Bonfim, 

Bação, Belo Horizonte, Campo Belo, Boa Vista, etc) que são constituídos, majoritariamente, 

em ortognaisses do tipo TTG’s (tonalito – thondjemite- granulito-gnáissicos), intrudidos por 

granitoides de idades Neoarqueana e Paleoproterozóico (BALTAZAR; ZUCCHETTI, 2007; 

CHEMALE JR; ROSIÈRE; ENDO, 1991; NOCE C.M., TEIXEIRA W., 1999). 

 O supergrupo Rio das Velhas (SGRV) ocupa cerca de 4000 km2 do QF e é 

composto de metassedimentos vulcanoclásticos, químicos e pelíticos, e encontra-se em 

contato discordante com o embasamento, sendo considerado um cinturão greenstone belt. 

(RENGER et al., 2004; ROESER; ANGELIKA ROESER, 2010). O SGRV compreende dois 

grupos: Nova Lima (inferior) e Maquiné (superior) (RIBEIRO-RODRIGUES; DE 

OLIVEIRA; FRIEDRICH, 2007; VIAL et al., 2007a). O Grupo Nova Lima constitui-se de 

uma unidade basal vulcânica ultramáfica, uma intermediária vulcano-sedimentar félsico-

máfica e uma superior químico-clástica (CHEMALE JR; ROSIÈRE; ENDO, 1991). Este 

grupo apresenta derrames ultramáficos-máficos, quartzo-carbonato xisto, formações ferríferas 

bandadas e filitos. 

Sobreposta ao Grupo Nova Lima, encontra-se o Grupo Maquiné com rochas 

predominantemente quartzíticas, como filitos quartzosos, quartzitos homogêneos e lentes 

conglomeráticas. (CHEMALE JR; ROSIÈRE; ENDO, 1991; RENGER et al., 2004). Se 
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divide em Formação Palmital (inferior) e Formação Casa Forte (superior) interpretadas como 

sedimentos litorâneos e marinhos rasos (BALTAZAR; ZUCCHETTI, 2007).  

O supergrupo Minas (SGM) é composto principalmente por metassedimentos 

pelíticos e quartzosos, estando em contato discordante com os greenstone belts Rio das 

Velhas .(DORR II, 1969; ROESER; ANGELIKA ROESER, 2010). Representa uma 

sequência metassedimentar de idade paleoproterozoica constituída por filitos, xistos, 

quartzitos, dolomitos e itabiritos. Da base para o topo apresenta quatro unidades principais: o 

Grupo Caraças (sedimentos clásticos), Grupo Itabira (sedimentos químicos), Grupo Piracicaba 

(sedimentos clásticos e químicos) e o Grupo Sabará (sedimentos do tipo flysh) (VIAL et al., 

2007a, 2007b).  

O Grupo Itacolomi se encontra no top da estratigráfica em contato com as unidades 

subjacentes por discordância angular e é composta por quartzitos de granulação grosa com 

lentes de filito e conglomerado denominados de quartzitos da Serra de Ouro Branco, que se 

estende por aproximadamente 19 km na direção E-W. (ALMEIDA et al., 2005; ROESER; 

ANGELIKA ROESER, 2010).  

O Supergrupo Espinhaço cobre uma pequena área do QF e foi depositado no 

Paleoproterozoico e juntamente com o Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi formam as 

sequencias supracrustais do Proterozóico (BALTAZAR; ZUCCHETTI, 2007; NOCE; 

TASSINARI; LOBATO, 2007). 
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Figura 7 Localização do QF e Coluna estratigráfica. Fonte: ALKMIM E MARSHAK, 1998. 

 

6.4.1 Geologia local 

 

Devido ao potencial mineralógico da região, o Quadrilátero Ferrífero ganha 

importante enfoca no que tange o mapeamento geológico regional, porém escassos trabalhos 

há sobre mapeamento local da região do córrego do Bule, sendo o principal estudo de 

referencia realizado por Fraga (1992). 

Fraga (1992) realizou o mapeamento local no morro do Bule, em escala 1:10.000 e 

1:5.000, onde ocorre a nascente do córrego do Bule, e descreve a área segundo as ocorrências 

locais como representado por 3% pelos gnaisses do Complexo Bela Vista (embasamento 

cristalino), 17% representados pelo Supergrupo Rio das velhas e 80% da área mapeada 

correspondendo ao Supergrupo Minas, composto predominantemente por sedimentos 

metapelíticos.  

Ainda segundo Fraga (1992), as sequências litológicas na região do Bule encontram-

se numa ordem inversa do que é aceito para o QF, ou seja, o Supergrupo Minas encontra-se na 

base da estratigrafia, sobreposta pelo Supergrupo Rio das Velhas estando esta sob o 

embasamento cristalino. 
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Os gnaisses do Complexo Bela Vista afloram em lajes no leito do córrego, com 

mergulho E-NE e possuem como constituintes essenciais k-feldspato, plagioclásio, muscovita 

e biotita, subordinados por clorita, zircão e minerais opacos.  

O SGRV é presentado principalmente pelos filitos, com mergulho para nordeste 

sobre os metassedimentos do Supergrupo Minas. Duas associações correlacionadas ao Grupo 

Nova Lima foram encontrados na área, onde Fraga (1992) denominou de associação A e B, 

sendo na associação A o quartzo-clorita – sericita filito predominando na área e na associação 

B o filito e quartzo-filito.  

O Supergrupo Minas domina a geologia da microbacia do córrego do Bule, onde 

foram identificadas litotipos correspondentes ao Grupo Caraça representado pela Formação 

Moeda e Formação Batatal, Grupo Itabira, com as formações Cauê e Gandarela e o Grupo 

Piracicaba. 

A Formação Moeda é constituída por quartzitos, geralmente pobre em minerais 

micáceos e a Formação Batatal representada por filitos essencialmente de sericita e clorita ou 

sericita e biotita. 

A Formação Cauê por sua vez, é composta itabirito dolomítico com intercalações de 

lentes espessas de dolomito, onde os constituintes essenciais são os carbonatos, podendo 

compor de 20 a 60% das rochas, seguindo do quartzo, hematita e magnetita. Como minerais 

acessórios ocorrem o epidoto, clorita, sericita e goetita (escassa). 

A Formação Gandarela apresenta dolomitos, dominando a porção norte da área, e 

filitos carbonáticos, sendo este possuindo afloramentos ao longo do córrego. Os carbonatos da 

Formação Gandarela podem chegar a compor 99% da rocha.   

Finalizando, no Grupo Piracicaba foi mapeado oito unidades litológicas individuais 

compostas por quartzitos, filitos, dolomitos e itabiritos. 

Vale ainda ressaltar, em termo de ocorrências minerais, o morro do Bule é 

caracterizado por diversos depósitos, onde óxidos de manganês e sulfetos de chumbo e zinco 

já foram bastante exploradas na região, sendo o destaca a mineralização do topázio imperial 

explorada em mina a céu aberto. Atualmente ocorrem mineralização de metais nos dolomitos 

da área, depósitos estes pertencendo a Gerdau-Açominas, uma importante siderúrgica do 

Brasil.  
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7. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização desta pesquisa seguiram-se as etapas de planejamento metodológica 

mostrada na Figura 8 e descritos nos tópicos a seguir. 

 

Figura 8 Fluxo de trabalho realizado na pesquisa. 

 

7.1. PESQUISA E PREPARO DO CAMPO 

 

O levantamento bibliográfico consistiu de pesquisas em artigos e trabalhos 

anteriores, sobre a área de estudo, ciências básicas sobre hidrogeoquímica e metodologias a 

serem utilizadas no trabalho. Para a realização do campo, elaborou-se uma estratégia de 

amostragem e preparo do material necessário para a coleta, onde foi efetuada as escolhas das 

estações de amostragem, lavagem e descontaminação dos frascos. 

As estações de amostragem foram escolhidas baseadas em coletas anteriormente 

realizadas na microbacia do córrego do Bule, bem como informações sobre topografia e 

hidrologia da área de modo que a amostragem fosse representativa, cobrindo toda a área da 

microbacia, desde sua cabeceira no morro do Bule até o seu deságue na barragem de 

Soledade.  

O material utilizado para a amostragem consistiu em recipientes falcon de 50 ml, 

frascos de polietileno de 500 e 1000 ml, frascos de âmbar de 40 ml, filtros de celulose de 0,45 

µm, luvas cirúrgicas e galão de água Milli-Q, além de equipamentos para leituras in situ. 

Antes da coleta, os recipientes falcon e os frascos de polietileno foram submetidos à 

lavagem em água corrente, imersos em detertec por 24h e enxaguados com água deionizada. 

Em seguida foram submetidos a um banho de ácido clorídrico (HCl), e para finalizar 
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2Atividade de 
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3Protocolo 
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enxaguados com água deionizada novamente a fim de remover todo o ácido. Já os frascos de 

âmbar, foram previamente lavados com água deionizada e posteriormente calcinados. Estes 

procedimentos foram realizados com a finalidade de lavar e descontaminar os recipientes para 

a realização da coleta e preservação da amostra de água. 

Os filtros de celulose de 0,45 µm foram previamente pesados em uma balança 

analítica e após a filtragem da água fluvial coletada, foram pesados novamente com o intuito 

de medir o sólido em suspensão (SS). Os equipamentos de leitura in situ foram devidamente 

calibrados antes da realização da coleta. 

 

7.2.  TRABALHO DE CAMPO 

 

As campanhas de coleta foram realizadas em agosto de 2017, correspondendo ao 

período de vazante (baixa vazão) e abril de 2018, marcando a estação de altas vazões (período 

de cheia). Em ambos os períodos foram coletadas amostras discretas de água fluvial na 

microbacia do córrego do Bule, tanto no leito principal quanto nos seus afluentes de maior 

interesse, bem como a realização das análises dos parâmetros físico-químicos e a medição dos 

parâmetros para o cálculo da vazão. As medições foram realizadas em cada um dos pontos de 

coleta. Além das coletas e medições in situ, as atividades de campo também incluíram um 

reconhecimento da área de estudo bem como da geologia local. 

O estudo envolveu a coleta de nove amostras ao longo do canal principal do córrego 

do Bule, começando na sua cabeceira localizada no Morro do Bule e finalizando na sua foz, 

antes do desague na barragem Soledade, e oito tributários principais, totalizando dezessete 

estações de amostragens conforme mostrado na Tabela 1 e Figura 9 abaixo. Os pontos foram 

plotados no mapa georeferenciado e localizados em campo com auxílio de um GPS, de forma 

que as estações de amostragem fossem as mesmas nas duas campanhas realizadas. A Figura 

10 mostra, por sua vez, o perfil do canal principal do córrego do Bule.  
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Tabela 1 Pontos amostrados e coordenadas UTM. C1 corresponde a cabeceira do córrego do Bule e 

de P1 a P8 os pontos do canal principal de montante a jusante. TC1 e TC2 corresponde aos tributários 

próximos a cabeceira e os pontos TR1 a TR6 os tributários de montante a jusante.   

 

 

 

Figura 9 Localização das estações de amostragem no Córrego do Bule e seus principais tributários. 

 

C1 637836 7736595

P1 637369 7736899

P2 636418 7737068

P3 634127 7736759
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P6 632961 7736493
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TC1 637664 7736632

TC2 637636 7736735
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Figura 10 Perfil do canal principal do córrego do Bule - Ouro Branco, MG. 

 

7.2.1. Coleta de água fluvial  

 

Em cada estação de amostragem foram coletadas amostras discretas de água 

superficial fluvial, onde as coletas foram realizadas em pontos centrais do córrego, com o 

objetivo de evitar qualquer influência vinda das margens e encontrar o ponto mais homogêneo 

(Figura 11). Nos tributários, as coletas foram realizadas próximas às confluências com 

córrego do Bule. Em cada ponto amostrado, os frascos de polietileno foram lavados com a 

água do córrego e a coleta realizada contra o fluxo da corrente. 

Foram coletados 1000 ml de água com os frascos de polietileno, onde foram 

posteriormente filtradas com filtro de celulose de 0,45 µm para a separação da fração 

dissolvida da fração em suspensão. Após a filtragem, as amostras foram então separadas em 

recipientes falcon de 50 ml destinados a posterior análise de íons dissolvidos, e os filtros 

foram devidamente acondicionados até a secagem e pesagem em laboratório. Foram 

amostradas ainda 40 ml de água nos frascos de âmbar para a realização das análises do 

carbono orgânico total (COT). 

O volume de água coletada foi levado em consideração o volume necessário para 

cada análise e as triplicatas. Para a preservação e conservação da amostra até o procedimento 

de análises foi adicionado 0,1 ml de ácido fosfórico (H3PO4) nas amostras de COT. Após o 

campo, todas as amostras foram mantidas em refrigeração. 
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Figura 11 Coleta de água fluvial na microbacia do Bule. 

 

7.2.2 Parâmetros físico-químicos 

 

As leituras realizadas in situ dos parâmetros físico-químicos foram: temperatura (T 

em ºC), condutividade elétrica (CE em µS.cm
-1

), oxigênio dissolvido (OD em mg/L), sólidos 

totais dissolvidos (STD em mg/L), potencial hidrogeniônico (pH) e a alcalinidade total, e 

realizadas em cada uma das dezessete estações de amostragem.  

A alcalinidade total foi realizada por titulação com ácido sulfúrico (H2SO4) 0,16 N 

em 100 ml de água fluvial e o indicador Bromcresol Green-Methyl Red, com o auxilio de um 

kit para análise de alcalinidade in situ, modelo HACH AL-DT, faixa de 10 a 4000 mg/L 

(Figura 12a). Ao final da titulação se tem o número de gotas pipetadas onde multiplicada pelo 

fator id dado no manual é encontrado então a alcalinidade total (em mgCaCO3L). 

Para os demais parâmetros foi utilizada uma sonda multiparamétrica portátil, modelo 

OAKTON PCD 650 (Figura 12b). Já as concentrações dos íons bicarbonato, carbonato e 

hidróxido, em mg/L, foram determinados a partir da alcalinidade e pH. 
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Figura 12 a) Kit para análise de alcalinidade modelo HACH AL-DT. b) Sonda multiparamétrica 

portátil modelo OAKTON PCD 650; c) amostragem in situ. 

 

7.2.3 Vazão 

 

Nesta pesquisa, a vazão do rio foi calculada de forma indireta através da 

multiplicação de uma área da seção do córrego multiplicado pela velocidade do fluxo, onde a 

área da seção é dada pela multiplicação da largura e profundidade média da seção escolhida, 

como mostrado nas Equações 16, 17 e 18. 

 

𝑸 = 𝑨 𝒙 𝑽; 

𝑨 = 𝒘 𝒙 𝒉; 

𝑸 = 𝒘 𝒙 𝒉 𝒙 𝑽 

 

 

a) b) 

(16) 

(17) 

(18) 

b) 

c) 
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Onde: 

Q = é a vazão em metros cúbicos por segundo (m
3
/s); 

A = área da seção do rio em metros quadrado (m
2
); 

V = velocidade do fluxo em metros por segundo (m/s); 

w = largura da seção do canal medido em metros (m); 

h = profundidade média da seção transversal do canal medido em metros (m). 

 

A largura e a profundidade da seção do córrego foram medidas com o auxilio de uma 

trena, e para a velocidade foi utilizado um micro molinete digital (Swoffer Model 3000) 

(Figura 13) acoplado a uma hélice, que mede de forma pontual a velocidade da corrente de 

água por unidade de tempo, normalmente expresso em metros por segundo (m/s). A passagem 

da água faz a hélice girar, gerando uma relação entre o movimento de translação do fluxo de 

água e a velocidade de rotação das hélices do molinete, onde através de um contador é 

determinado o número de voltas que a hélice realizou num dado intervalo de tempo. A 

velocidade do fluxo é então calculada pelo próprio equipamento através da “equação do 

molinete” fornecida pelo fabricante (CARVALHO, 2008). 

 

         

Figura 13 a) Micro molinete digital modelo Swoffer Model 3000, b) amostragem in situ. 

 

A largura foi medida numa seção retilínea horizontal entre as margens do canal. O 

córrego foi então, dividido em três porções proporcionais, como mostrado na Figura 14, onde 

foram medidas a velocidade do fluxo e a profundidade em cada uma das porções e realizado a 

média. Este procedimento foi realizado a fim de obter uma boa estimativa da vazão do rio, 

uma vez que dentro do canal, tanto de uma margem a outro quanto da superfície para o leito, 

a) b) 
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o fluxo não flui de forma homogênea, implicando assim na variação da vazão do rio 

verticalmente e horizontalmente (CARVALHO, 2008). 

 

 

Figura 14 Esquema de medição da vazão em uma seção do rio. Fonte: ALMEIDA, 2017. 

 

7.3. PROTOCOLO ANALÍTICO 

 

Em laboratório foi realizado a secagem e pesagem dos filtros de celulose de 0,45 µm, 

as análises de sílica e fosfato em um espectrofotômetro, analises dos cátions e ânions maiores 

na cromatografia iônica e análises do COT em um analisador de carbono.  

 As análises foram realizadas no laboratório de hidrogeoquímicas ambiental, 

localizado no Departamento de Química da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 

Niterói, Rio de Janeiro, coordenado pelo prof.º Dr. Emmanoel Vieira da Silva Filho e recebeu 

o apoio do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com sede em Minas Gerais, e a Unidade 

Multiusuário de Análises Ambientais (UMAA), localizado no Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (CCS – UFRJ), coordenado pelo profº Dr. Ricardo 

Cesar Gonçalves Pollery.  

 

7.3.1. Sólidos em suspensão (SS) 

 

As amostras de água fluvial coletadas no córrego do Bule foram filtradas utilizando-

se um filtro de celulose de 0,45 µm, sob vácuo produzido por uma bomba, para a obtenção da 

fração dissolvida da água. Foi filtrado um total de 1000 ml de água por estação de 

amostragem. 

Os filtros passaram por secagem e pesagem prévia, antes da amostragem, para obter 

o peso do filtro (peso inicial). Após a filtragem, foram novamente secos e pesados para obter 
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o peso do filtro + amostra (peso final). A secagem ocorreu na mufla a 50 °C por 50 minutos e 

para a pesagem utilizou-se uma balança analítica de precisão modelo SHIMADZU AUY220. 

Para encontrar a concentração do SS, faz-se a diferença entre o peso final e o peso 

inicial do filtro pelo volume de água filtrada, como na Equação 19 abaixo. 

 

𝑺𝑺 =
𝑷𝒇 − 𝑷𝒊 

𝑽
 

 

Onde: 

SS = Concentração de SS em miligramas por litro (mg/L); 

Pf = Peso final do filtro em miligramas (mg); 

Pi = Peso inicial do filtro em miligramas (mg); 

V = volume de água filtrada em litros (L). 

 

7.3.2. Concentrações iônicas 

 

Utilizando a cromatografia iônica (Figura 15a), técnica baseada na metodologia 

proposta por Klein (2010), foram medidos as concentrações em mg/L dos principais íons 

dissolvidos na água, tais como os íons fluoreto (F
-
), cloreto (Cl

-
), nitrito (NO2

-
), nitrato (NO3

-

), brometo (Br
-
), sulfato (SO4

2-
), sódio (Na

+
), amônio (NH4

+
), potássio (K

+
), cálcio (Ca

2+
), e 

magnésio (Mg
2+

). 

As concentrações de sílica (SiO2) e do íon fosfato (PO4
-
) foram determinadas pelo 

método colorimétrico descrito por Grasshoff  et. al. (1983), ondes valores de absorvância das 

amostras foram medidos através do espectrofotômetro, modelo Instrutherm (Modelo UV-

2000A) (Figura 15b), e transformados em concentrações em mg/L.  

Através dos resultados obtidos nestas análises, as concentrações foram transformadas 

em meq/L com o intuito de realizar o balanço iônico e o erro analítico de modo a refletir o 

equilíbrio iônico da água. 

As análises desses elementos foram de suma importância para a pesquisa em questão, 

pois através dos principais cátions e ânions é que se fez a análise da química da água, bem 

como as fontes dos elementos, proporcionando então os cálculos de taxa de intemperismo e o 

fluxo de CO2 atmosférico consumido durante o processo de degradação química da rocha. 

 

(19) 
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Figura 15 Equipamentos: a) cromatografia iônica e; b)Espectrofotômetro Instrutherm (Modelo UV-

2000A) 

 

7.3.3. Analisador de Carbono 

 

O carbono orgânico total (COT) foi analisado em um analisador de carbono, onde a 

concentração é dada a partir da oxidação de todos os orgânicos presentes na amostra. Esta 

análise foi realizada no laboratório Unidade Multiusuário de Análises Ambientais (UMAA – 

UFRJ) e o resultado dado em mg/L. 

 

7.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A partir dos resultados obtidos pelas análises laboratoriais descritas, foram realizadas 

análises estatísticas, análises hidrogeoquímicas e especiação dos elementos encontrados na 

água superficial, além da aplicação de cálculos empíricos para obtenção de diferentes 

parâmetros e concentrações. 

Para a plotagem dos diagramas e gráficos utilizou-se os softwares Diagrammes 

v.6.55 e Grapher 8 e, para as análises estatísticas fez-se uso do software R v.3.5.1. Os cálculos 

de pressão parcial de CO2, a concentração de CO2 e CID foram realizados no software livre 

CO2Calc v.4.0.9.  

 

a) b) 
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7.4.1. Balanço iônico e erro analítico 

 

Segundo Feitosa e Filho (2000), em uma análise hidroquímica, a concentração total 

de cátions deve ser aproximadamente igual à concentração total de ânions, onde o desvio 

percentual desta igualdade é dado pelo erro analítico apresentado em porcentagem (e%), 

segundo a Equação 20 abaixo: 

 

e(%) = 
|∑ 𝐶á𝑡𝑖𝑜𝑛−∑ Â𝑛𝑖𝑜𝑛|

|∑ 𝐶á𝑡𝑖𝑜𝑛+∑ Â𝑛𝑖𝑜𝑛|
 x 100 

Onde: 

∑Cátions = Na
+
+ K

+
 + Mg

2+
 + Ca

2+
 

∑Ânions = Cl
-
 + SO4

2-
 + HCO3

- 

 

Para o somatório é utilizado às concentrações em meq/L dos íons, onde para os 

cátions utilizaram-se os elementos: sódio, potássio, magnésio e cálcio e para os ânions: o 

cloreto, o sulfato e o bicarbonato. Neste trabalho, aceitou-se um erro analítico de até 10% 

(FEITOSA; FILHO, 2000). 

 

7.4.2. Diagramas e Razão iônica 

 

Para um melhor entendimento da classificação das águas, bem como os mecanismos 

que controlam a química aquática, fez-se uso de diferentes diagramas e plotagem de razões 

iônicos. 

 

7.4.2.1. Diagrama de Piper 

 

O diagrama de Piper é utilizado na análise e classificação das águas, possibilitando 

avaliar a composição iônica dominante e comparar os distintos grupos de água. Proposto por 

Piper, (1944), o diagrama é composto por dois triângulos, onde são plotado, em termos de 

porcentagem, os cátions e ânions, e um losango que mostra a classificação relativa da água, 

(20) 
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baseada nos íons de maior concentração relativa. Segundo os ânions, as águas podem ser 

classificadas como: bicarbonatada, cloretada ou sulfatada, e em relação aos cátions como: 

magnesiana, cálcica ou sódica/potássica (CARACAS, 2013) A Figura 16 mostra um esquema 

do diagrama de Piper.  

 

 

Figura 16 Esquema do diagrama de Piper. Fonte: modificado de FETTER, 2001. 

 

7.4.2.2. Diagrama de Gibbs 

 

Outro gráfico útil no estudo da química das águas superficiais foi proposta por 

Gibbs, (1970), onde o diagrama é baseado nas concentrações de sólidos totais dissolvidos e na 

relação Na
+
/(Na

+
+Ca

2+
) e plotados em diagramas do tipo bumerangue (Figura 17).  

Segundo Gibbs, (1970), os principais mecanismos naturais que controlam a 

composição química das águas superficiais e, portanto as concentrações de sólidos dissolvidos 

são: i) a precipitação atmosférica (diluição), ii) os processos de intemperismo das rochas e iii) 

a evaporação/cristalização; onde o primeiro processo estaria mais relacionado a regiões com 

climas tropicais com intensas precipitações, o segundo processo a regiões com climas ameno 

e com índices de precipitação menores e o terceiro processo associado a regiões com clima 

mais árido onde processos de evaporação permitem a cristalização de minerais (JUNIOR et 

al., 2014). Sendo assim, o diagrama de Gibbs nos auxilia a interpretar quais desses 

mecanismos esta exercendo maior influência na característica química da água do superficial. 
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Figura 17 Esquema do diagrama de Gibbs. Fonte: GIBBS, 1970. 

 

7.4.2.3. Diagrama ternário 

 

O processo de intemperismo das rochas é caracterizado por três fases litológicas que 

exercem influência na química dos rios: as fases silicáticas, carbonáticas e evaporíticas. O 

diagrama ternário, por sua vez, ilustra o equilíbrio entre essas três fases litológicas e nos 

auxilia a identificar a fase dominante no rio de acordo com a concentração dos elementos na 

água. 

 Para tais diagramas são utilizados as concentrações dos principais elementos: sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, bicarbonato, sílica, cloreto e sulfato, e plotados em diagramas 

ternários de cátions e ânions, em termos de porcentagem. Uma maior concentração do 

elemento bicarbonato, cálcio e magnésio sugerem o predomínio da fase carbonatada sendo, as 

rochas carbonáticos as que exercessem maior influência na química da água superficial. Já um 

enriquecimento dos elementos sódio e potássio revelam uma maior influência da fase 

silicática. Por sua vez, águas com altas concentrações de cloreto e sulfato sugerem a presença 

de minerais evaporíticos.  
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7.4.2.4. Razões iônicas 

 

As razões iônicas por sua vez, são as relações entre os íons dissolvidos na água, onde 

os valores são expressos em meq/L e indicados pelo símbolo (r) (CARACAS, 2013). Sua 

utilização auxilia a obter uma visão dos processos hidrogeoquímicos envolvidos e 

controladores da qualidade da água, bem como relacionar os litotipos do qual a química da 

água se origina, ou ainda indicar características específicas da área, como uso da terra e 

atividades humanas (LIMA, 2015).  

Neste trabalho utilizaram-se as razões: rNO3/Na, rSO4/Na, rCl/Na, rNO3/K, rMg/Na, 

rCa/Na, rHCO3/Na, r(Cl+SO4)/HCO e r(Ca+Mg/HCO3), com o intuito de rastrear as fontes 

dos elementos e compreender os processos que controlam a química aquática (FAN et al., 

2014; XU; LIU, 2010).  

 

7.4.3. Análises estatísticas 

 

Os dados obtidos foram submetidos, primeiramente, as análises estatísticas 

descritivas, utilizando as medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio 

padrão) para auxiliar nas interpretações dos dados e gráficos boxplot com o intuito de 

comparar a variação temporal. 

Em seguido fez-se uso da correlação de Spearman com a finalidade de correlacionar 

os parâmetros físico-químicos e os elementos maiores, possibilitando verificar 

comportamentos análogos e identificar processos. Spearman é uma correlação não 

paramétrica entre duas variáveis quantitativas que assume valores entre -1 a 1, onde -1 

corresponde a uma correlação perfeitamente negativa entre duas variáveis e, 1 uma correlação 

perfeitamente positiva. Valor igual à zero corresponde a não correlação entre as variáveis, ou 

seja, expressa que duas variáveis não dependem uma da outra (ALMEIDA, 2017). 

Técnicas estatísticas multivariadas também foram aplicadas a este estudo, com o 

intuito de ajudar na redução das medidas permitindo a análise e interpretação de complexos 

conjuntos de dados e compreensão das variações temporais e espaciais. 

A Análise de Cluster (AC) é uma técnica de redução de dados, que agrupa objetos 

em classes (clusters) com base na similaridade dentro das classes e dissimilaridade entre 

diferentes classes. (SHRESTHA; KAZAMA, 2007; TRINDADE, 2013). É uma técnica 
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hierárquica onde objetos de um grupo tornam-se elementos do grupo superior, constituindo 

uma série hierarquizada (MARQUES, 2006). Utilizou-se esta técnica para visualizar e 

verificar a similaridade dos pontos amostrados ao longo da microbacia do Bule.  

A AC foi neste trabalho ilustrado pelo dendograma que fornece um resumo visual do 

processo de agrupamento e, produzido utilizando-se o método de WARD (ou varância 

mínima), que consiste em um procedimento de agrupamento hierárquico no qual a medida de 

similaridade usada para juntar agrupamentos é calculada como a soma de quadrados entre os 

dois agrupamentos feitos sobre todas as variáveis (SOUTO; OLIVEIRA; SILA, 2015). Esse 

método tende a resultar em agrupamentos de tamanhos aproximadamente iguais devido a sua 

minimização de variação interna. Em cada estágio, combinam-se os dois agrupamentos que 

apresentarem menor aumento na soma global de quadrados dentro dos agrupamentos 

(SEIDEL et al., 2008). 

A Análise de Componentes Principais (Principal Components Analysis - PCA) 

também é uma técnica estatística multivariadas com o objetivo de reduzir sua dimensão, ou 

seja, substituir um grupo de variáveis intercorrelacionadas por uma variável independente 

(MARQUES, 2006). Este método possibilita a reorientação dos dados de modo que as 

primeiras poucas dimensões expliquem o maior número possível de informações disponíveis 

(TRINDADE, 2013, LATTIN et al., 2011). A PCA foi empregada com o intuito de identificar 

as variáveis que apresentam mais significância no conjunto de dados e identificar possíveis 

padrões de similaridade entre os locais amostrados (SOUTO; OLIVEIRA; SILA, 2015).  

Para a realização das análises estatísticas fez-se uso do software livre R 3.5.1, que é 

um programa de linguagem computacional para análise de dados estatísticos e gráficos. 

 

7.4.4. Fontes das espécies dissolvidas 

 

As espécies dissolvidas nas águas dos rios, geralmente são produtos do intemperismo 

das rochas, deposição atmosférica (precipitação) e influência antropogênica. Para a realização 

do cálculo da taxa de intemperismo química e consumo de CO2, faz-se necessário quantificar 

a contribuição de cada uma dessas fontes (XU; LIU, 2010). 

Para quantificar a contribuição de cada reservatório, utilizou-se a abordagem do 

método direto simplificado onde a equação do balanço de massa para um elemento qualquer 

X (em µmol/L) pode ser expressa segundo a Equação 21 (LI; LU; BUSH, 2014; XU; LIU, 

2010) O método direto simplificado é um modelo de balanço de massas e foi aqui utilizado de 
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forma adaptada à realidade e objetivos propostos nesta pesquisa, e interpretado levando-se em 

conta suas limitações. 

 

[𝑋]𝑟𝑖𝑜 = [𝑋]𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 + [𝑋]𝑎𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑐𝑜 + [𝑋]𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 + [𝑋]𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 + [𝑋]𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 

 

Onde: [X] = concentração da espécie química dissolvida (µmol/L). 

 

Para a resolução desta equação segue-se as seguintes etapas metodológicas: i) 

primeiro necessita-se quantificar a contribuição atmosférica e uma vez quantificada, realizar a 

correção da concentração do elemento na água do rio; ii) em seguida analisa-se e quantifica-se 

a parcela de influência antropogênica, considerando, além das concentrações dos elementos 

rastreadores de fontes antropogênicas, as características da área estuda como, o uso da terra e 

áreas urbanas e industriais próximas a bacia; iii) realizadas as correções atmosféricas e 

antropogênicas, admite-se que o excedente provenha das rochas como produto do 

intemperismo químico que foram lixiviados até a bacia de drenagem. Para distinguir as 

contribuições de cada uma das fases litológicas utiliza-se a relação entre os elementos 

baseados em uma análise química de rocha conhecida, além do levantamento da existência de 

tais fases na área de estudo através do trabalho de campo e mapeamentos geológicos. 

 A quantificação da contribuição atmosférica pode ser realizada utilizando-se 

diferentes metodologias. Comumente, o cloreto é o elemento mais usado para tal correção, 

uma vez que sua concentração é insignificante em rochas carbonáticas e silicáticas. Porém em 

área com relevante presença de evaporitos, o cloreto pode não se apresentar como um bom 

indicador.  

No entanto, estudos realizados por Stallard and Edmond (1987) na América do Sul, 

Meybeck (1986) no oeste da Europa e Négrel et al. (1993) na África Central, demostraram 

que a concentração do cloreto em rios dominados por sais marinhos, decrescem quanto mais 

longe a bacia se encontra do mar, limitando a influência dos aerossóis marinhos (LI; LU; 

BUSH, 2014). Desse modo, a composição química da água da chuva originária da dissolução 

continental e atividades antropogênicas tornam-se extremamente relevantes. Estudos 

realizados em bacias hidrográficas do Andes e da Amazônia mostraram que a concentração do 

cloreto no rio variou de 20 µmol/L em bacias próximas a costa, com maior influência de 

(21) 
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aerossóis marinhos, a 6 µmol/L para rios mais distantes do litoral (GAILLARDET et al., 

1997)  

Baseado nestes estudos e considerando a dificuldade para o rastreamento de fontes, 

Gaillardet et. al., (1997) propõe então, um valor de referência para a concentração de cloreto 

no rio, sendo este igual a Cl
-
ref = 20 µmol/L, onde se admite que em bacias com concentrações 

menores que 20 µmol/L (Cl
-
rio < Cl

-
ref) pode-se considerar que o rio não drena fases 

evaporíticas e, portanto, todo o cloreto provem de fonte atmosférica, no entanto, para rios com 

concentrações maiores que 20 µmol/L (Cl
-
rio > Cl

-
ref), o excedente seria proveniente da 

dissolução evaporíticas na bacia de drenagem ou até mesmo fontes antropogênicas. 

Fan et al., (2014) aplica o método direto simplificado na bacia do rio Huanghe, 

localizado a noroeste da China e é um exemplo onde o cloreto não se aplica como elemento 

rastreador de fonte atmosférica, uma vez que a presença de rochas evaporíticas na bacia se 

estende de montante a jusante do rio. Fan et. al., (2014), fez uso, no entanto, do elemento F e 

partiu da primícias de que todo a concentração do F encontrado no rio é derivado da água da 

chuva e, a correção foi feita utilizando-se a razão elemento/F a partir dos dados de chuva 

local.  

Outra metodologia foi aplicada por Wang et al., (2016), que se baseu nos dados de 

precipitação, runoff e composição da água da chuva da bacia do rio Yellow localizado na 

China, onde a correção é feita utilizando-se a razão (X/Cl
-
)chuva, onde X são os respectivos 

elementos a serem analisados.  

Zhang et al., (2007), por sua vez desconsidera a contribuição atmosférica em seu 

estudo realizado no rio Pearl, China, por considerar a influência da chuva insignificante para a 

química da água. 

Para esta pesquisa, optou-se por utilizar o cloreto como o elemento rastreador de 

fonte atmosférica, baseado no argumento dado por Gaillardet et al., (1997) sobre o cloreto de 

referência e aplicou-se a metodologia utilizada por (LAGES; MARIA; HORBE, 2013) para a 

correção do input atmosférico, como mostrado na Equação 22. 

 

C=Cxrio- (
Cx

CCl-
) mar x CCl-rio 

 

Onde: 

(22) 
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C = Concentração do elemento no rio, retirada (corrigida) a influência da chuva 

(µmol/L); 

CX = concentração do elemento (µmol/L); 

CCl- = concentração de cloreto (µmol/L). 

 

A concentração do elemento (CX) foi utilizada como a concentração média 

ponderada pela vazão (CMNQ). Para a resolução deste cálculo, primeiramente considerou-se 

que todo o cloreto no rio provém de fontes atmosférica e no conhecimento prévio sobre a 

geologia local da área da microbacia do córrego do Bule. 

Após a correção da influência da chuva na química da água superficial analisou-se a 

influência antropogênica e a contribuição do intemperismo na área de estudo. A química da 

água superficial reflete não só o litotipo do entorno da bacia, mas também o uso da terra e 

poluição geradas por atividades humanas. Para tal avaliação fez-se uso de diferentes razões 

iônicos utilizando elementos como nitrato, fosfato, sulfato, sódio e potássio para rastrear 

fontes antropogênicas e diagramas ternários e razões iônicas, utilizando principalmente o 

cálcio, magnésio, bicarbonato, sulfato e sódio para fontes geológicas. 

 

7.4.5. Taxa de intemperismo e consumo de CO2 

 

A taxa do intemperismo do carbonato (TIC ou CWR  do inglês carbonate weathering 

rate) e a taxa do intemperismo do silicato (TIS ou SWR do inglês silicate weathering rate) 

podem ser estimadas utilizando a concentração do elemento provindo de cada reservatório, a 

média da vazão e a área da bacia de drenagem (LI; LU; BUSH, 2014) com mostrado nas 

Equações 23 e 24 abaixo. 

 

TIC = (Cacarb + Mgcarb + ½ HCO3
-
carb) x Q/A 

TIS= (Nasil + Ksil + Casil + Mgsil + SiO2sil) x Q/A 

 

O CO2 consumido pelo intemperismo químico dos carbonatos (CO2carb) e pelo 

intemperismo químico dos silicatos (CO2sil), foram calculados de acordo com as Equações 25 

e 26 (LI; LU; BUSH, 2014): 

CO2carb = (Cacarb +Mgcarb) x Q/A 

CO2sil = (Nasil + Ksil + 2Casil + 2Mgsil) x Q/A  

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 
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7.4.6. Pressão parcial de CO2 e Fluxo água - atmosfera 

 

A pressão parcial de CO2 (pCO2), bem como a concentração do carbono inorgânico 

dissolvido (CID) e a concentração de dióxido de carbono (CO2) na água do córrego do Bule, 

foram calculados com o software livre CO2Calc v4.0.9 desenvolvido por Robbins et. al 

(2010), usando os dados dos parâmetros pH, temperatura (°C), alcalinidade total (µeq/L) e 

sílica (µmol/L). Foi utilizada a salinidade igual a zero, as constantes de dissolução do ácido 

carbônico segundo Millero (1979) constante de dissociação do sulfato de acordo com Dickson 

(1990) e a constante de dissolução do borato segundo LEE et al., (2010). 

O fluxo de CO2 na interface água-ar é controlado principalmente pela concentração 

do gás na água e pela velocidade de transferência gasosa do gás em questão (k). Diversas 

técnicas têm sido desenvolvidas a fim de determinar a troca gasosa entre a superfície da água 

e da atmosfera, e isto está relacionado com o interesse nos fluxos de gases de efeito estufa e 

seus impactos nas mudanças climáticas. Câmara flutuante (FRANKIGNOULLE, 1988), 

correlação dos vórtices turbulentos (MCGILLIS et al., 2001) e gradiente de fluxo (ZAPPA et 

al., 2007) são exemplos de técnicas para medidas diretas do fluxo de CO2. Em contrapartida, 

métodos indiretos consistem em calcular o fluxo através da diferença da pressão parcial do 

gás entre a água e atmosfera e utilizar cálculos empíricos para calcular o valor do coeficiente 

k, que foi o método utilizado neste trabalho.  

Neste estudo o fluxo de CO2 ar-água foi calculado de acordo com o modelo de 

difusão teórica segundo a Equação 27 a seguir. Tal modelo foi utilizado por diversos autores 

entre eles: (ALIN et al., 2011; DEIRMENDJIAN; ABRIL, 2018; LI; LU; BUSH, 2013; 

RAYMOND et al., 2012; TELMER; VEIZER, 1999): 

F = kCO2 . KH. (pCO2agua – pCO2ar) 

 

Onde: 

F = fluxo água-ar (mol/m
2
.d); 

kCO2 = velocidade de transferência do gás CO2 (m/d); 

KH = solubilidade do CO2 (mol/m
3
.µatm) 

pCO2água = é a média da pressão parcial de CO2 na água (µatm); 

pCO2ar= é a pressão parcial de CO2 na atmosfera igual a 400 µatm; 

 

(27) 
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A solubilidade do CO2 (KH) dado em mol.L-1.atm-1 foi calculada seguindo a 

equação de Weiss (1974) (Equação 28) utilizando a temperatura (T) em Kelvin (K) medida 

em cada ponto amostrado e realizado à média para cada campanha bem como a correção para 

a unidade compatível a Equação de fluxo. 

 

KH = EXP( -58,0931 + 90,5069(100/T) + 22,2940 ln (T/100)) 

 

A velocidade de transferência do gás (k), por sua vez, é um coeficiente dado em 

função da turbulência, viscosidade da água (v) e o coeficiente molecular do gás (D), onde a 

razão entre a v/D é representado pelo número de Schmidt (Sc). A relação entre k e Sc é dada 

por k = Sc
-n 

Onde, n o expoente do número de Schmidt é geralmente dado como valores de 

0,5 e 0,7, dependendo da superfície da água, sendo 0,5 o mais usual para sistema fluvial e 0,7 

utilizado para oceanos (LI; LU; BUSH, 2013; RAYMOND et al., 2012).  

É possível calcular a velocidade de um determinado gás a partir de outro gás através 

da relação (Equação 29): 

 

k1/k2 = (Sc1/Sc2)
-n

. 

 

Uma abordagem comum é reportar o valor de k normalizado para o número de 

Schmidt igual a 600, que é o correspondendo para o gás CO2 e O2 em água doce, para 

temperatura igual a 20°C e 17,5°C respectivamente. (RAYMOND et al., 2012). Desta forma 

conseguimos encontrar o kco2 a partir da normalização do k600 utilizando a Equação 30 (LI; 

LU; BUSH, 2013; RAYMOND et al., 2012) 

 

K600 = (600/ScCO2)
-0,5

 x kCO2 

 

O número de Schmidt é obtido em função da temperatura (°C) através da Equação 31 

(LI; LU; BUSH, 2013; RAYMOND et al., 2012) onde os valores de A, B, C e D são 

constantes próprias de cada gás. Sendo assim, para o cálculo de CO2 as constantes são 

reportadas com os respectivos valores da Equação 32 (RAYMOND et al., 2012). Neste 

trabalho foi calculado o número de Schmidt para o CO2 para cada ponto amostrado e 

realizado a média por campanha de amostragem. 

Sc = A + BT + CT
2
 + CT

3
 

ScCO2 = 1911,1 – 118,11T + 3,4527T
2
 – 0,04132T

3 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(28) 
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(33) 

Há diferentes metodologias para se obter o valor de k600. Raymond et al., (2012), 

comparou diversas equações empíricas para o cálculo de k e concluiu que as que utilizam os 

parâmetros hidráulicos foram os que obtiveram os melhores resultados. Sendo assim, o valor 

de k600 foi calculado através da média das sete equações empíricas propostas por 

(RAYMOND et al.; 2012), como função dos parâmetros hidráulicos do rio como vazão (Q), 

declividade (S), velocidade do fluxo (V) e profundidade (D), como utilizado também por 

(DEIRMENDJIAN; ABRIL, 2018) (Tabela 2). A vazão, velocidade do fluxo e profundido, 

neste trabalho, foram mediadas in situ, já a declividade foi obtida através de imagem de 

satélite utilizando Google Earth. 

 

Tabela 2 Modelos de equação para o K600 (RAYMOND, et al., 2012) 

 

 

Através dos valores médios calculados para o k600 e ScCO2, encontrou-se o valor de 

kCO2 a partir da Equação 30 e por fim, aplicado a Equação 27 do fluxo para cada campanha 

amostrada. 

 

7.4.7. Transporte de carga dissolvida 

7.4.7.1. Concentração média normalizada pela vazão 

 

As concentrações médias das principais espécies químicas dissolvidas foram 

normalizadas pela vazão do córrego do Bule em cada período de amostragem. O cálculo foi 

realizado segundo a Equação 33, onde considera a vazão do rio e a concentração dos 

elementos medidos para cada estação de coleta (FERNANDES et al., 2017; GURUMURTHY 

et al., 2014).  

 

1. k600 = (VS)
0,89

 x D
0,54

 x 5037 

2. k600 = 5937 x (1 - 2,54 x Fr
2
) x (VS)

0,89
 x D

0,58 

3. k600 = 1162 x S
0,77raiz0,85 

4. k600 = (VS)
0,76

 x 951,5

5. k600 = VS x  2841 + 2,02 

6. k600 = 929 x (VS)
0,75

 x Q
0,011

7. k600 = 4725 x (VS)
0,86

 x Q
-0,14

 x D
0,66
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CMNQ= 
∑ Ci x Qin=i

i=1

∑ 𝑄𝑖n=i
i=1

 

Onde: 

CMNQ = Concentração média normalizada pela vazão (mg/L); 

Ci = Concentração das espécies químicas dissolvidas medida da i-ésima amostra (mg/L); 

Qi = vazão do rio medida durante a coleta da i-ésima amostra (L/s). 

 

7.4.7.2. Transporte fluvial 

 

O transporte fluvial das espécies químicas dissolvidas no rio permite quantificar os 

elementos que são transportados pelo córrego até o seu exutório, bem como a contribuição de 

cada tributário para o canal principal do rio. O cálculo é baseado no método estocástico, onde 

envolve a concentração média normalizada pela vazão e a vazão média da microbacia de 

drenagem, como descrito na Equação 34 (DE OLIVEIRA; VENDRAMINI; MORTATTI, 

2009; FERNANDES et al., 2017; LUDWIG; AMIOTTE-SU; PROBST, 1992). 

 

T=CMNQ x Q x 0,03155 

 

Onde: 

T = transporte fluvial das espécies químicas dissolvidas (t/ano); 

CMNQ = Concentração média normalizada pela vazão (mg/L); 

Q = vazão média da bacia (L/s) 

0,03155 é o fator de conversão de unidades de massa e tempo. 

  

O transporte fluvial específico é calculado através da ponderação do transporte 

fluvial (T) pela área de contribuição da microbacia de drenagem, permitindo a comparação 

das espécies dissolvidas transportadas na área de estudo com outras bacias existentes 

(Equação 35) (DE OLIVEIRA; VENDRAMINI; MORTATTI, 2009; FERNANDES et al., 

2017)  

 

(34) 
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Tesp= 
T

A
 

 

Onde:  

Tesp = Transporte fluvial específico (t/km
2
.ano) 

A = área da bacia (km
2
) 

  

7.5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As análises e discussões dos resultados obtidos foram feitas através da variabilidade 

espacial e temporal da microbacia do córrego do Bule e representada em formas de tabelas, 

gráficos e diagramas que auxiliam na visualização e interpretação dos dados. 

A variabilidade espacial se refere à distribuição dos pontos de amostragem ao longo 

da microbacia, abrangendo desde a sua cabeceira no Morro do Bule até a Barragem de 

Soledade onde o córrego deságua. As concentrações das espécies dissolvidas variam ao longo 

da bacia, sendo influenciada principalmente pela geologia, pedologia, vegetação, dinâmica do 

fluxo da água e geomorfologia do ponto amostrado. 

A variabilidade temporal por sua vez se refere às campanhas de amostragem 

realizadas em diferentes períodos. Para este estudo, foram realizadas duas campanhas de 

coleta e para a discursão dos resultados, foram acrescentados dados de duas coletas 

anteriormente realizadas na microbacia e descritas por (ALMEIDA, 2017) no trabalho de 

dissertação intitulado “CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA DA MICROBACIA 

DE DRENAGEM DO CÓRREGO DO BULE, OURO BRANCO, MG”, onde as campanhas 

de amostragem foram realizadas em dezembro de 2015 e agosto de 2016.  

(35) 
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8. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos neste trabalho serão apresentados e discutidos em dois 

capítulos: 1) Caracterização geoquímica e; 2) Cálculos de fluxo. 

No primeiro capítulo serão discutidos os dados obtidos neste trabalho, referente às 

campanhas de agosto/17 (baixa vazão) e abril/18 (alta vazão) e, posteriormente analisado a 

variação temporal com dados obtidos por Almeida (2017) referente às campanhas de 

dezembro/15 (alta vazão) e agosto/16 (baixa vazão). No segundo capítulo serão discutidos: i) 

Análise do intemperismo químico e consumo de CO2; ii) Relações entre a interface água-

atmosfera; iii) Transporte fluvial e, iv) balanço total da bacia, utilizando os dados obtidos nas 

quatro campanhas de coleta.  

 

8.1.  CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA 

 

A caracterização geoquímica engloba as análises dos parâmetros físico-químicos, 

vazão, a análise dos componentes do carbono, a avaliação dos principais cátions e ânions da 

bacia, bem como a classificação das águas e dos fatores controladores da química aquática, 

além de uma análise estatística da microbacia do Bule.  

 

8.1.1. Parâmetros físico-químicos 

 

Os resultados das medições do potencial hidrogeniônico (pH), temperatura (T), 

oxigênio dissolvido (OD), condutividade elétrica (CE), sólidos totais dissolvidos (STD), 

sólidos em suspensão (SS), alcalinidade total (AT) e vazão (Q), para as campanhas de agosto 

de 2017 e abril de 2018, bem como seus valores máximos e mínimos, médias, desvio médio e 

mediana, podem ser vistos na Tabela 3 abaixo, tanto para o córrego principal quanto para os 

tributários. 
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Tabela 3 Resultado das medições in situ dos parâmetros físico-químicos referentes às amostragens de agosto de 2017 (ago/17) e abril de 2018 (abr/18). (1) 

mínimo; (2) máximo; (3) desvio médio e; (4) mediana.  

 

 

ID

Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18

C1 7,01 7,96 14,7 16,6 7,03 7,17 184,75 137,70 60,51 49,19 0,40 2,20 2205 1796 0,00 0,08

P1 7,06 7,91 17,0 18,0 7,70 8,07 63,37 71,08 23,68 27,20 0,40 0,70 916 1021 13,99 62,89

P2 6,96 7,89 15,9 17,7 7,88 8,51 52,25 56,07 18,51 21,16 2,80 41,40 765 908 61,48 103,87

P3 7,52 8,24 17,0 18,1 8,04 7,36 82,73 84,26 30,92 32,42 0,50 1,60 1126 1187 56,45 143,53

P4 6,86 8,01 17,1 18,0 7,84 6,86 98,17 99,43 36,96 38,20 1,40 3,20 1374 1414 124,85 267,88

P5 7,19 7,82 17,5 18,5 8,00 6,86 74,29 65,56 28,55 25,72 2,70 1,60 1066 949 121,37 614,41

P6 6,94 7,91 17,8 18,7 7,16 5,52 74,51 72,36 29,04 28,69 0,15 2,20 1006 1034 96,24 634,05

P7 7,00 7,81 17,9 18,6 7,27 5,03 85,70 78,03 33,66 30,79 0,70 2,30 1177 1114 88,94 545,78

P8 7,44 7,76 16,7 17,9 6,40 3,45 96,49 89,45 36,29 34,19 0,30 1,90 1297 1298 196,60 578,61

TC1 - 7,94 - 18,1 - 7,39 - 97,66 - 43,51 - 1,00 - 1789 - 31,65

TC2 6,24 8,04 17,6 18,3 7,43 7,81 12,09 11,81 4,72 4,61 0,40 2,10 291 382 15,42 34,25

TR1 6,74 7,52 16,0 17,2 7,84 8,59 32,78 31,85 11,67 11,73 1,00 4,60 471 589 14,71 26,82

TR2 6,46 7,70 18,7 20,1 7,37 8,03 6,79 8,96 2,10 3,79 0,50 3,80 104 234 8,30 8,34

TR3 7,27 8,02 17,3 18,1 7,71 7,33 118,80 121,60 45,19 46,70 0,30 1,20 1465 1676 41,51 77,53

TR4 7,14 9,61 17,4 18,6 7,55 6,82 45,49 26,30 16,94 10,35 1,10 1,20 645 574 94,35 94,35

TR5 7,09 8,11 16,5 17,8 7,99 6,37 107,10 160,40 39,10 60,84 0,25 1,00 1496 2186 55,04 45,66

TR6 8,01 8,42 15,7 17,2 7,28 2,69 133,60 139,10 46,80 51,25 0,10 1,30 1591 1936 39,78 126,70

mín.
 (1) 6,24 7,52 14,7 16,6 6,40 2,69 6,79 8,96 2,10 3,79 0,10 0,70 104 234 0,00 0,08

máx. 
(2) 8,01 9,61 18,7 20,1 8,04 8,59 184,75 160,40 60,51 60,84 2,80 41,40 2205 2186 196,60 634,05

média 7,06 8,04 16,9 18,1 7,53 6,70 79,31 79,51 29,04 30,61 0,81 4,31 1062 1182 64,31 199,79

Sn 
(3) 0,28 0,26 0,8 0,5 0,35 1,23 34,11 34,53 12,14 13,13 0,62 4,40 405 450 42,06 193,15

md 
(4) 7,04 7,94 17,1 18,1 7,63 7,17 78,62 78,03 29,98 30,79 0,45 1,90 1096 1114 55,74 94,35

°C mg/L µS/cm mg/L mg/L µM

ATSS pH STDODT Q

L/s

CE
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Os resultados obtidos nas duas campanhas que se sucederam na área apresentaram 

diferenças discretas entre si, com exceção do sólido em suspensão e a vazão e, em geral 

comportamento similar ao longo do córrego principal. As médias dos parâmetros medidos in 

situ na microbacia do córrego do Bule foram maiores na coleta realizada em abr,18, com 

exceção do oxigênio dissolvido que apresentou média maior em ago,17 (Tabela 3). A Figura 

18 representa a variação espacial e temporal para todos os parâmetros analisados, tanto para o 

córrego principal quanto para os tributários.  

A microbacia do Bule apresentou pH médio de 7,06 ± 0,28 (variando de 6,24 a 8,01) 

em ago/17 e 8,04 ± 0,26 (7,52 a 9,61) em abr/18. Nota-se um aumento no valor de pH na 

segunda campanha em relação à primeira em todos os pontos amostrados. Os valores de pH 

encontrados no córrego do Bule estão dentro do esperado para águas fluviais, cuja faixa 

normalmente é de 6 a 9, segundo a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) e 

encontra-se próximo a neutralidade.  

Ao longo do canal principal, percebe-se pouca variação espacial e o ponto P3 foi o 

que apresentou maior valor de pH nas duas campanhas. Entre os tributários os pontos TR6 e 

TR4 apresentaram os maiores valores de pH nas campanhas de ago/17 e abr/18, 

respectivamente, sendo os valores máximos de pH da bacia.  

A temperatura apresentou média de 16,9 ± 0,8 °C (variando de 14,7 a 18,7 °C) e 18,1 

± 0,5 °C (com variação de 16,6 a 20,1 °C), respectivamente em agosto e abril. A temperatura 

não possui grande variação espacial ao longo do córrego do Bule e o menor valor é 

encontrado na cabeceira (ponto C1) nas duas amostragens, onde há menor exposição aos raios 

solares devido a grande quantidade de vegetação que cobre o rio. Para os tributários, em 

ambas as campanhas, o ponto de menor valor aferido foi o TR1 e TR6, enquanto que o maior 

valor foi no ponto TR2.  

Na coleta de abr/18 ocorre um leve aumento na temperatura em todos os pontos em 

relação à primeira amostragem, fato que pode ser justificado pela época da amostragem, uma 

vez que a primeira campanha foi realizada no inverno, onde as temperaturas são mais baixas e 

a segunda no outono com temperaturas mais amenas. A temperatura da água sofre influência 

da temperatura do ar, onde as variações desta implicam na variação da temperatura da água 

(NOGUEIRA; COSTA; PEREIRA, 2015). A diferença de temperatura entre as campanhas é 

de 1,16 °C em média. 

O oxigênio dissolvido apresentou, na amostragem de agosto, pouca variação entre os 

pontos amostrados, com média 7,53 ± 0,35 mg/L (6,40 a 8,04 mg/L). Já para a coleta de abril 

encontrou-se valores maiores a montante e um comportamento decrescendo para jusante, 
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onde a média foi de 6,70 ± 1,23 mg/L, com uma variação bem maior entre os pontos 

amostrados (2,69 a 8,59 mg/L), visto também no valor do desvio padrão (1,23 mg/L). 

Nos pontos a montante, os valores de OD foram maiores na coleta de abril em 

relação à coleta de agosto, mas a partir do curso médio do rio em direção à jusante, esse 

comportamento se inverte, onde maiores valores são encontrados na coleta de agosto e um 

decréscimo brusco é medido em abril.  

Os valores de oxigênio dissolvido variam entre 7 a 10 mg/L em águas naturais 

(ALMEIDA, 2017), e a Resolução CONAMA 375/2005 estabelece valores acima 6 mg/L 

(BRASIL,2005). No córrego do Bule, a maioria dos valores se encontram dentro dessa faixa, 

porém, valores bem mais baixos que estes foram medidos nos pontos P6, P7, P8 e TR6 na 

segunda amostragem (abr/18). No canal principal, podemos ressaltar o ponto P8 onde a 

concentração de OD foi de 3,45 mg/L e entre os tributários, o ponto TR6 com concentração 

de 2,69 mg/L. As baixas concentrações de OD podem estar associado ao fator de diluição das 

águas, causada pelas altas precipitações neste período. Além disso, a elevação da temperatura 

no corpo d´água eleva a volatilização dos gases de oxigênio contido nas águas, diminuindo, 

portanto seus níveis nos períodos mais frios (NOGUEIRA; COSTA; PEREIRA, 2015). 

A condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e alcalinidade apresentaram 

comportamento similar ao longo do córrego principal, onde maiores valores foram 

encontrados na cabeceira do rio com um decréscimo para jusante, apresentando uma elevação 

no curso médio (ponto P4). Além disso, não se nota uma grande diferença de concentração 

entre as campanhas realizadas. Um alto desvio padrão desses parâmetros, mostra grande 

variação entre os valores aferidos ao longo da bacia.  

A CE apresentou média igual a 79,31 ± 34,11 µS/cm (com variação de 6,79 a 184,75 

µS/cm) para a campanha de agosto e 79,51 ± 34,53 µS/cm (8,96 a 160,40 µS/cm) em abril. 

Todos os valores ficaram abaixo de 500 µS/cm que é o esperado para água doce (ALMEIDA, 

2017).  

Quanto ao sólido total dissolvido a média em agosto foi de 29,04 ± 12,14 mg/L (2,10 

a 60,51 mg/L) e em abril foi de 30,61 ± 13,13 mg/L (3,79 a 60,84 mg/L). Em ambas as 

campanhas, a média ficou acima do proposto para águas doces que é de 25 mg/L 

(McCUTCHEON, 1992). No entanto, o limite máximo para água potável, segundo a 

Resolução 357 do CONAMA (BRASIL, 2005) é de 500 mg/L, estando às concentrações da 

bacia estudada abaixo deste limite.  

Apesar de discretas, as médias para a amostragem de agosto são menores que as 

médias de abril para ambos os parâmetros. Entre os tributários, ressaltamos os pontos TC2 e 
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TR2 que apresentaram os menores valores de CE e STD nas duas amostragens. As maiores 

concentrações desses parâmetros são encontradas no ponto TR5 na amostragem de abril e 

TR6 em agosto. 

A presença de vegetação favorece a infiltração da água da chuva no solo e, portanto, 

a redução do aporte lixiviado para a bacia, diminuindo os valores de sólidos totais dissolvidos. 

Além disso, o aumento de íons dissolvidos aumenta a capacidade eletrolítica da água, 

aumentando a condutividade elétrica. O conhecimento destes parâmetros ajuda no diagnóstico 

a cerca de impactos ambientais na região. 

Para a alcalinidade total os valores médios encontrados foram de 1062 ± 405 µmol/L 

(104 a 2205 µmol/L) e 1182 ± 450 µmol/L (234 a 2182 µmol/L) para agosto e abril 

respectivamente, tendo a segunda campanha média discretamente maior. Destacam-se aqui os 

tributários TC2 e TR2 que apresentaram os mais baixos valores de alcalinidade da bacia nas 

duas campanhas.  

O sólido em suspensão apresentou média superior na campanha de abril em relação à 

amostragem de agosto, e isto se deve a alta concentração encontrada no ponto P2 deste 

período. As médias para os períodos de agosto e abril foram 0,81 ± 0,62 mg/L (0,10 a 2,80 

mg/L) e 4,31 ± 4,40 (0,70 a 41,40 mg/L), respectivamente. Podemos considerar o ponto P2 na 

amostragem de abril como um outlier, e ignorando esse valor a média cai para 1,99 ± 0,81 

mg/L, sendo ainda sim maior neste período. 

Entre os tributários, a concentração de SS nos pontos TR1 e TR2 são 

respectivamente, 4,60 mg/L e 3,80 mg/L na coleta de abril, e são os tributários que mais 

contribui com a entrada de sólidos em suspensão no canal principal. Ambos os tributários 

encontram-se acima do ponto P2, contribuindo também para a elevada concentração de 

sólidos neste ponto. 

             

a) 
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b) 
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d) 
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Figura 18 Variação espacial e temporal dos parâmetros físico-químicos: a) pH; b) T (°C); c) OD 

(mg/L); d) CE (µS/cm); e) STD (mg/L); f) AT (µM) e; g) SS (mg/L). 

e) 

f) 

g) 
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8.1.2. Vazão 

 

A vazão apresentou uma variação espacial similar em ambas às amostragens na 

microbacia do Bule, com baixa vazão a montante e altas vazões a jusante, acompanhando o 

rebaixamento do relevo (Figura 19). A cabeceira (ponto C1) apresentou vazão praticamente 

nula nas duas amostragens, tendo, portanto, fluxos quase estáticos nesse ponto. A diminuição 

da vazão em alguns pontos podem ser explicada pela dinâmica de transferência de energia 

canal-planície, formando áreas alagadas próximas ao canal. A brusca queda de vazão no ponto 

P3 pode ser justificada por uma queda d’agua que ocorre posterior ao ponto P2 e anterior ao 

ponto P3 e a formação de pequenos lagos represados. Para a amostragem de agosto a média é 

de 64,31 ± 42,06 L/s, com máxima de 196,60 L/s no ponto P8, e em abril a média é de 199,79 

± 193,15 L/s, com máxima de 634,05 L/s no ponto P6. 

Entre os tributários amostrados, o TR4 e TR6 são os que mais contribuem para a 

elevação da vazão do córrego principal na campanha de abril (94,35 L/s e 126,70 L/s 

respectivamente), e o TR4 em agosto (94,35 L/s). A menor vazão é encontrada no ponto TR2 

nas duas campanhas, com vazão em torno de 8 L/s. 

 

             

Figura 19 Variação espacial e temporal da vazão (L/s). 

 

A vazão na amostragem de abril foi superior em relação à amostragem de agosto, 

notada principalmente a jusante do rio. Embora o mês de abril não seja considerado o período 

de altas precipitações, mas sim um período transicional para a estiagem, para o ano de 2018 

relatam-se grandes quantidades de chuvas na região nos meses de janeiro a março. Sendo 
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assim, as altas vazões encontradas no córrego do Bule no mês de abril podem ser explicadas 

como um reflexo das precipitações que ocorreram na região nos dias que antecederam a 

coleta. Desta forma a amostragem de abril representa bem o período de cheia do rio, enquanto 

que a amostragem de agosto representa o período vazante (Figura 20). 

 

 

Figura 20 Precipitações no ano de 2018. Fonte: INMET, 23.11.2018 

 

Os baixos valores para OD na amostragem de abril podem estar relacionados, entre 

outros fatores, ao fator da diluição das águas causada pela precipitação. Em contrapartida, as 

altas concentrações de SS para o mesmo período, também pode ser explicada pelo reflexo das 

chuvas e, consequentemente erosão mecânica e química, pela maior entrada de sólidos na 

bacia devido às altas taxas de escoamento superficial (PEREIRA, 2011). A água de chuva ao 

encontrar o solo pode ser infiltrada ou escoada superficialmente. A taxa de infiltração possui 

relação direta com o relevo, o tipo de solo, cobertura vegetal e volume de chuva. Relevos 

mais acentuados e pouca cobertura vegetal diminuem a taxa de infiltração da água, por sua 

vez, grandes volumes de chuvas aumentam o escoamento superficial, uma vez que a 

capacidade de infiltração do solo é saturada rapidamente, e os excedentes são escoados para 

as drenagens.  

A água da chuva é o principal agente do intemperismo químico. Nas altas 

precipitações, espera-se que intensifique os processos intempéricos liberando maiores 

concentrações de elementos dissolvidos e por ter uma relação direta com a CE, esta por sua 

vez tende a aumentar de igual modo. 
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8.1.3. Carbono inorgânico e orgânico 

 

A Tabela 4 mostra a concentração do carbono orgânico total (COT), o carbono 

inorgânico dissolvido (CID) e seus componentes (dióxido de carbono (CO2) e os íons 

bicarbonato (HCO3
-
), carbonato (CO3

2-
) e hidróxido (OH

-
)) que serão discutidos a seguir. 
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Tabela 4 Concentração do dióxido de carbono (CO2), bicarbonato (HCO3
-
), carbonato (CO3

2-
), hidróxido (OH

-
), carbono inorgânico dissolvido (CID) e 

carbono orgânico total (COT), na microbacia do córrego do Bule, referente às amostras de agosto de 2017 (ago, 17) e abril de 2018 (abr, 18). (1) mínimo; (2) 

máximo; (3) desvio médio e; (4) mediana.  

ID

Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18

C1 569,1 49,9 2198,9 1792,6 5,8 3,2 0,6 0,0 2773 1839 2,80 0,89

P1 202,0 31,1 914,5 1019,8 1,0 1,5 0,0 0,0 1118 1048 3,65 0,89

P2 216,6 29,1 764,8 906,5 0,7 1,1 0,0 0,0 981 934 1,23 0,93

P3 85,9 16,7 1124,6 1187,3 1,8 0,0 0,6 0,0 1210 1195 1,13 0,87

P4 479,5 34,1 1370,6 1413,4 3,0 0,5 0,6 0,0 1853 1442 1,25 0,93

P5 172,7 35,3 1063,9 948,4 1,8 0,9 0,6 0,0 1238 981 1,11 1,01

P6 288,5 31,1 1004,7 1033,0 1,3 1,5 0,0 0,0 1294 1061 1,00 0,98

P7 293,4 42,3 1175,2 1112,8 2,2 1,4 0,6 0,0 1470 1153 1,03 1,08

P8 122,5 56,0 1293,2 1296,7 3,3 1,6 0,6 0,0 1418 1351 1,64 1,37

TC1 - 50,7 - 1785,0 - 3,9 - 0,0 - 1833 - 0,77

TC2 420,7 8,5 290,5 382,0 0,2 0,0 0,0 0,0 712 388 - 0,83

TR1 221,1 44,8 471,2 588,5 0,3 0,5 0,0 0,0 692 633 9,75 0,92

TR2 89,0 11,2 103,7 234,4 0,0 0,0 0,0 0,0 193 244 2,35 0,84

TR3 198,0 39,4 1462,0 1674,5 3,2 1,3 0,6 0,0 1662 1708 1,30 0,87

TR4 117,4 0,2 644,9 573,9 0,3 0,2 0,0 0,0 762 481 1,45 1,18

TR5 310,6 42,0 1492,2 2183,2 3,3 3,1 0,6 0,0 1806 2216 1,89 0,85

TR6 40,0 18,2 1584,6 1935,6 6,3 0,3 0,6 0,0 1624 1933 0,85 0,83

mín.
 (1) 40,0 0,2 103,7 234,4 0,0 0,0 0,0 0,0 193 244 0,85 0,77

máx. 
(2) 569,1 56,0 2198,9 2183,2 6,3 3,9 0,6 0,0 2773 2216 9,75 1,37

média 239,2 31,8 1060,0 1180,4 2,2 1,2 0,3 0,0 1301 1202 2,16 0,94

Sn 
(3) 115,8 12,7 403,2 450,0 1,5 0,9 0,3 0,0 438 459 1,32 0,11

md 
(4) 209,3 34,1 1094,2 1112,8 1,8 1,1 0,6 0,0 1266 1153 1,30 0,89

mg/L

CIDCO2 HCO3
-

CO3
2-

OH
-

COT

µM µM µM µM µM
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Ecossistemas aquáticos tropicais possuem valores de pH levemente ácidos. No 

entanto, com pH acima de 6 o bicarbonato apresenta concentrações mais elevadas do que o 

CO2 (MORTATTI et al., 2006a). A microbacia do Bule apresentou pH mínimo de 6,24 e 7,52 

em agosto e abril, respectivamente e, sendo assim, a concentração do íon bicarbonato é 

dominante em ambas as campanhas, seguido da concentração do CO2, e CO3
2- 

(Figura 21).  

 

 

Figura 21 Componentes do CID em porcentagem. 

 

A concentração de íon bicarbonato na microbacia do córrego do Bule foi maior na 

campanha de abr/18 em relação à ago/17. Em abril a média foi de 1180,4 ± 450,0, µM (234,4 

à 2183,2 µM), e em agosto, de 1060,0 ± 403,2 (103,7 a 2198,9 µM) . A variação espacial é 

semelhante nas duas amostragens, onde as maiores concentrações encontram-se na cabeceira 

(C1) do rio. Em relação aos tributários, o ponto TR2 apresentou as menores concentrações nas 

duas campanhas (103,7 µM em agosto e 234,4 µM em abril), e as maiores concentrações 

foram encontradas no ponto TR6 em agosto (1584,6 µM) e TR5 na amostragem de abril 

(2183,2 µM). 

O dióxido de carbono apresentou maior concentração em ago/17, com média de 

239,2 ± 115,8 µM (40,0 a 569,1 µM) e menor em abr/18 onde a média foi de 31,8 ± 12,7 (0,2 

a 56,0 µM). Embora a variação espacial seja semelhante entre as campanhas, nota-se uma 

grande diferença na concentração entre as amostragens, onde na coleta de agosto a 

concentração foi em média 6 vezes maior do que a concentração de abril.  

O dióxido de carbono e o oxigênio são os principais gases dissolvidos na água. A 

concentração desses gases está associada, entre outros fatores, aos processos de respiração e 

fotossíntese. Além disso, podem apresentar grandes flutuações diárias e sazonais. Outro fator 
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que influência a concentração de OD são a concentração de sais dissolvidos, uma vez que este 

reduz a solubilidade do oxigênio. Em ambientes aquáticos, normalmente esses gases 

apresentam comportamentos inversos entre si. 

O carbonato foi encontrado em concentrações pouco expressivas na bacia, com 

valores um pouco maior na amostragem de agosto, onde a média foi de 2,2 ± 1,5 µM, e 1,2 ± 

0,9 µM. A concentração de hidróxido por sua vez, foi desprezível para a área estudada. 

Fatores como pH e temperatura, influência fortemente na concentração desses 

compostos. Valores de pH mais baixo propiciam maior concentração de CO2 em relação ao 

bicarbonato de acordo com o diagrama de espécies para o sistema carbonático. A campanha 

de abril apresentou maiores valores de pH o que eleva a concentração do bicarbonato neste 

período. O aumento da temperatura, por sua vez, além de aumentar a volatilização dos gases, 

leva a reação de equilíbrio do carbonato para a forma do bicarbonato.  

Segundo Abril et al., (2015), bacias que drenam rochas carbonáticas apresentam altos 

valores de CID, geralmente acima de 1000 µM. As águas do córrego do Bule drenam áreas 

com forte influência de rochas carbonáticas, apresentando um elevado valor de CID na 

maioria dos pontos amostrados. As exceções são encontrados nos pontos P2, TC2, TR1, TR2 

e TR4. A Figura 22 mostra a variação espacial e temporal para CO2 e íons bicarbonato. 
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Figura 22 Variação espacial e temporal dos íons bicarbonato e do CO2: (a) ago,17 e (b) abr,18. 

 

O carbono orgânico total (COT) denomina toda a matéria orgânica presente na 

amostra aquosa. Segundo Libânio et. al., (2000), o COT varia de 1 a 20 mg/L em águas 

superficiais, sendo teores maiores um indicativo de fontes poluidoras. Na microbacia do Bule 

a média na campanha de ago/17 foi de 2,16 ± 1,32 mg/L (0,85 a 9,75 mg/L) sendo esta maior 

do que em abr/18 igual a 0,94 ± 0,11 mg/L (0,77 a 1,37 mg/L). As concentrações encontram-

se dentro do esperado para águas superficiais, sugerindo fontes naturais de COT na 

microbacia do Bule. 

A variação espacial no canal principal mostram maiores concentrações de carbono 

orgânico nos pontos a montante do rio na amostragem de agosto (C1 igual a 2,80 mg/L e P1 

igual a 3,65 mg/L) e a jusante na amostragem de abril (P7 igual a 1,08 mg/L e P8 igual a 1,37 

mg/L). Além disso, nota-se uma maior variação na concentração ao longo do rio para a 

campanha de agosto em relação à amostragem em abril visto também pelo desvio padrão. 

O ponto TR1 (9,75 mg/L) seguido do TR2 (2,35 mg/L) são os tributários que 

apresentaram maiores concentrações de carbono orgânico na campanha de agosto. Já na 

(a) 

(b) 
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campanha de abril, as maiores concentrações foram medidas no tributário TR4 (1,18 mg/L), 

seguido do TR1 (0,92 mg/L)  

As altas concentrações de COT a montante do rio na campanha de agosto pode ser 

associado a grande quantidade de vegetação existente nos pontos da cabeceira, o que contribui 

para a elevação do teor de COT e consequentemente a diminuição do pH, tornando a água 

levemente ácida (Tabela 3). A diferença de concentração entre as campanhas podem ser 

associadas aos valores de temperatura. Temperaturas altas degradam a matéria orgânica, 

diminuindo assim sua concentração no rio. A coleta de abril apresentou maiores valores para 

temperatura e menores concentrações de COT.  

A Figura 23 mostra a variação espacial e temporal para COT tanto no córrego 

principal quanto nos tributários. 

 

 

Figura 23 Variação espacial e temporal do COT. 

 

8.1.4. Química da água superficial 

 

As análises dos principais íons dissolvidos e da sílica na água superficial da 

microbacia do Córrego do Bule foram realizadas através das técnicas de cromatografia iônica 

e espectrofotometria e os resultados obtidos representados na Tabela 5. 

Os cátions analisados foram o sódio (Na
+
), o potássio (K

+
), cálcio (Ca

2+
), magnésio 

(Mg
2+

) e amônio (NH4
+
), e os ânions, cloreto (Cl

-
), sulfato (SO4

2-
), fosfato (PO4

2-
), fluoreto (F

-
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), brometo (Br
-
), nitrato (NO3

-
) e nitrito (NO2

-
), além da concentração de sílica (SiO2) Todas 

as concentrações foram expressas em mg/L. 
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Tabela 5 Concentração iônica para cada ponto amostrado na microbacia do córrego do Bule referente as campanhas de agosto de 2017 (ago,17) e abril de 

2018 (abr,18). (1) mínimo; (2) máximo; (3) desvio médio e; (4) mediana. 

 

 

ID

Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18

C1 0,45 0,39 0,35 0,51 27,10 22,77 13,95 10,57 <LQ 0,17 0,20 0,46 0,61 0,55 0,10 0,01 0,04 0,03 1,11 0,48 0,02 0,14 7,42 6,96

P1 0,21 0,21 1,33 0,25 13,45 14,49 4,50 5,90 <LQ <LQ 0,38 0,24 0,28 0,31 0,40 0,01 0,01 0,02 0,43 0,31 0,16 0,07 8,75 8,13

P2 0,24 0,21 0,19 0,22 11,37 12,65 4,13 4,62 <LQ <LQ 0,12 0,27 0,33 0,36 <LD 0,02 0,01 0,02 0,45 0,28 0,00 0,05 8,65 7,40

P3 0,25 0,29 0,23 0,34 15,00 16,33 6,20 6,91 <LQ 0,18 0,26 0,38 0,42 0,47 <LD 0,01 0,02 0,03 0,60 0,35 0,00 0,16 7,78 7,84

P4 0,24 0,22 0,21 0,35 19,41 20,44 6,88 7,34 <LQ 0,18 0,09 0,35 0,45 0,43 <LD 0,01 0,04 0,04 0,69 0,36 0,00 0,09 8,57 8,02

P5 0,30 0,26 0,29 0,30 15,80 14,75 5,42 4,95 <LQ <LQ 0,25 0,34 0,48 0,44 <LD 0,01 0,03 0,02 0,54 0,24 0,01 0,10 8,39 7,61

P6 0,21 0,20 0,25 0,30 14,89 15,60 4,60 5,48 <LQ <LQ 0,11 0,32 0,33 0,41 <LD 0,02 0,03 0,03 0,41 0,32 0,00 0,08 8,43 7,49

P7 0,26 0,23 0,27 0,34 16,02 16,26 6,29 6,12 <LQ <LQ 0,10 0,30 0,44 0,39 <LD 0,01 0,03 0,03 0,58 0,33 0,00 0,08 8,90 7,63

P8 0,32 0,23 0,72 0,45 18,82 18,60 7,77 7,27 <LQ 0,18 0,35 0,63 1,02 0,79 <LD 0,01 0,04 0,03 0,69 0,36 0,01 0,11 8,07 7,49

TC1 - 0,21 - 0,47 - 24,53 - 9,44 - 0,17 - 0,29 - 0,34 - 0,01 - 0,02 - 0,46 - 0,10 - 7,69

TC2 0,26 0,28 0,14 0,13 4,61 6,05 1,36 1,62 <LQ <LQ 0,22 0,42 0,51 0,69 <LD 0,01 0,01 0,01 0,30 0,18 0,01 0,10 8,57 8,37

TR1 0,17 0,24 0,10 0,07 8,40 10,50 1,69 1,99 <LQ <LQ 0,06 0,24 0,51 0,34 <LD 0,01 0,01 0,01 0,34 0,23 0,00 0,04 7,60 7,14

TR2 0,14 0,20 0,10 0,09 2,16 4,39 0,52 0,87 <LQ 0,17 0,18 0,29 1,58 0,45 <LD 0,01 0,00 0,01 0,19 0,19 0,01 0,10 6,84 6,49

TR3 0,26 0,18 0,21 0,38 22,99 25,44 7,30 7,96 <LQ <LQ 0,09 0,37 0,41 0,46 <LD 0,01 0,05 0,05 0,77 0,44 0,01 0,09 8,65 8,22

TR4 0,40 0,28 0,35 0,30 8,99 8,58 3,26 2,62 <LQ <LQ 0,19 0,33 0,61 0,48 <LD 0,06 0,11 0,01 0,30 0,22 0,01 0,09 7,85 7,16

TR5 0,16 0,13 0,12 0,41 20,42 28,97 8,08 12,42 <LQ 0,17 0,12 0,39 0,46 0,47 <LD 0,01 0,04 0,05 0,77 0,54 0,01 0,06 8,65 7,93

TR6 0,29 0,31 0,19 0,43 19,86 26,26 9,66 10,88 <LQ <LQ 0,14 0,46 0,48 0,56 <LD 0,01 0,05 0,05 0,32 0,48 0,01 0,10 7,96 7,34

mín.
 (1) 0,14 0,13 0,10 0,07 2,16 4,39 0,52 0,87 - 0,17 0,06 0,24 0,28 0,31 0,10 0,01 0,00 0,01 0,19 0,18 0,00 0,04 6,84 6,49

máx. 
(2) 0,45 0,39 1,33 0,51 27,10 28,97 13,95 12,42 - 0,18 0,38 0,63 1,58 0,79 0,40 0,06 0,11 0,05 1,11 0,54 0,16 0,16 8,90 8,37

média 0,26 0,24 0,32 0,31 14,96 16,86 5,72 6,29 - 0,17 0,18 0,36 0,56 0,47 0,25 0,01 0,03 0,03 0,53 0,34 0,02 0,09 8,19 7,58

Sn 
(3) 0,06 0,04 0,19 0,10 5,10 5,76 2,54 2,64 - 0,01 0,07 0,07 0,20 0,09 0,15 0,01 0,02 0,01 0,19 0,09 0,02 0,02 0,48 0,38

md 
(4) 0,26 0,23 0,22 0,34 15,40 16,26 5,81 6,12 - 0,17 0,16 0,34 0,47 0,45 0,25 0,01 0,03 0,03 0,49 0,33 0,01 0,09 8,41 7,61

mg/L mg/L mg/L mg/Lmg/L mg/L

SiO2Na
+

K
+

Ca
2+

mg/L

Cl
- SO4

2-
PO4

3-
F

-
Br

- NO3
-

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Mg
2+ NH4

+
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Antes das análises da química da água, fez-se o balanço iônico a fim de avaliar o 

equilíbrio iônico entre a concentração de cátions e ânions na água superficial. O somatório 

dos cátions e dos ânions bem como o erro analítico (e%), pode ser encontrado na Tabela 6, 

onde a soma foi realizado com as concentrações dos íons em meq/L e o erro analítico 

expresso em porcentagem (%). Para o somatório dos cátions utilizou-se os íons sódio, 

potássio, cálcio e magnésio, e para os ânions, o cloreto, sulfato e bicarbonato, sendo este os 

principais elementos químicos a serem analisados, além da sílica. Para este trabalho aceitou-

se um erro analítico na faixa de -10% a 10%, como proposto por (FEITOSA; FILHO, 2000). 

 

Tabela 6 Somatório dos cátions e ânions, expressos em meq/L e o erro analítico em porcentagem (%) 

para cada ponto de amostragem da microbacia do córrego do Bule. (1) mínimo; (2) máximo; (3) 

desvio médio e; (4) mediana. 

 

ID

Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18 Ago, 17 Abr, 18

C1 2,53 2,04 2,22 1,82 6,6 5,7

P1 1,08 1,22 0,93 1,03 7,6 8,7

P2 0,92 1,03 0,78 0,92 8,7 5,7

P3 1,28 1,40 1,14 1,20 5,6 7,7

P4 1,55 1,64 1,38 1,43 5,7 7,0

P5 1,25 1,16 1,08 0,96 7,4 9,4

P6 1,14 1,25 1,01 1,05 5,7 8,7

P7 1,33 1,33 1,19 1,13 5,8 8,4

P8 1,61 1,55 1,32 1,32 9,8 7,8

TC1 - 2,02 - 1,80 - 5,9

TC2 0,36 0,45 0,31 0,40 7,5 5,6

TR1 0,57 0,70 0,48 0,60 8,0 8,0

TR2 0,16 0,30 0,14 0,26 5,9 8,4

TR3 1,76 1,94 1,47 1,69 9,0 7,0

TR4 0,74 0,66 0,66 0,59 5,7 5,5

TR5 1,69 2,48 1,51 2,20 5,9 6,1

TR6 1,80 2,23 1,60 1,96 6,0 6,5

mín.
 (1) 0,16 0,30 0,14 0,26 - -

máx. 
(2) 2,53 2,48 2,22 2,20 - -

média 1,24 1,38 1,08 1,20 - -

Sn 
(3) 0,46 0,50 0,40 0,45 - -

md 
(4) 1,26 1,33 1,11 1,13 - -

meq/L meq/L

∑Cátions ∑Ânions e(%)
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A coleta de ago/17 apresentou erros que variam de 5,6 a 9,8% e a amostragem de 

abr/18 de 5,5 a 9,4%. A Figura 24 representa o erro analítico obtido em cada ponto de 

amostragem tanto para a campanha de agosto de 2017 quanto abril de 2018 e a Figura 25 a 

correlação entre o somatório dos cátions pelo somatório dos ânions, mostrando uma boa 

correlação e um valor do coeficiente de determinação acima de 99%. 

Na microbacia do córrego do Bule, ocorre um predomínio de cátions em relação aos 

ânions, onde o somatório de cátion é maior que o somatório de ânion, e isto são refletidos nos 

valores positivos do erro analítico.  

 

 

Figura 24 Erro analítico em porcentagem (%) realizada para as análises de ago/17 e abr/18. 

 

 

Figura 25 Correlação entre o somatório dos cátions pelo somatório dos ânions para as análises de 

ago/17 e abr/18. 
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8.1.4.1. Cátions 

 

Entre os cátions analisados, o cálcio e o magnésio apresentaram concentrações 

superiores em relação ao sódio e potássio em ambas as amostragens. Na microbacia do 

córrego do Bule a abundância dos cátions segue a ordem de Ca> Mg>K>Na. Pouca diferença 

é notada entre as campanhas de ago/17 e abr/18, contudo o sódio e potássio apresentaram 

médias maiores na baixa vazão (ago/17) e cálcio e magnésio para a alta vazão (abr/18) 

(Tabela 5). A variação espacial e temporal desses elementos estão representados na Figura 26. 

O sódio apresentou média de 0,26 ± 0,06 mg/L (0,14 a 0,45 mg/L) para ago/17 e 0,24 

±0,04 mg/L (0,13 a 0,39 mg/L) em abr/18. O ponto C1 apresenta maior concentração em 

ambas as campanhas, sendo a concentração igual a 0,45 mg/L em agosto e 0,39 mg/L em 

abril. Entre os tributários, o TR4 apresentou concentração igual a 0,40 mg/L em agosto e o 

TR6 com 0,31 mg/L em abril, sendo estas concentrações as maiores entre os tributários 

analisados.  

A concentração média de potássio encontrada foi de 0,32 ± 0,19 mg/L (0,10 a 1,33 

mg/L) em ago/17 e 0,31 ± 0,10 mg/L (0,07 a 0,51 mg/L) em abr/18. No canal principal 

ressalta-se a alta concentração analisada no ponto P1 (1,33 mg/L) na coleta de agosto, que 

juntamente com o ponto P8 (0,72 mg/L) são os pontos de maior concentração no canal 

principal. Entre os tributários destacam o TR4 com 0,35 mg/L. Na coleta de abril os pontos 

C1 (0,51 mg/L) e P8 (0,45 mg/L) apresentam maiores concentrações no canal principal é o 

TC1 (0,47 mg/L) e o TR6 (0,43 mg/L). 

Os principais minerais silicáticos fontes do sódio são feldspatos sódio 

((K,Na,Ca)(Si,Al)4O8), piroxênios e anfibólios. Além disso, podem ser provenientes de 

aerossóis marinhos em áreas próximas a costa e de minerais evaporíticos como halita (NaCl), 

elevando a concentração de sódio na bacia.  

Os minerais silicáticos como feldspato potássio ((K,Na,Ca)(Si,Al)4O8), muscovita 

(KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2) e biotita (K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(F,OH)2)) contem entre 10 a 20% 

de K2O, já depósitos evaporíticos podem apresentar altas concentrações de potássio, como a 

silvita (KCl) que contem 63% de K2O. A dissolução desses minerais são as principais fontes 

naturais do potássio para a água do rio. 
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Devido à baixa solubilidade dos minerais silicáticos e a alta solubilidade dos 

minerais evaporíticos, bacias que drenam depósitos evaporíticos apresentam concentrações 

maiores de sódio e potássio na química da água. Em contrapartida, bacias sem influência 

evaporítica tendem a apresentar baixa concentração desses elementos.  

Além da geologia local, fontes antropogênicas podem elevar a concentração desses 

elementos no rio. A concentração de sódio na água pode ser proveniente de descargas de 

efluentes. Já o potássio pode ocorrer nas águas superficiais através do escoamento agrícola. 

Tanto o sódio quanto o potássio possuem grandes importâncias nas trocas e no transporte de 

outros íons durante o metabolismo celular. Em águas superficiais suas concentrações ocorrem 

abaixo de 50 mg/L para o sódio (incluindo água que recebem efluentes) e, entre 1 a 3 mg/L 

para o potássio (PARRON; MUNIZ; PEREIRA, 2011), No córrego do Bule, a concentração 

desses elementos ficou bem abaixo dessas referências. A microbacia do Bule não apresenta 

formações evaporíticas em seu entorno, e a influência antrópica na área é praticamente nula, e 

as baixas concentrações de sódio e potássio na água são um dos indicativos da ausência de 

depósitos salinos e fontes antrópicas. 

O cálcio por sua vez, apresentou médias iguais a 14,96 ± 5,10 mg/L (2,16 a 27,10 

mg/L) e 16,86 ±5,76 mg/L (4,39 a 28,97 mg/L), respectivamente em ago/17 e abr/18, sendo 

este o cátion dominante na bacia em ambos os períodos. A cabeceira (C1) apresentam as 

maiores concentrações (27,10 mg/L em agosto e 22,77 mg/L em abril). Os tributários TC2, 

TR1, TR2 e TR4 apresentaram concentrações bem abaixo dos outros pontos amostrados, 

sendo o TR2 a que possui menor concentração em ambas as campanhas. 

A média para o magnésio foi de 5,72 ± 2,54 mg/L (0,52 a 13,95 mg/L) em ago/17 e 

6,29 ± 2,64 mg/L (0,87 a 12,42 mg/L) em abr/18. As maiores concentrações também são 

encontradas na cabeceira do rio e o tributário com menor contribuição para o canal principal é 

o TR2 em ambas as campanhas.  

Cálcio e magnésio são os cátions que mais contribuem para a dureza total da água. A 

presença de cálcio no corpo hídrico se dá principalmente pelos minerais calcita (CaCO3), 

dolomita (CaMgCO3) e gipsita (CaSO4.2H2O) e do magnésio pelos minerais dolomita e 

magnesita (MgCO3). A solubilidade dos carbonatos é controlado pelo pH e CO2 dissolvido 

em água. O cálcio é um importante elemento para o crescimento de algas e macrófitas 

aquáticas, já o magnésio possui grande importância na participação na formação da molécula 

de clorofila.  
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Segundo Parron, et al., (2011) o cálcio pode ser encontrado em corpos d´água com 

concentração em torno de 15 mg/L e o magnésio com concentrações próximas dos 4 mg/L. 

Devido a grande influência carbonáticas na bacia estudada, vários pontos amostrados 

apresentaram concentrações acima desses valores, sendo as médias em torno desta 

referencias.  

No canal principal ocorre pouca variação espacial destes elementos e o 

comportamento é similar entre as campanhas. Nota-se também, pouca diferença de 

concentração entre as campanhas de agosto e abril. Além disso, na microbacia do Bule a razão 

Ca/Mg para ambos os períodos é de 2,6, sendo a concentração de cálcio maior que a 

concentração de magnésio em todos os pontos amostrados. 

             

             

Figura 26 Variação espacial e temporal dos cátions analisados na microbacia do córrego do Bule.  
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8.1.4.2. Ânions 

 

Entre os ânions analisadas, o bicarbonato, cloreto e sulfato são os mais relevantes 

para os objetivos propostos, juntamente com a concentração de sílica. Sua abundância na 

microbacia do córrego do Bule é HCO3
-
 > SiO2> SO4

2-
 >Cl

-
, onde o cloreto e o bicarbonato 

possuem médias maiores em abr/18, enquanto o sulfato predomina em ago/17.  

O cloreto possui média igual a 0,18 ± 0,07 mg/L (0,06 a 0,38 mg/L) em agosto e 0,36 

± 0,07 mg/L ( 0,24 a 0,63 mg/L) em abril. No canal principal os pontos P1 (0,38 mg/L) e P8 

(0,35 mg/L) apresentam maiores concentrações em agosto e os pontos C1 (0,46 mg/L) e P8 

(0,63 mg/L) em abril. Entre os tributários, os pontos TC2 (0,22 mg/L) e TR6 (0,46 mg/L) 

apresentaram as maiores concentrações nas respectivas campanhas, agosto e abril. 

O sulfato por sua vez, apresentou médias iguais a 0,56 ± 0,20 mg/L (0,28 a 1,58 

mg/L) em agosto e 0,47 ± 0,09 mg/L (0,31 a 0,79 mg/L) em abril. No córrego do Bule o ponto 

P8 na saída do rio, foi o que apresentou maiores concentrações nas duas amostragens, com 

concentração igual a 1,02 mg/L em agosto e 0,79 mg/L em abril. O tributário que mais 

contribui com a entrada de sulfato no canal principal é o TR2 (1,58 mg/L) em agosto e TC2 

(0,69 mg/L) em abril.  

Tanto o cloreto quanto o sulfato apresentam baixa variação espacial ao longo do 

canal principal. A diferença de concentração entre as campanhas também é pouco expressiva 

para este estudo.  

O cloreto é um dos principais ânions inorgânicos na água. Em água que contem 

esgotos sanitários e despejos industriais suas concentrações ultrapassam 15 mg/L (PARRON; 

MUNIZ; PEREIRA, 2011). Além da contribuição antrópica, a geologia influencia na 

concentração desse elemento através da dissolução dos minerais evaporíticos como cloreto de 

sódio (halita) e o cloreto de potássio (silvita). Outra fonte do cloreto é a contribuição 

atmosférica, principalmente em áreas com grande influência marítima, sendo esta a mais 

importante fonte desse elemento (NÉGREL et al., 1993). Altas concentrações de Cl
-
 em águas 

doces pode ser um indicativo da presença de esgoto e despejos industriais ou proximidade de 

áreas costeiras.  

O sulfato é umas das principais formas do enxofre na água superficial, e são 

introduzidas nos rios através da dissolução dos minerais como gipsita (CaSO4.2H2O), anidrita 
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(CaSO4) e barita (BaSO4) entre outros. Além das fontes minerais o enxofre pode ser derivado 

das chuvas por lavagem da atmosfera e agricultura via adubos agrícolas contendo enxofre. 

Condições aeróbicas na água ocorrem à oxidação, passando o enxofre da forma elementar 

para sulfato. E em meio anaeróbico, na presença de ferro, forma sulfetos férricos e ferrosos. 

Sua concentração em águas naturais variam de 2 a 80 mg/L podendo chegar a 1000 mg/L 

como reflexão de despejos industriais e dissolução do gesso (CaSO4). O CONAMA 

(BRASIL, 2008) caracteriza a potabilidade das águas com concentrações inferiores a 250 

mg/L. 

A sílica também é um importante elemento para a caracterização da bacia e o estudo 

do intemperismo químico. No córrego do Bule sua média foi de 8,19 ± 0,48 mg/L (6,84 a 8,90 

mg/L) em agosto, sendo esta maior do que em abril que é igual a 7,58 ± 0,38 mg/L (6,49 a 

8,37 mg/L). As concentrações de sílica no canal principal e nos tributários não apresentam 

muitas diferenças entre si. Ocorre também, pouca variação espacial ao longo do canal 

principal e temporal deste elemento. 

O dióxido de silício (SiO2) é o constituinte mais importante de rochas e minerais 

silicáticos. como feldspato e micas. Possui baixa mobilidade sob condições de oxidação e 

redução, em meio ácido e neutro a alcalino (REIMANN E CARITAT, 1998). 

A Figura 27 abaixo mostra a variação espacial do cloreto, sulfato, sílica e 

bicarbonato para cada coleta realizada na microbacia do Bule. 
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Figura 27 Variação espacial e temporal dos ânions analisados na microbacia do córrego do Bule. a) 

ago,17 e b) abr,18. 

 

Além dos principais elementos até aqui analisados, outros constituintes foram 

quantificados, como o fosfato, fluoreto, brometo, nitrito, nitrato e amônio. Suas concentrações 

podem ser visualizadas na Tabela 5 acima e serão discutidos nos tópicos a seguir. 

 

 

 

(a) (b) 
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8.1.4.3. Nitrogênio e fosfato 

 

No meio aquático o nitrogênio inorgânico pode ser encontrado sob diferentes formas 

entre eles o nitrato (NO3
-
), nitrito (NO2

-
) e amônio (NH4

+
), e sua origem em águas superficiais 

é mais complexa do que outros elementos (DELLAGIUSTINA, 2000). O amônio consiste na 

forma mais reduzida e na espécie mais instável de nitrogênio, sendo o nitrato a forma mais 

oxidada e estável, sendo estes dois os íons mais importantes nos ecossistemas aquáticos por 

serem as principais fontes de nitrogênio para os produtores primários (ESTEVES, 1998).  

O processo de nitrificação causada pelas bactérias nitrificantes consiste na oxidação 

de amônio em nitrito e nitrito em nitrato. O processo inverso é chamado de desnitrificação e 

ocorre em ambientes anaeróbicos, onde bactérias utilizam o nitrato em seu metabolismo de 

respiração resultando em amônio.  

O íon amônio é formado pela protonação do íon amônia (NH3
-
) e sua formação 

depende do pH e temperatura do meio aquático, onde pH neutro a acido e temperaturas baixas 

tornam o amônio estável em água. O nitrito é um estado de oxidação intermediário do 

nitrogênio, formado pela oxidação da amônia ou redução do nitrato.  

Estes íons, em águas naturais, ocorrem em baixas concentrações e, altas 

concentrações destes compostos pode ser um indicativo de contaminação por esgoto ou 

fertilizantes. O nitrato, que é o estado de oxidação mais estável é encontrado em torno de 1 

ppm em águas naturais, já o nitrito em meios bem oxigenados, sua concentração não 

ultrapassa 0,14 µmol/L.  

Na microbacia do córrego do Bule o amônio ficou abaixo do limite de detecção do 

método na campanha de agosto para todos os pontos amostrados. Já na campanha de abril, 

apenas em sete pontos amostrados, a saber, os pontos C1, P3, P4, P8, TR2, TR5 e TC1, foram 

detectados o íon amônio, sendo a concentração aproximadamente de 0,2 mg/L em cada.  

O nitrato apresentou sua maior concentração no ponto P1 com 0,16 mg/L em agosto, 

e os demais pontos amostrados apresentaram concentrações abaixo de 0,02 mg/L. Em abril a 

concentração do nitrato foi um pouco maior do que a campanha de agosto, sendo os pontos 

C1 e P3 as maiores concentrações da bacia com 0,14 mg/L e 0,16 mg/L respectivamente. A 

média para este elemento foi de 0,09 ± 0,02 mg/L para esta campanha.  
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As análises mostraram que para a campanha de agosto apenas o nitrato foi detectado 

nas águas do córrego do Bule, já para a campanha de abril, nos pontos onde foram detectados 

tanto amônio quanto nitrato, a concentração do amônio foi sutilmente maior. O nitrito não foi 

detectado em nenhuma das campanhas realizadas na área de estudo.  

As baixas concentrações destes compostos indicam que a influência antrópica na 

microbacia do Bule através de atividades agrícolas e despejo de esgoto residual e industrial 

são praticamente nulas.  

Em relação ao fósforo, temos que sua forma mais comum em água superficial é o íon 

fosfato (PO4
3-

). Naturalmente, sua concentração em rios está relacionada à dissolução dos 

minerais primários das rochas, onde o principal é a apatita (Ca5(PO4,CO3)3(OH,F,Cl)) 

(Embrapa). Todavia, o fosfato pode ser originário também de fontes antropogênicas através 

do lançamento de esgoto, detergentes, fertilizantes e pesticidas (DELLAGIUSTINA, 2000). 

Para a microbacia do córrego do Bule a concentração de fosfato não ultrapassa 0,5 

mg/L em ambas as campanhas. Em agosto o fosfato foi detectado apenas nos pontos C1 e P1 

com 0,10 mg/L e 0,40 mg/L, respectivamente. Para os demais pontos amostrados a 

concentração ficou abaixo do limite de detecção do método. Em abril o fosfato foi detectado 

em todos os pontos amostrados com concentrações bem abaixo da campanha de agosto. A 

maior concentração é encontrada no tributário TR4 com 0,06 mg/L. Os demais pontos 

apresentaram concentrações abaixo de 0,02 mg/L.  

 

8.1.4.4. Fluoreto e brometo 

 

O flúor é um elemento litófilo e é encontrado principalmente na forma de fluoreto. 

Os principais minerais do fluoreto são a fluorita (CaF2), criolita (Na3AlF6) e flúor-apatita 

(Ca5F(PO4)3), sendo ao fluorita a principal fonte desse elemento para a água fluvial. O 

fluoreto pode também substituir a hidroxila (OH
-
) em complexos hidroxi-silicatos e hidroxi-

alumino-silicatos, como anfibólios e micas, e através da dissolução desses minerais ocorrer a 

liberação do fluoreto para os rios. 

Sua concentração em água superficial é baixa, variando de 0,01 a 0,3 mg/L 

(MARTINS, 2016). Na microbacia do Bule a concentração do fluoreto foi, em geral abaixo de 
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0,05 mg/L para ambas as campanhas, sendo a exceção em agosto no ponto TR4 que 

apresentou uma concentração de 0,11 mg/L, porém, ainda dentro do esperado. Não é 

encontrado uma variação significativa na concentração de uma campanha para a outra e nem 

na variação espacial ao longo do córrego.  

O brometo é um indicativo de água salgada, possui comportamento similar ao do 

cloreto e sua concentração em água natural superficial, normalmente não ultrapassa 1 mg/L 

(APHA et al., 1995).O brometo apresentou média igual a 0,53 ± 0,19 mg/L (variando de 0,19 

a 1,11 mg/L) na campanha de agosto, sendo esta maior do que a média em abril igual a 0,34 ± 

0,09 mg/L (variando de 0,18 a 0,54 mg/L). Em agosto, no canal principal a maior 

concentração foi encontrada na cabeceira do rio (C1 igual 1,11 mg/L). Entre os tributários o 

TR3 e TR5 apresentaram 0,77 mg/L cada sendo os tributários que mais contribuem com a 

entrada de brometo no canal principal.  

Referente à campanha de abril, no canal principal a maior concentração também foi 

encontrado no ponto C1 com uma concentração igual a 0,48 mg/L. Entre os tributários, o TR5 

é a maior concentração com 0,54 mg/L.  

  

8.1.4.5. Diagrama de Piper 

 

O resultado obtido da química da água superficial permitiu ainda a realização de 

diagramas com a finalidade de classificar as águas estudadas e auxiliar no entendimento das 

fontes procedentes desses elementos para o rio.  

Utilizando-se o diagrama de Piper descrevemos o padrão característico das águas 

superficiais do córrego do Bule, onde ocorre um deslocamento de todos os pontos amostrados 

para a região de predomínio do íon bicarbonato entre os ânions, e uma maior influência do 

cálcio entre os cátions, seguido do magnésio. De acordo com essas características, as águas da 

microbacia do córrego do Bule são classificadas como bicarbonatadas cálcicas (Figura 28). 
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Figura 28 Classificação química das águas superficiais na microbacia do córrego do Bule. a) agosto 

de 2017 e; b) abril de 2018. 

 

8.1.4.6. Fatores controladores da química aquática 

 

As principais fontes influenciadoras da química da água na microbacia do córrego do 

Bule podem ser visto no gráfico de Gibbs (Figura 29). Fatores geológicos influenciam 

diretamente a química da água através da entrada de elementos pelo intemperismo das rochas 

e lixiviação do solo. No entanto, na microbacia do córrego do Bule, a pluviosidade aparece 

como um importante fator controlador dos constituintes da água. Sua importância está 

associada à diluição das águas superficiais e a lixiviação dos constituintes para dentro da 

bacia.  

a) b) 
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Figura 29 Principais fatores influenciadores na química da água na microbacia do córrego do Bule. 

 

A fim de auxiliar o entendimento sobre os processos intempéricos que ocorrem na 

microbacia do Bule, bem como as composições litológicas dominantes, fez se uso do 

diagrama ternário e razões iônicas entre os constituintes químicos.  

Os diagramas ternários são plotados em termos de porcentagem, a partir dos cátions 

cálcio, magnésio, sódio e potássio e dos ânions bicarbonato, cloreto e sulfato, além da 

concentração de sílica. O cálcio apresentou concentrações entre 60 a 90%, seguido pelo 

magnésio (entre 10 a 40%) e álcalis (Na + K < 10 %). Para os ânions temos uma composição 

geral de HCO3
-
 > 60 %, seguido de SiO2 < 40 % e SO4

2-
 + Cl

-
 < 10 %. O tributário TR2 se 

destaca por apresentar uma composição de aproximadamente 50% SiO2, 40% HCO3
-
 e 10% 

SO4
2-

 + Cl
-
, sendo este o único ponto amostrado onde a concentração de sílica ultrapassa a 

concentração de bicarbonato. Pela análise do diagrama ternário vemos que a composição 

carbonáticas possui uma grande influência na microbacia estuda, seguida da composição 

silicáticas. Os diagramas das composições catiônicas e aniônicas são apresentados na Figura 

30. 
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Figura 30 Diagrama ternários e suas fases controladoras. a) composição catiônica; b) composição 

aniônica. 

 

Em adição aos gráficos ternários, razões iônicas foram plotadas com o intuito de 

auxiliar no entendimento das composições litológicas que controlam a microbacia do Bule. As 

razões são apresentadas na Figura 31 abaixo.  

O cálcio, o magnésio e o bicarbonato são elementos derivados principalmente de 

composição carbonáticas, mas também podem ser liberados pelo intemperismo de minerais 

silicáticos como feldspatos cálcicos ou micas. O sódio e potássio são derivados 

principalmente de feldspatos sódicos e potássico, podendo também ter uma contribuição 

evaporítica como derivado da halita (NaCl) e silvita (KCl). O sulfato e cloreto, quando 

derivados do intemperismo, são provenientes de fontes evaporíticas como dissolução da halita 

e gipsita (CaSO42H2O). 

Através das relações realizadas entre a) Ca/Na x Mg/Na ; b) Ca/Na x HCO3/Na; c) 

(Cl+SO4)/HCO3 x STD; d) (Ca+Mg)/HCO3 x (Na+K)/HCO3, reafirmamos a importância da 

composição carbonáticas na microbacia do córrego do Bule, sendo esta, portanto, a principal 

litológica controladora das cargas dissolvidas no rio, seguida da composição silicática. Nota-

se que a plotagem dos pontos amostrados não chegam até o membro final do evaporito, 

mostrando que essa composição não exerce grande influência na bacia em questão para os 

estudos realizados em dez/17 e abr/18. 

 

a) b) 
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Figura 31 Razões iônicas e suas fases controladoras. a) Mg/Na x Ca/Na; b) Ca/Na x HCO3/Na; c) 

(Cl+SO4)/HCO3 x STD; d) (Ca+Mg)/HCO3 x (Na+K)/HCO3. 

 

8.1.5. Análises estatísticas 

 

Para as análises estatísticas consideraram-se os parâmetros físico-químicos, a vazão, 

os principais cátions e ânions analisados bem como as concentrações do COT. 

 

8.1.5.1. Correlação de Spearman 

 

Nas Tabela 7 e Tabela 8, estão expostas a matriz de correlação de Spearman para 

agosto de 2017 e abril de 2018 respectivamente. As correlações positivas (maiores ou iguais a 

0,7) estão indicadas na cor verde e as correlações negativas (maiores ou iguais a -0,7) 

indicadas em amarelo.  

Fortes correlações positivas são encontradas entre a CE, STD, AT e os íons 

bicarbonato, cálcio e magnésio em ambos os períodos. As correlações entre HCO3
-
 x Ca

2+
, 

HCO3
-
 x Mg

2+
 e Ca

2+
 x Mg

2+
 podem estar relacionados à degradação química das rochas 

a) b) 

c) d) 
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carbonáticas. Além disso, as altas correlações desses íons com a AT indicam que são os 

principais influenciadores na elevação da alcalinidade na área, como esperado para águas 

naturais (VIGIL E CORAIOLA, 2010). 

O sólido total dissolvido possui correlação direta com a condutividade elétrica, isto 

porque íons dissolvidos transformam a água em um eletrólito com capacidade de transmitir 

eletricidade, portanto, quanto maior a quantidade de íons dissolvidos presentes na água, maior 

a condutividade do meio. As fortes correlações entre esses parâmetros com os íons 

bicarbonato, cálcio e magnésio são consequências das altas lixiviações desses elementos para 

a bacia, influenciando as concentrações de dissolvidos e consequentemente a condutividade 

na água.  

Além disso, temos que especificamente, no período vazante ocorre uma boa 

correlação negativa entre o sulfato e a sílica (-0,7), que pode estar associado a diminuição da 

taxa do intemperismo dos silicatos e um aumento nos processos de oxidação para está 

campanha. Já no período de cheia, o potássio apresentou uma boa correlação positiva com a 

CE, STD e AT, se apresentado neste período como um bom contribuinte para a elevação 

desses parâmetros. Temos ainda que o íon potássio também apresentou uma boa correlação 

entre o cálcio, magnésio e bicarbonato neste mesmo período, podendo ser interpretado como 

um produto dos minerais silicáticos, como, por exemplo as micas onde em sua composição 

geral pode apresentar minerais de potássio, sódio, cálcio e magnésio, além de alumínio, ferro 

e silício.  
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Tabela 7 Matriz de correlação de Spearman: Agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

T pH CE STD OD SS AT Q Ca
2+

Mg
2+

Na
+

K
+

Cl
-

SO4
2- SiO2 HCO3

- COT

T 1,00

pH -0,36 1,00

CE -0,47 0,58 1,00

STD -0,47 0,58 1,00 1,00

OD -0,10 0,10 -0,18 -0,18 1,00

SS 0,13 -0,30 -0,47 -0,47 0,48 1,00

AT -0,49 0,59 0,99 0,99 -0,14 -0,47 1,00

Q 0,23 0,26 0,12 0,12 0,09 0,22 0,09 1,00

Ca
2+ -0,43 0,56 0,98 0,98 -0,10 -0,40 0,97 0,15 1,00

Mg
2+ -0,51 0,62 0,98 0,98 -0,19 -0,47 0,98 0,16 0,97 1,00

Na
+ -0,12 0,48 0,34 0,34 -0,37 0,04 0,29 0,23 0,34 0,37 1,00

K
+ 0,00 0,44 0,26 0,26 -0,32 0,00 0,23 0,33 0,27 0,30 0,60 1,00

Cl
- -0,04 0,36 -0,13 -0,13 -0,08 -0,08 -0,12 -0,05 -0,13 -0,02 0,37 0,54 1,00

SO4
2- 0,00 -0,09 -0,15 -0,15 -0,36 0,03 -0,14 -0,14 -0,14 -0,06 0,35 -0,12 0,19 1,00

SiO2 0,16 -0,01 0,15 0,15 0,15 -0,03 0,08 0,26 0,20 0,12 -0,19 0,15 -0,17 -0,70 1,00

HCO3
- -0,49 0,59 0,99 0,99 -0,13 -0,44 0,99 0,13 0,99 0,99 0,33 0,25 -0,09 -0,12 0,14 1,00

COT -0,34 -0,10 -0,06 -0,06 0,04 0,10 -0,01 -0,41 -0,01 -0,04 -0,26 0,06 0,03 0,25 -0,26 -0,05 1,00

CO2 0,03 -0,53 0,25 0,25 -0,12 0,02 0,25 -0,09 0,30 0,19 -0,34 -0,12 -0,57 -0,15 0,17 0,24 0,30

SPEARMAN - AGOSTO 2017
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Tabela 8 Matriz de correlação de Spearman. Abril, 2018. 

 

 

 

T pH CE STD OD SS AT Q Ca
2+

Mg
2+

Na
+

K
+

Cl
-

SO4
2- SiO2 HCO3

- COT

T 1,00

pH -0,08 1,00

CE -0,52 0,39 1,00

STD -0,51 0,39 1,00 1,00

OD -0,09 -0,28 -0,52 -0,51 1,00

SS -0,03 -0,54 -0,38 -0,41 0,22 1,00

AT -0,47 0,31 0,96 0,97 -0,46 -0,48 1,00

Q 0,29 -0,01 0,09 0,07 -0,60 0,03 0,04 1,00

Ca
2+ -0,45 0,39 0,99 0,99 -0,52 -0,44 0,97 0,12 1,00

Mg
2+ -0,50 0,42 0,99 0,99 -0,51 -0,47 0,98 0,05 0,98 1,00

Na
+ -0,26 0,27 -0,04 -0,05 -0,14 0,09 -0,06 0,01 -0,10 -0,03 1,00

K
+ -0,35 0,37 0,86 0,88 -0,60 -0,44 0,90 0,08 0,87 0,90 0,14 1,00

Cl
- -0,25 0,49 0,54 0,53 -0,61 -0,19 0,47 0,16 0,51 0,52 0,40 0,62 1,00

SO4
2- -0,09 0,47 0,22 0,21 -0,50 -0,12 0,15 0,04 0,19 0,20 0,45 0,37 0,91 1,00

SiO2 0,12 0,33 0,23 0,22 0,03 -0,46 0,19 0,19 0,26 0,23 -0,28 0,08 0,12 -0,07 1,00

HCO3
- -0,49 0,40 0,99 1,00 -0,52 -0,44 0,98 0,07 0,99 1,00 -0,05 0,89 0,51 0,19 0,22 1,00

COT 0,16 -0,34 -0,20 -0,23 -0,33 0,28 -0,25 0,62 -0,24 -0,24 0,08 -0,07 -0,08 -0,06 -0,22 -0,25 1,00

CO2 -0,34 -0,36 0,56 0,58 -0,17 -0,14 0,67 -0,01 0,59 0,58 -0,20 0,62 0,10 -0,19 0,11 0,59 0,13

SPEARMAN - ABRIL 2018
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8.1.5.2. Análise de cluster (AC)  

 

Os dendogramas apresentados nas Figura 32 mostram a distribuição hierárquica dos 

locais amostrados nas campanhas de agosto e abril respectivamente. 

Em agosto vemos três agrupamentos, onde o Grupo 1 é formado pelos pontos a 

montante do rio (P1, P2, TC2, TR1 e TR2) e o tributário TR4 e no Grupo 3 temos os pontos 

na parte central e a jusante do rio (do P3 ao P8 e os tributários TR3 ao TR6 excluindo o TR4). 

O Grupo 2, por sua vez é composto pelo ponto C1 que corresponde a cabeceira do rio e neste 

período não apresentou relação com os demais pontos amostrados ao longo da bacia. 

Na amostragem de abril, temos quatro agrupamentos onde o Grupo 1 corresponde os 

tributários TR5 e TR6 (jusante do rio) e o TC1 e TR3 (a montante) mais a cabeceira (C1); no 

Grupo 2 temos os tributários localizados a montante do rio: TC2, TR1 e TR2, e o tributário 

TR4 no curso médio do córrego. O Grupo 3 corresponde aos pontos a jusante do córrego do 

Bule: P8, P6, P5 e  P7 e o Grupo 4 os pontos a montante do canal principal: P1, P2, P3 e P4. 

 

 

Figura 32 Análise de cluster: agosto, 2017 e abril, 2018. 
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Nas análises de agosto a bacia se agrupa em dois compartimentos, sendo um, a 

montante e outro a jusante do rio, onde os tributários a montante se assemelham aos 

pontos amostrados a montante do canal principal, e de igual modo, os tributários a jusante 

apresentam similaridade entre as análises a jusante do córrego do Bule.  

Já nas análises de abril vemos uma dissimilaridade entre os tributários e o canal 

principal, porém, percebe-se que tanto entre os tributários quanto no córrego do Bule, há 

uma tendência de agrupamento entre os pontos a jusante e outro agrupamento entre os 

pontos a montante. 

A hipótese para o agrupamento é a variação da dinâmica da vazão em menor 

escala e, em maior escala a composição química e características físico químicas do meio, 

controladas principalmente pelo CID, representados pelo CO2 e HCO3
-
. Isto é reafirmada 

pelo ponto TR4 que em ambas as campanhas se mostrou mais semelhante aos pontos a 

montante, sendo compatíveis com as análises dos resultados do carbono inorgânico 

dissolvido, onde estes tributários apresentaram menores concentrações do CID. 

 

8.1.5.3. Análise das componentes principais (PCA) 

 

Ao extrair os Componentes Principais, foram encontrados 16 PCs na campanha 

de agosto e 17 PCs nas análises de abril. Com o auxílio dos gráficos screeplot (Figura 33) 

observa-se que as três primeiras componentes possuem contribuição acima de 10%, sendo 

estas separadas para análises, e juntas explicam 67% e 72% dos dados, para as campanhas 

de agosto e abril respectivamente (Tabela 9). Para as análises, utilizou-se correlação de 

0,7 para mais e para menos. 
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Figura 33 Gráficos screeplot. 

 

Tabela 9 Carga dos Componentes Principais (PCA), referente a agosto de 2017 e abril de 2018. 

  

Parâmetros PC1 PC2 PC3 PC1 PC2 PC3

T -0,64 -0,19 0,27 -0,59 0,10 0,38

pH 0,62 -0,01 0,28 -0,01 0,27 -0,58

CE 0,99 0,01 -0,07 0,97 -0,14 -0,04

STD 0,99 0,02 0,02 0,98 -0,17 0,01

OD -0,27 0,73 0,24 -0,54 -0,66 -0,14

SS -0,21 0,38 0,34 -0,24 -0,27 0,05

AT 0,98 0,05 -0,13 0,97 -0,20 0,02

Q 0,14 -0,31 0,52 0,09 0,54 0,70

Ca
2+ 0,97 0,07 0,08 0,97 -0,19 0,03

Mg
2+ 0,99 -0,06 -0,07 0,98 -0,13 -0,07

Na
+ 0,53 -0,39 -0,04 0,04 0,39 -0,67

K
+ 0,12 -0,52 0,35 0,91 0,18 -0,05

Cl
- -0,02 -0,76 0,29 0,52 0,74 -0,14

SO4
2- -0,34 -0,56 -0,55 0,19 0,80 -0,21

SiO2 0,14 0,32 0,80 0,26 -0,19 0,15

HCO3
- 0,99 0,04 0,02 0,98 -0,18 -0,04

COT -0,19 0,26 -0,52 -0,04 0,77 0,35

CO2 0,47 0,32 -0,43 0,64 -0,10 0,52

Autovalores 2,73 1,55 1,5 2,83 1,75 1,39

% de variância

 explicada
41 13 12 45 17 11

% cumulativo 

de variância
41 55 67 45 61 72

Agosto 2017  Abril 2018
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Nas análises de agosto, a PC1 explica 41% da variância e possui contribuição 

positiva das variáveis bicarbonatos, cálcio, magnésio, alcalinidade, condutividade e 

sólidos totais dissolvidos. A PC2 explica 13% da variância e possui contribuição positiva 

do oxigênio dissolvido e negativa com o cloreto. A PC3 possui contribuição positiva da 

sílica e explica 12% da variância. 

Na análise de abril, a PC1 explica 45% da variância e possui contribuição do 

bicarbonato, cálcio, magnésio, potássio, alcalinidade, CE e STD. A PC2 recebe 

contribuição positiva das variáveis: cloreto, sulfato e COT, explicando 17% da variância. 

A PC3 explica 11% da variância e recebe contribuição positiva da vazão.  

Considerando os parâmetros correlacionados em cada componente principal, 

segundo a predominância, pode-se interpretar que a PC1 representa os processos de 

intemperismo, principalmente pela fase carbonáticas, que são as principais responsáveis 

pelos componentes inorgânicos do carbono na bacia, e consequentemente aumentando a 

alcalinidade e os dissolvidos da área, refletindo as condições naturais do ambiente. Já PC2 

pode ser interpretada como a precipitação e lixiviação de dissolvidos para a bacia, uma 

vez que o cloreto e o sulfato possui a chuva como fonte comum, e na campanha de alta 

vazão apresentaram correlação positiva e na campanha de baixa vazão o cloreto 

apresentou correlação negativa, diminuindo também o fator de diluição, aumentando o 

oxigênio dissolvido. O COT é resposta da lixiviação do solo que ocorre devido às altas 

precipitações da campanha de abril. Também está associado aos processos metabólicos 

que ocorrem dentro da bacia. 

A PC3 por sua vez, pode ser interpretada como os processos de intemperismo dos 

silicatos, marcados pela correlação positiva com a sílica em baixa vazão (agosto), e 

processo de diluição em abril, evidenciado pelo aumento da vazão com o aumento da 

precipitação. 

A Figura 34 mostra a projeção das variáveis em relação às duas componentes 

principais PC1 e PC2, sendo estas as principais componentes, explicando juntas 55% e 

61% da variância em agosto e abril, respectivamente. Nas análises de agosto e abril, 

vemos que as variáveis relacionadas às componentes inorgânicas do carbono, bem como a 

alcalinidade, encontram-se no quadrante positivo com a PC1, sendo estes as variáveis 

representando as fases carbonáticas. Os pontos C1, P3, P4, P7, P8, TR3, TR5 e TR6 são 

positivos com a PC1, para ambos os períodos. Este resultado reforça a importância das 

fases carbonáticas na microbacia do Bule, influenciando principalmente os pontos do 

curso médio à jusante do rio. 
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 Os tributários TC2, TR1, TR2 e TR4 apresentam novamente, comportamentos 

semelhantes, estando estes correlacionados negativamente com a PC1, reforçando a 

hipótese de que as baixas concentrações do CID nestes tributários forçam o agrupamento 

destes pontos e, ao mesmo tempo mostram uma baixa influência com os processos 

intempéricos relacionados as rochas carbonáticas. 

 

     

Figura 34 Gráfico das cargas das duas primeiras Componentes Principais (CP1 x CP2). 

 

8.1.6. Variação temporal 

 

Comparando os resultados obtidos em agosto de 2017 (período de vazante) e abril de 

2018 (período de cheia) com os dados anteriormente analisados por Almeida, (2017), 

dezembro de 2015 (período de cheia) e agosto de 2016 (período de vazante), notam-se 

similaridades entre os resultados (Tabela 10). Tal comparação fez-se necessário uma vez que 

os resultados obtidos por Almeida (2017) forma incorporados nos cálculos de fluxos 

discutidos nos próximos tópicos. 
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Tabela 10 Média e desvio padrão médio dos principais parâmetros medidos na microbacia do Bule. 

*dados obtidos por Almeida, (2017). 

 

 

A campanha de abr/18, se destaca por apresentar maiores valores de pH e vazão em 

relação as demais campanhas que a antecederam. Já a campanha de dez/15 se destaca pelas 

maiores temperaturas (acima de 20 °C, que a média anual da bacia). 

As altas vazões encontradas nas amostragens de abril está relacionada às altas 

precipitações neste período, o que por sua vez explicaria a elevação da concentração do 

cloreto nesta campanha. Os altos valores de pH pode ser a justificativa dos baixos valores de 

CO2. 

As baixas concentrações do OD e o CID na coleta de dezembro podem ser 

justificadas pelas altas temperaturas encontradas neste período, uma vez que estes parâmetros 

são inversamente correlacionados. Além disso, a solubilidade dos gases diminui com o 

aumento da temperatura, o que pode estar interferindo nas concentrações do CO2 no córrego.  

As duas últimas campanhas (ago/17 e abr/18) apresentaram médias maiores de 

condutividade elétrica e concentração de sulfato, e médias menores de sólidos totais 

dissolvidos, concentração de sódio e potássio, em relação às anteriores (dez/15 e ago/16).  

As concentrações de sílica também apresentaram um aumento nas campanhas 

recentes, e em relação à sazonalidade, os períodos de baixa vazão apresentaram maiores 

concentrações em relação aos períodos de cheia. 

Amostragens unid. dez/15* ago/16* ago/17 abr/18

pH 7,29  ± 0,28 7,09 ± 0,37 7,06  ± 0,28 8,04  ± 0,26

T °C 21,9 ± 0,8 17,9 ± 0,8 16,9  ± 0,8 18,1  ± 0,5

OD mg/L 3,55  ± 0,39 7,86 ± 0,41 7,53  ± 0,35 6,70  ± 1,23

CE µS/cm 59,37  ± 25,17 68,83 ± 31,02 79,31  ± 34,11 79,51  ± 34,53

STD mg/L 38,30  ± 16,61 44,72 ± 20,16 29,04  ± 12,14 30,61  ± 13,13

AT µM 714 ± 296 1273 ± 398 1062 ± 405 1182 ± 450

Q L/s 140,63  ± 75,64 85,05  ± 51,02 64,31  ± 42,06 199,79  ± 193,15

CO2 95,7 ± 55,7 319,1 ± 214,6 239,2 ± 115,8 31,8 ± 12,7

HCO3
- 712,6 ± 295,2 1271,6 ± 397,1 1060,0 ± 403,2 1180,4 ± 450,0

CID 808 ± 302 1591 ± 425 1301 ± 438 1202 ± 459

Na
+ 0,33 ± 0,0 0,39 ± 0,10 0,26 ± 0,06 0,24 ± 0,04

K
+ 0,42 ± 0,13 0,56 ± 0,17 0,32 ± 0,19 0,31  ± 0,10

Ca
2+ 7,64 ± 3,27 17,06 ± 5,64 14,96 ± 5,10 16,86 ± 5,76

Mg
2+ 4,38 ± 2,28 7,17 ± 2,49 5,72 ± 2,54 6,29 ± 2,64

Cl
- 0,15 ± 0,01 0,16 ± 0,09 0,18 ± 0,07 0,36 ± 0,07

SO4
2- 0,13 ± 0,04 0,30 ± 0,08 0,56 ± 0,20 0,47 ± 0,09

SiO2 4,46 ± 0,34 5,80 ± 0,57 8,19 ± 0,48 7,58 ± 0,38

mg/L

µM
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A Figura 35 ilustra, na forma de boxplot, a comparação dos parâmetros físico-

químicos e das espécies dissolvidas na microbacia do Bule nas quatro amostragens. 
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Figura 35 Boxplot dos parâmetros físico-químicos e principais espécies dissolvidas na microbacia do córrego do Bule. 
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Figura 35 Boxplot dos parâmetros físico-químicos e principais espécies dissolvidas na microbacia do córrego do Bule (continuação). 
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8.2. CÁLCULOS DE FLUXOS  

 

Neste capítulo serão analisadas as fontes dos elementos dissolvidos com a finalidade 

de se estimar as taxas do intemperismo e o consumo de CO2 por processos intempéricos. Em 

complemento serão analisadas as saídas de CO2 via troca atmosférica e a carga de elementos 

transportados via fluxo fluvial. Para a realização dos cálculos, foram incorporados os 

resultados obtidos por Almeida (2017) a fim de aumentar a variação temporal. 

 

8.2.1. Fonte dos elementos químicos 

 

A carga dissolvida nos rios provém de diferentes fontes como: intemperismo 

químico, influência antropogênica e deposição atmosférica. Diferenciar e quantificar a 

contribuição de cada fonte dos elementos maiores é uma importante etapa para se estudar a 

ação do intemperismo na bacia, bem como o consumo de carbono associado. 

Nesta seção será discutido o papel de cada fonte e por fim, serão apresentados os 

resultados da estimativa da contribuição das respectivas fontes e a taxa de intemperismo, bem 

como o consumo de CO2 relacionado ao intemperismo das rochas na microbacia do córrego 

do Bule. 

 

8.2.1.1. Contribuição atmosférica 

 

A composição química da água da chuva é uma combinação entre a composição 

química das gotículas que formam as nuvens e das substâncias que se incorporam às gotas de 

chuva durante a precipitação (DE SOUZA et al., 2006). A origem dos compostos presentes na 

água da chuva pode ser de fontes naturais e/ou antrópicas (SANTOS; GASTMANS, 2016). 

Além disso, regiões próximas à costa, a composição química da água da chuva sofre forte 

influência dos aerossóis de sal marinho em sua composição. Altas concentrações de cloreto e 

sódio são, normalmente, observadas em áreas costeiras, devido à proximidade com o mar e a 

influência deste, na composição química da água da chuva (SANTOS; GASTMANS, 2016). 
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Com o objetivo de determinar a carga dissolvida no rio proveniente do intemperismo 

das rochas, primeiramente necessita-se quantificar o input atmosférico. O cloreto é o elemento 

mais usual para avaliar a contribuição atmosférica na química da água fluvial por ter baixa 

concentração em rochas carbonáticas e silicáticas. Em rios, o cloreto pode ser proveniente da 

dissolução de minerais evaporíticos como halita (NaCl) e silvita (KCl), de fontes 

antropogênicas por fertilizantes ou de fonte atmosférica proveniente da precipitação pluvial 

por aerossóis de sal marinho na química da água da chuva. 

Portanto, em áreas intocáveis e sem influência de evaporitos na bacia de drenagem, a 

concentração do cloreto tende a ser baixa à medida que nos afastamos da zona costeira, 

devido à fraca influência dos aerossóis de sal marinho na composição da chuva. 

(GAILLARDET et al., 1997) propôs então, uma concentração de referência para o cloreto (Cl
-

ref = 20 µmol/L), onde se a concentração de cloreto na água fluvial for menor que a 

concentração de referência pode-se considerar que todo o cloreto é proveniente da fonte 

atmosférica provinda de aerossóis marinhos. 

A microbacia do córrego do Bule está localizada no estado de Minas Gerais onde a 

influência dos aerossóis marinhos na composição da água da chuva é baixa, uma vez que a 

área encontra-se afastada da zona costeira. A Figura 36 mostra a relação da concentração do 

cloreto com um elemento X na água do rio, onde X é igual ao sódio, potássio, sulfato, 

bicarbonato, cálcio e magnésio, e a linha tracejada representa a linha de tendência da razão 

entre as concentrações X/Cl
-
 da água do mar. Exceto o sódio, os demais elementos mostram 

uma fraca influência dos aerossóis de sal marinho em todas as campanhas de amostragem. 

Para o sódio, a campanha de abr/18 foi a que apresentou maior influência marinha na 

composição da água do rio. 
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Figura 36 Relação entre o cloreto e a) sódio; b) potássio; c) sulfato; d) bicarbonato; e) cálcio e; f) 

magnésio. 

 

As águas do córrego do Bule apresentaram concentrações médias normalizadas pela 

vazão do cloreto de 4,04 µmol/L, 4,32 µmol/L, 5,36 µmol/L e 10,84 µmol/L nas respectivas 

campanhas, dez/15, ago/16, ago/17 e abr/18, apresentando um padrão crescente ao longo dos 

anos amostrados. Porém, em todas as amostragens a concentração ficou abaixo do cloreto de 

referência de 20 µmol/L. Sendo assim, todo o cloreto foi considerado proveniente de fonte 

atmosférica e usado para corrigir a concentração dos demais elementos segundo a 

metodologia de Lages, et. al., (2013) como descrita na Equação 22. 
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A Tabela 11 mostra os resultados dos cálculos realizados para quantificar o input 

atmosférico nas águas do córrego do Bule.  

 

Tabela 11 Input atmosférico pela precipitação. CMNQ= Concentração média normalizada pela vazão do 

elemento medido no rio nas respectivas campanhas de amostragem; Ichuva = concentração do input 

atmosférico e; Crio= concentração do elemento no rio retirada a influência da água da chuva. 

 

Elementos CMNQ Ichuva Ichuva Crio CMNQ Ichuva Ichuva Crio

µmol/L µmol/L (%) µmol/L µmol/L µmol/L (%) µmol/L

Cl- 4,04 4,04 100 0,00 4,32 4,32 100 0,00

SO4
2- 1,27 0,21 16 1,06 2,94 0,22 8 2,72

HCO3 
- 661,67 0,01 0 661,66 1227,18 0,01 0 1227,17

SiO2 73,33 0,00 0 73,33 96,54 0,00 0 96,54

Ca2+ 178,94 0,08 0 178,86 421,68 0,08 0 421,60

Mg2+ 159,77 0,39 0 159,38 287,18 0,42 0 286,77

Na+ 14,27 3,47 24 10,80 16,52 3,71 22 12,81

K+ 10,36 0,08 1 10,29 14,45 0,08 1 14,37

Elementos CMNQ Ichuva Ichuva Crio CMNQ Ichuva Ichuva Crio

µmol/L µmol/L (%) µmol/L µmol/L µmol/L (%) µmol/L

Cl- 5,36 5,36 100 0,00 10,84 10,84 100 0,00

SO4
2- 5,93 0,28 5 5,66 5,11 0,56 11 4,54

HCO3 
- 1125,20 0,02 0 1125,19 1153,73 0,03 0 1153,70

SiO2 138,48 0,00 0 138,48 126,70 0,00 0 126,70

Ca2+ 401,45 0,10 0 401,35 421,41 0,20 0 421,20

Mg2+ 248,05 0,52 0 247,53 255,52 1,05 0 254,47

Na+ 11,74 4,61 39 7,14 10,22 9,31 91 0,91

K+ 8,70 0,10 1 8,60 8,72 0,20 2 8,52

Elementos CMNQ Ichuva Ichuva Crio CMNQ Ichuva Ichuva Crio

µmol/L µmol/L (%) µmol/L µmol/L µmol/L (%) µmol/L

Cl- 4,15 4,15 100 0,00 9,58 9,58 100 0,00

SO4
2- 1,90 0,21 11 1,69 5,29 0,50 9 4,79

HCO3 
- 874,79 0,01 0 874,78 1147,09 0,03 0 1147,06

SiO2 82,07 0,00 0 82,07 129,45 0,00 0 129,45

Ca2+ 270,42 0,08 0 270,34 416,79 0,18 0 416,61

Mg2+ 207,79 0,40 0 207,39 253,75 0,93 0 252,82

Na+ 15,12 3,56 24 11,56 10,62 8,23 77 2,39

K+ 11,90 0,08 1 11,82 8,74 0,18 2 8,57

Agosto, 2016

Almeida, 2017 Atual estudo

Dezembro, 2015

Agosto, 2017 Abril, 2018
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Sódio, seguido do sulfato e potássio, são os elementos com maior contribuição da 

chuva em todas as campanhas. O sódio apresentou aproximadamente 24%, 22%, 39% e 91% 

nas campanhas de dez/15, ago/16, ago/17 e abr/18 respectivamente. A contribuição do sulfato 

ficou abaixo dos 20% em todas as campanhas. Já o potássio obteve uma contribuição de 0,6 a 

2% provenientes da chuva. Para a campanha de abr/18, destaca a alta contribuição do sódio, 

onde CMNQ do rio foi igual a 10,22 µmol/L, sendo 9,31 µmol/L oriundos da chuva.  

As análises anuais mostram a concentração do cloreto igual a 4,15 µmol/L e 9,58 

µmol/L para os estudos realizados por Almeida (2017) e atual, respectivamente. Em ambos os 

estudos temos que as maiores contribuições são para os elementos Na
+
 >SO4

2-
 > K

+
, e nos 

estudos atuais ocorre uma crescente nas contribuições atmosféricas, exceto para o sulfato que 

possui 11% da sua concentração proveniente da precipitação nos estudos de Almeida (2017) e 

9% no ano atual. A entrada de sódio na bacia via precipitação foi expressivamente maior no 

atual estudo com 77% provenientes do input atmosférico. 

A Figura 37 mostra, em termos de porcentagem, a contribuição do input atmosférico 

em cima do total da concentração do elemento medido no rio. 
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Figura 37 Contribuição atmosférica para a química da água da microbacia do Bule. Em azul, a 

porcentagem do input atmosférico referente ao total da concentração do elemento químico no rio. 

 

8.2.1.2. Contribuição antropogênica 

 

Além da influência geológica e da contribuição atmosférica pela precipitação, a 

química aquática pode ser influenciada também por fontes antropogênicas através, por 

exemplo, das atividades agrícolas e dejetos industriais e urbanos. Diferenciar a influência 

antropogênica da contribuição natural é de suma importância para o estudo do intemperismo e 

consumo de carbono dentro da bacia. É sabido que o fosfato, nitrato, potássio, cloreto e 
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sulfato podem ser derivados de fertilizantes agrícolas, rejeitos animais e esgoto industrial e 

urbano e podem ser utilizados como rastreadores de fonte antropogênica.  

As baixas concentrações de nitrato e fosfato encontrados na microbacia do córrego 

do Bule sugerem que a área de estudo não é atingida por contaminantes de origem 

antropogênica. Além disso, uma boa correlação entre o sulfato e o nitrato, normalizados pelo 

sódio, indicaria que ambos provem da mesma fonte, que pode ser fonte antropogênica, uma 

vez que esta é a principal fonte de nitrato (XU; LIU, 2010). Na Figura 38a, vemos que, para o 

córrego do Bule, o SO4
2-

/Na
+
 e NO3

-
/Na

+
 apresentaram baixa correlação entre si, sugerindo 

que o sulfato possui uma fonte diferente do nitrato, e que suas concentrações não são 

provenientes de fontes antropogênicas. 

Temos também que águas poluídas são caracterizadas pelas altas razões entre o Cl
-

/Na
+
 e NO3

-
/Na

+
(FAN et al., 2014). Na microbacia do Bule, a relação entre esses elementos 

apresentaram valores muito baixos, onde todas as amostras tendem para o membro final do 

silicato (Figura 38b). Em adição, a razão entre NO3
-
/K

+
 ficaram abaixo de 1,12 (Tabela 12), 

sendo este valore bem abaixo do reportado para fertilizantes químicos (FAN et al, 2014). A 

boa correlação vista entre o cloreto e o sulfato (Figura 38c) principalmente na campanha de 

abr/18, somada a fraca correlação entre Cl
-
/Na

+
 x NO3

-
/Na

+
 e SO4

2-
/Na

+
 x NO3

-
/Na

+
 sugerem 

que o sulfato e o cloreto possuem a mesma fonte ou fontes similares, porém, diferente da 

fonte do nitrato, que por sua vez é oriundo principalmente de fontes antropogênicas. Uma 

possível fonte similar entre o cloreto e o sulfato é a precipitação como mostrado no tópico 

anterior, onde a entrada de sulfato no rio pela água da chuva fica atrás apenas da concentração 

do sódio proveniente da precipitação.  

Dessa forma, percebemos que a contribuição antropogênica na área de interesse é 

insignificante para os objetos propostos. A microbacia do córrego do Bule encontra-se 

localizada dentro de uma reserva de proteção ambiental, Parque Estadual da Serra de Ouro 

Branco, e embora haja atividades de mineração próximas à área, de acordo com as análises 

observadas sobre os elementos dissolvidos, considerou-se a contribuição antropogênica 

desprezível neste estudo. 
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Tabela 12 Razões iônicas de cada período amostrado na microbacia do Bule. 

 

 

  

 

Figura 38 Razões iônicas a) SO4/Na x NO3/Na; b) Cl/Na x NO3/Na e c) Cl x SO4 

 

8.2.1.3. Estimativa das contribuições das fontes 

 

Como discutido anteriormente, a química da água superficial é controla por fatores 

antropogênicos e naturais, sendo a concentração total da espécie dissolvida na água o 

somatório da concentração oriunda de cada fonte: atmosfera, antropogênico, carbonatos, 

silicatos e evaporitos. 

Amostragens NO3
- 
/ Na

+
SO4

2-
 / Na

+
Cl

- 
/ Na

+
NO3

- 
/ K

+

dez/15 0,61  ± 0,54 0,33  ± 0,16 0,49  ± 0,12 0,51  ± 0,48

ago/16 1,21  ± 1,04 0,66  ± 0,40 0,43  ± 0,23 0,90  ± 0,80

ago/17 0,07  ± 0,09 2,46 ± 1,30 0,72  ± 0,33 0,03  ± 0,03

abr/18 0,39  ± 0,08 2,02  ± 0,48 1,54  ± 0,36 0,37  ± 0,18

a) b) 

c) 
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De acordo com as análises dos resultados da química da água e das discussões feitas 

anteriormente a respeito das fontes dos elementos, para este trabalho, considerou-se que as 

contribuições antropogênicas e evaporíticas podem ser desprezadas. Sendo assim, a Equação 

21 pode ser simplifica para a Equação 36, onde o [X]rio é concentração medida da espécie 

dissolvida através da cromatografia iônica e espectrofotometria: 

[𝑋]𝑟𝑖𝑜 = [𝑋]𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 + [𝑋]𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 + [𝑋]𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 

 

A primeira etapa é a correção da concentração do rio retirando-se o input atmosférico 

através da contribuição da água da chuva, apresentada na Tabela 11 e Figura 37, considerando 

todo o cloreto proveniente desta fonte. Em seguida necessita-se distingui a contribuição 

carbonáticas da contribuição silicática, e para isto alguns fatores foram considerados.  

Como desprezamos a ocorrência evaporíticas na bacia estudada, após a correção 

atmosférica todo o sódio e potássio foram considerados proveniente de rochas silicáticas, uma 

vez que suas concentrações em rochas carbonáticas são desprezíveis. Já o cálcio, magnésio e 

o bicarbonato podem ser derivados de ambos os litotipos, sendo provenientes de minerais 

carbonáticos e silicatos de cálcio e magnésio. A sílica não possui contribuição provinda da 

atmosfera, e minerais carbonáticos não a liberam como produto dissolvido, sendo assim 

considera-se que toda sílica é proveniente do intemperismo dos minerais silicáticos.  

O sulfato recebeu aqui um destaque importante. Além da contribuição atmosférica, 

outras possíveis fontes de sulfato para água são os minerais evaporíticos e atividades 

antrópicas desprezados neste estudo. No entanto, uma quarta fonte foi considerada, sendo esta 

a sulfetação. Como descrito na geologia local, o córrego do Bule já foi um importante campo 

de exploração de sulfetos de ferro e manganês.  

A partir dessas considerações e da Equação 36, podemos formular as seguintes 

Equações (37 a 44) para cada espécie dissolvida analisada no córrego do Bule, onde atm = 

atmosférico, sulf = sulfetação, sil = silicato e carb = carbonato. 

 

 

 

(36) 
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[Cl
-
]rio = [Cl

-
]atm 

[SO4
2-

]rio = [SO4
2-

]atm + [SO4
2-

]sulf 

[Na
+
]rio = [Na

+
]atm + [Na

+
]sil 

[K
+
]rio = [K

+
]atm + [K

+
]sil 

[Ca
2+

]rio = [Ca
2+

]atm + [Ca
2+

]carb + [Ca
2+

]sil 

[Mg
2+

]rio = [Mg
2+

]atm + [Mg
2+

]carb + [Mg
2+

]sil 

[HCO3
-
]rio = [HCO3

-
]atm + [HCO3

-
]carb + [HCO3

-
]sil 

[SiO2]rio = [SiO2]sil 

 

Para diferenciar a proveniência carbonáticas da silicática do cálcio e do magnésio, 

usou-se a razão Ca/Na e Mg/K conforme a literatura (LI; LU; BUSH, 2014) onde (Equação 

45 e 46): 

 

[Ca]sil

[Na]sil
= 0,35  onde: [Ca]sil = [Na]sil x 0,35 

[Mg]sil

[Na]sil
= 0,24 onde: [Mg]sil = [Na]sil x 0,24 

 

Sendo assim as Equações 41 e 42 acima ficaram (Equações 47 e 48): 

 

[Ca]rio = [Ca2]atm + [Ca2]carb + [Na]sil x 0,35 

[Mg]rio = [Mg]atm + [Mg]carb + [Na]sil x 0,24 

 

Por sua vez, o bicarbonato derivado dos silicatos e do carbonato pode ser 

quantificado pela Equação 49 e 50:  

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 
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[HCO3]sil = [Na]sil + [K]sil + [Ca]sil + [Mg]sil 

[HCO3]rio = [HCO3]sil + [HCO3]carb 

 

Na Tabela 13 são apresentados os resultados das contribuições de cada fonte para as 

respectivas espécies químicas analisadas, calculado segundo as equações acima, dado em 

µmol/L. Os cálculos foram realizados para às quatro campanhas realizadas na área e os dois 

períodos anuais estudados. Já a Figura 39 ilustra a contribuição de cada reservatório para estas 

análises, em termos de porcentagem. 

 

(49) 

(50) 
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Tabela 13 Contribuição das diferentes fontes para os principais elementos dissolvidos na microbacia do Bule. 

 

 

 

Elementos rio rio

µmol/L µmol/L % µmol/L % µmol/L % µmol/L % µmol/L µmol/L % µmol/L % µmol/L % µmol/L %

Cl- 4,04 4,04 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4,32 4,32 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0

SO4
2- 1,27 0,21 16 0,00 0 0,00 0 1,06 84 2,94 0,22 8 0,00 0 0,00 0 2,72 92

Na+ 14,27 3,47 24 0,00 0 10,80 76 0,00 0 16,52 3,71 22 0,00 0 12,81 78 0,00 0

K+ 10,36 0,08 1 0,00 0 10,29 99 0,00 0 14,45 0,08 1 0,00 0 14,37 99 0,00 0

Ca2+ 178,94 0,08 0 175,08 98 3,78 2 0,00 0 421,68 0,08 0 417,12 99 4,48 1 0,00 0

Mg2+ 159,77 0,39 0 156,79 98 2,59 2 0,00 0 287,18 0,42 0 283,69 99 3,08 1 0,00 0

HCO3 
- 661,67 0,01 0 627,84 95 33,82 5 0,00 0 1227,18 0,01 0 1184,87 97 42,30 3 0,00 0

SiO2 73,33 0,00 0 0,00 0 73,33 100 0,00 0 96,54 0,00 0 0,00 0 96,54 100 0,00 0

Cl- 5,36 5,36 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,84 10,84 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0

SO4
2- 5,93 0,28 5 0,00 0 0,00 0 5,66 95 5,11 0,56 11 0,00 0 0,00 0 4,54 89

Na+ 11,74 4,61 39 0,00 0 7,14 61 0,00 0 10,22 9,31 91 0,00 0 0,91 9 0,00 0

K+ 8,70 0,10 1 0,00 0 8,60 99 0,00 0 8,72 0,20 2 0,00 0 8,52 98 0,00 0

Ca2+ 401,45 0,10 0 398,85 99 2,50 1 0,00 0 421,41 0,20 0 420,89 100 0,32 0 0,00 0

Mg2+ 248,05 0,52 0 245,81 99 1,71 1 0,00 0 255,52 1,05 0 254,25 100 0,22 0 0,00 0

HCO3 
- 1125,20 0,02 0 1101,03 98 24,16 2 0,00 0 1153,73 0,03 0 1143,20 99 10,50 1 0,00 0

SiO2 138,48 0,00 0 0,00 0 138,48 100 0,00 0 126,70 0,00 0 0,00 0 126,70 100 0,00 0

Cl- 4,15 4,15 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 9,58 9,58 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0

SO4
2- 1,90 0,21 11 0,00 0 0,00 0 1,69 89 5,29 0,50 9 0,00 0 0,00 0 4,79 91

Na+ 15,12 3,56 24 0,00 0 11,56 76 0,00 0 10,62 8,23 77 0,00 0 2,39 23 0,00 0

K+ 11,90 0,08 1 0,00 0 11,82 99 0,00 0 8,74 0,18 2 0,00 0 8,57 98 0,00 0

Ca2+ 270,42 0,08 0 266,30 98 4,04 1 0,00 0 416,79 0,18 0 415,77 100 0,84 0 0,00 0

Mg2+ 207,79 0,40 0 204,61 98 2,77 1 0,00 0 253,75 0,93 0 252,25 99 0,57 0 0,00 0

HCO3 
- 874,79 0,01 0 837,76 96 37,01 4 0,00 0 1147,09 0,03 0 1133,28 99 13,78 1 0,00 0

SiO2 82,07 0,00 0 0,00 0 82,07 100 0,00 0 129,45 0,00 0 0,00 0 129,45 100 0,00 0

Agosto, 2017

Almeida, 2017

atm carb sil sulf

Atual estudo

Abril, 2018

atm carb sil sulf

Dezembro, 2015 Agosto, 2016
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 Figura 39 Contribuição das fontes contribuinte para a química das águas da microbacia do córrego 

do Bule. 

 

Nota-se que a sulfetação na microbacia é intensa, acima de 80% para todas as 

campanhas, e nos períodos de baixa vazão, 92% e 95% do sulfato é proveniente deste 

processo em ago/16 e ago/17 respectivamente. Os íons cálcio, magnésio e bicarbonato 

provem principalmente de fontes carbonáticas, apresentando contribuição acima de 95%, 

reforçando a importância deste litotipo para a química da microbacia do Bule. Em abril o 

input atmosférico se torna mais relevante para a entrada do sódio na bacia do que o 

intemperismo do silicato com contribuição de apenas 9%. 
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Anualmente, o sódio foi o que apresentou maior diferença entre os estudos 

influenciados pelas precipitações, onde nas análises atuais a contribuição atmosférica supera a 

contribuição silicática (77% e 23% para input atmosférico e silicatico, respectivamente) e o 

inverso ocorre no ano anteior (24% e 76% atmosférico e silicático, respectivamente).  

A sulfetação na área não apresentou variação significativa na contribuição do sulfato 

de um estudo para o outro, e o mesmo ocorre para os íons cálcio, magnésio e potássio. O 

bicarbonato apresentou contribuição menor das fases silicáticas no atual estudo (1%) em 

relação ao ano anterior (4%). 

Deste modo, nota-se que os íons sódio e bicarbonato são as espécies dissolvidas que 

apresentaram variação significativa entre os anos investigados e a dinâmica destes elementos 

estão diretamente relacionados à dinâmica das chuvas na região estudada. Isto se dá devido às 

precipitações influenciarem a entrada de íons via precipitação, mas também pela influência 

das chuvas nos processos de desgastes químicos das rochas, uma vez que a molécula de água 

é o principal agente do intemperismo químico através, principalmente, da formação do ácido 

carbônico, principal ácido presente nas reações de degradação das rochas. 

 

8.2.1.4. Taxa do intemperismo e consumo de CO2 

 

Através da distinção das fontes de proveniência das espécies químicas dissolvidas na 

microbacia do Bule, é possível efetuar os cálculos da taxa de intemperismo químico da fase 

carbonática (TIC) e silicatica (TIS), bem como o fluxo de dióxido de carbono consumido 

através do processo de dissolução das rochas. Para a realização dos cálculos utilizaram-se os 

elementos dissolvidos dos respectivos reservatórios (µmol/L), bem como a vazão média da 

bacia referente a cada campanha amostrada (L/s), além da área da bacia, sendo está igual a 40 

km
2
, adaptado de LI; LU; BUSH, (2014). Os resultados são mostrados na Tabela 14. 
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Tabela 14 Taxa do intemperismo químico e taxa de consumo de CO2 atmosférico. TIS = taxa de 

intemperismo químico da fase silicática; TIC = taxa do intemperismo químico da fase carbonática; 

[CO2]sil = taxa de consumo de CO2 atmosférico associado a dissolução da fase silicática e; [CO2]carb = 

taxa de consumo de CO2 atmosférico associado a dissolução da fase carbonáticas. 

 

 

A taxa de intemperismo da fase carbonáticas é superior ao de silicato para todas as 

campanhas, e isto está associado á taxa de dissolução deste litotipo que é maior que a taxa de 

dissolução das rochas silicáticas. A campanha de abril apresentou as maiores taxas de 

intemperismo tanto para o silicato quanto para o carbonato, podendo estar relacionado às altas 

precipitações nesta campanha. Já a campanha de ago/17 foi a que apresentou as menores taxas 

de dissolução para ambas os litotipos.  

Em relação à TIS as campanhas no período de cheia apresentaram maiores 

degradações quando comparadas aos períodos de vazante, onde as taxas foram de 0,59 e 0,31 

x 10
2
 mol/km

2
.dia para abril e dezembro respectivamente e, 0,24 e 0,22 x 10

2
 mol/km

2
.dia 

para agosto de 2016 e 2017 respectivamente. Para TIC a campanha de ago/16, referente ao 

período de vazante, possuiu maior taxa de intemperismo do que o período de cheia do mesmo 

estudo, dez/15, com 2,38 e 1,96 x 10
2
 mol/km

2
.dia, respectivamente. Já para o atual estudo, o 

período de cheia teve maior taxa de intemperismo do que o período de vazante, com 5,38 e 

1,66 x 10
2
 mol/km

2
.dia, respectivamente para abr/18 e ago/17.  

O consumo de CO2 atmosférico através do processo de intemperismo das rochas 

carbonáticas foi maior que o consumo proveniente das rochas silicáticas, para todas as 

amostragens, com razão de 10, 16, 30 e 58 vezes maiores para as campanhas de dez/15, 

ago/16, ago/17 e abr/18 em sequência. O consumo associado ao silicático apresentou um 

decréscimo em relação a um ano meteorológico, onde no ano anterior (dez,15 e ago,16) 

apresentou maior consumo em relação ao ano atual (ago,17 e abr,18). Além disso, as 

Amostragens TIS TIC [CO2]sil [CO2]carb

dez,15* 0,31 1,96 0,10 1,01

ago,16* 0,24 2,38 0,08 1,29

ago,17 0,22 1,66 0,03 0,90

abr,18 0,59 5,38 0,05 2,92

Almeida, 2017 0,10 0,79 0,03 0,42

Atual estudo 0,15 1,31 0,02 0,71

10
5 

mol/km
2
.ano

10
2 

mol/km
2
.dia
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campanhas no período de cheia apresentaram maior consumo em relação às campanhas no 

período vazante. A amostragem de dez/15 obteve a maior taxa de consumo de CO2 

atmosférico, com 0,10 x 10
2
 mol/km

2
.dia, seguido da campanha de ago,16 com 0,08 x 10

2
 

mol/km
2
.dia. Já na campanha de abril obtivemos um consumo de 0,05 x 10

2
 mol/km

2
.dia, 

sendo maior que a campanha de agosto de 2017 com 0,03 x 10
2
 mol/km

2
.dia de CO2 

atmosférico consumido na meteorizarão das rochas. 

Em relação ao consumo associado às rochas carbonáticas temos que a campanha de 

abril apresentou maior consumo em relação à campanha de dezembro, com 2,92 x 10
2
 

mol/km
2
.dia de CO2 atmosférico consumido e 1,01 x 10

2
 mol/km

2
.dia, respectivamente. No 

entanto, em relação ao período de vazante, o consumo em agosto de 2016 foi maior do que o 

consumo em 2017, com, respectivamente, 1,29 e 0,90 x 10
2
 mol/km

2
.dia de CO2 atmosférico.  

Quando os valores são propagados para um ano meteorológico temos que as taxas de 

intemperismo tanto para as fases silicáticas quanto as fases carbonáticas são maiores no ano 

atual do que no anterior, porém, em termos de consumo de dióxido de carbono, o estudo atual 

apresentou maiores consumos associados às fases carbonáticas e menores consumos 

associados às fases silicáticas quando comparados ao ano anterior. 

A Figura 40 mostra a variação temporal e anual para a taxa do intemperismo e o 

consumo do CO2 atmosférico na microbacia do Bule. 
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Figura 40 a) taxa do intemperismo; b) consumo do CO2 atmosférico. TIC = Taxa do intemperismo do 

carbonato; TIS = Taxa do intemperismo do silicato; [CO2]carb = consumo de CO2 associado ao 

carbonato; [CO2]sil = consumo de CO2 associado ao silicato. 

 

Ao traçar a correlação entre a taxa do intemperismo e o consumo de carbono (Figura 

41), observa-se que em relação às fases silicáticas, as campanhas atuais apresentaram maior 

variação na taxa do intemperismo, porém, menor variação de consumo quando comparado ao 

ano anterior, e o gráfico apresenta uma não linearidade dos dados com R
2
=0,017. No entanto, 

analisando os anos estudados separadamente, vemos uma correlação positiva entre a TIS e 

consumo de CO2. Em relação às fases carbonáticas observa-se uma linearidade (com 

R
2
=0,999) em relação à taxa de intemperismo e o consumo, ou seja, o aumento da taxa de 

intemperismo gera o aumento de consumo de carbono. Quando visto a correlação de Pearson 

a) 

b) 
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para todos os dados, obtemos uma correlação perfeitamente positiva para a fase carbonáticas 

(~1,00) e uma não correlação para a fase silicática (-0,13). 

 

       

Figura 41 Correlação entre a taxa de intemperismo e consumo de carbono. a) taxa de intemperismo do 

silicato x consumo do CO2 associado ao intemperismo do silicato; b) taxa do intemperismo do 

carbonato x consumo do CO2 associado ao intemperismo do carbonato. 

 

A Tabela 15 e Figura 42 mostram a comparação do consumo de CO2 atmosférico 

total através do processo do intemperismo químico obtido na microbacia do Bule (em 

vermelho), com o consumo em outras bacias pelo mundo.  

A microbacia do Bule apresentou consumo de carbono abaixo quando comparados a 

outras bacias. O riu Sucunduri- AM foi o que apresentou consumo equivalente ao encontrado 

no Bule. O clima é um dos principais agente do intemperismo, determinando tanto a 

precipitação pluvial quanto a temperatura e consequentemente a taxa do intemperismo e 

consumo do CO2 atmosférico. Além disso, a dinâmica da bacia também influência nos 

processos intempéricos, e a escassez de trabalho em microbacias nos permite apenas a 

comparação com bacias de grande porte.  

 

 

 

a) b) 
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Tabela 15 Taxa de consumo de CO2 atmosférico relacionado ao intemperismo da fase silicática e 

carbonáticas, e o consumo total de CO2 pelas rochas da microbacia do Bule e outros bacias do mundo.  

 

 

 

Figura 42 Comparação do consumo de carbono associado aos processos intempéricos. Em vermelho o 

córrego do Bule. 

 

8.2.2. Interação água – atmosfera 

 

Nesta seção serão discutidos a pressão parcial de CO2 e o fluxo de carbono na 

interface água-atmosfera. A pressão parcial de CO2 (pCO2) foi obtido para cada campanha de 

amostragem em µatm e os resultados apresentados na Tabela 16. 

 

 

 

Referência Bacia/Região [CO2]sil [CO2]carb [CO2]total

10
4 

mol/km
2
.ano 10

4 
mol/km

2
.ano 10

4 
mol/km

2
.ano

Este estudo Córrego do Bule - MG 0,23 5,7 5,93

Liu, 2014 Mekong river - China 19,10 28,60 47,7

Wang,2016 Yellow river basin - China 1,42 11,65 13,07

Fan, 2014  Huanghe River - China 3,50 13,40 16,9

Lages, 2013 Rio Aripuanã - AM 18,62 - 18,62

Lages, 2013 Rio Acari - AM 18,91 - 18,91

Lages, 2013 Rio Sucunduri - AM 9,37 - 9,37
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Tabela 16 Valores de pCO2 na microbacia do Córrego do Bule em quatro campanhas de amostragens. 

(1) mínimo; (2) máximo; (3) desvio médio e (4) mediana. 

 

 

Na microbacia do Bule as campanhas realizadas no período de baixa vazão 

apresentaram maiores valores da pCO2 quando comparados as campanhas de alta vazão. O 

sistema carbonático é complexo e influenciado por diversos fatores. Temperaturas mais 

baixas influenciam no CID aumentando sua concentração. O aumento do carbono inorgânico 

na água superficial influencia no aumento da pCO2. Valores altos de pH, por sua vez, diminui 

a pCO2 no rio. Estes fatores em conjunto alteram os valores de pCO2 e consequentemente do 

fluxo na interface água-atmosfera.  

As análises de ago/16 apresentaram os maiores valores da pCO2 com 7677 ± 5161 

µatm (1507 – 21156 µatm), seguido das análises de ago/17 com 5568 ± 2685 µatm (901 – 

ID Dez,15* Ago, 16* Ago, 17 Abr,18

C1 1064 1507 12419 1155

P1 1036 2865 4733 750

P2 3988 20697 4908 696

P3 1510 4622 2014 405

P4 2418 11117 11271 824

P5 8007 8384 4108 865

P6 1011 14490 6926 767

P7 3575 8925 7066 1040

P8 3206 7518 2844 1349

TC1 - - - 1228

TC2 - - 10039 208

TR1 1891 21156 5024 1056

TR2 437 4056 2196 287

TR3 5171 2258 4683 956

TR4 1432 3191 2786 6

TR5 1145 2380 7168 1007

TR6 2930 1993 901 429

mín.
 (1) 437 1507 901 6

máx. 
(2) 8007 21156 12419 1349

média 2588 7677 5568 766

Sn 
(3) 1513 5161 2685 304

md 
(4) 1891 4622 4821 824

pCO2 (µatm)
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12419 µatm). A campanha de abril apresentou os menores valores de pressão parcial de CO2 

com média igual a 766 ± 304 µatm (6 - 1349 µatm). 

Nas campanhas de dez/15, ago/16 e ago/17 todos os pontos amostrados apresentaram 

fluxo evasivo, ou seja, ocorrem a desgaseificação do CO2 para a atmosfera, uma vez que a 

pCO2 na água é de 1 a 13 vezes maior que a atmosfera (assumido neste trabalho como 400 

µatm) . Na amostragem de abr/18 os tributários TC2, TR2 e TR4 apresentaram pCO2 menor 

que a pCO2 atmosférica. Sendo assim, nestes pontos ocorre a apreensão de CO2, ou seja, o 

fluxo de gás carbônico ocorre no sentido da atmosfera para o rio. Observa-se ainda, na estação 

TR4 valor de pCO2 inesperado (6 µatm). Isto pode estar associado ao alto valor de pH (9,61) 

encontrado nesta campanha. Na cabeceira (C1) se destaca a campanha de ago/17, com pCO2 

igual 12419 µatm, onde a alcalinidade foi de 2205 µM. Na Figura 43 pode ser visto a variação 

da pCO2 ao longo do canal principal, dos tributários e um box-plot mostrando a variação 

temporal que ocorre na bacia. 

 É de suma importância ressaltar, que valores de pH próximos de 6 tendem a 

diminuir a alcalinidade e como consequência, superestimar os valores da pCO2. De igual 

modo ocorre com valores muito altos de carbono orgânico. Além disso, a pressão parcial de 

CO2 é extremamente sensível à mudança do meio. Uma melhor precisão se dá com o 

monitoramento contínuo e de longo prazo. Dessa forma, obtemos uma estimativa dos valores 

pCO2 para a microbacia do Bule considerando as limitações apresentadas pelo método e 

tempo amostrado. 
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Figura 43 Variação da pCO2: a) córrego do Bule; b) tributários; c) variação temporal da bacia. Linha 

pontilhada representa o valor da pCO2 atmosférica (400 µatm). 

 

Os fluxos de carbono na interface água-atmosfera, por sua vez, pode ser visto na 

Tabela 17, com os valores de fluxo para cada campanha e referente à um ano meteorológico.  
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Tabela 17 Fluxo de CO2 na interface água-atmosfera. 

 

 

As amostragens de baixa vazão são as que apresentam os maiores fluxos de carbono 

na interface água-atmosfera, sendo a campanha de ago/17 com fluxo igual a 7,66 mol.m
-2

.d
-1

, 

seguida da campanha de ago/16 com 1,29 mol.m
-2

.d
-1

. O menor fluxo foi observado na 

campanha de dez/15 com 0,51 mol.m
-2

.d
-1

 (Figura 44). 

O fluxo de carbono na interface água-atmosfera está relacionado, com a constante de 

solubilidade do gás (KH) e o número de Schmit (Sc), que por sua vez, dependem da 

temperatura do meio. A constante de solubilidade, de acordo com a literatura, é 

aproximadamente 3,38 x 10
-2

 mol/L.atm (25 °C). Neste trabalho, os valores do KH 

encontrados variam de 3,48 x 10
-2

 a 4,60 x 10
-2

 mol/L.atm. Os valores calculados para o K600 

variram de 37,39 a 48,00 m/d, calculado segundo Raymond et. al., (2012) e o KCO2 34,57 a 

45,75 m/d.  

Comparando um ano meteorológico, os fluxos relacionados ao estudo de Almeida 

(2017) foram maiores que obtidos no ano deste estudo, com um fator de 1,5 (Figura 45). O 

valor médio do pH para o estudo atual é maior que os apresentados por ALMEIDA (2017), 

podendo ser este o fator responsável pela diminuição nos fluxos de carbono na interface água-

atmosfera.  

A correlação de Pearson entre o fluxo e a temperatura e o fluxo e o pH são 

respectivamente -0,42 e -0,47, mostrando uma correlação moderadamente negativa. Já a 

correlação entre o fluxo e o CID foi fracamente positiva Pearson igual 0,25. Tais correlações 

sugerem que que a concentração de carbono inorgânico dissolvido é a variável que domina na 

variação do fluxo.  

F(CO2)

(mol.m
-2

.d
-1

) 

dez,15* 0,51

ago,16* 1,29

ago,17 7,66

abr,18 0,69

Almeida (2017) 7,36

Estudo atual 4,81

Amostragens
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Figura 44 Fluxo de carbono na interface água-atmosfera nas quatro campanhas de amostragem. 

 

 

Figura 45 Fluxo de carbono na interface água - atmosfera durante um ano meteorológico. 

 

Hope et. al., (1994) apresenta valores de pCO2 para diferentes rios na Europa, onde a 

epCO2 variou de 1 a 15, e este valor poderia representar um fluxo de 0,8 a 12,6 kg C ha.ano. 

Tapajós et al; (2011) relata fluxo igual a 0,16 mol.m
-2

.d
-1

 para o rio Tapajós- PA, sendo este 

considerado um fluxo baixo, porém razoável quando comparado com rios semelhantes.  

Gaspar, (2015) avalia a pCO2 em diferentes estuários em Pernambuco e registra 

valores de epCO2 variando de 8 a 15. Relata ainda que valores de pCO2 mais altas foram 
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registrados nas áreas mais influenciadas pelas águas fluviais, com baixa salinidade, pH e 

alcalinidade. Os fluxos encontrados variam de 61,62 a 348 mmol C m
2
.d.  

Os valores de pCO2 para o córrego do Bule encontram-se dentro do esperado para 

ambientes saturados em carbono. Os fluxos na interface água-atmosfera encontrados foram 

elevados, estando acima do esperado, principalmente nos períodos de baixa vazão. Além da 

estrapolação nos valores de fluxos que ocorrem devido à limitação do método aplicado, a 

microbacia do Bule é dominada por rochas carbonáticas supersaturando o ambiente em 

carbono. Para se obter valores mais precisos e com menor estrapolação faz-se necessário uma 

investigação contínua da química e hidrodinâmica da área.  

 

8.2.3. Transporte fluvial  

 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os dados de transporte fluvial de cargas 

dissolvidas que são carregadas pelo córrego do Bule até a barragem Soledade. O cálculo de 

transporte fluvial considera a média do elemento ponderado pela vazão e a vazão medida no 

dia da coleta. O fluxo de cargas foi analisado para os principais elementos dissolvidos sendo 

estes: cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloreto, sulfato, bicarbonato e sílica. 

Na Tabela 18 constam os valores de transporte fluvial para cada coleta realizada na 

microbacia do córrego do Bule (kg/dia), bem como para os períodos seco (kg/dia) e úmido 

(kg/dia) e os dois anos meteorológicos (t/ano) que se sucederam. 
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Tabela 18 Transporte fluvial dos elementos maiores principais na microbacia do córrego do Bule. (1) campanhas de ago/16 e ago/17; (2) campanhas de 

dez/15 e abr/18; (3) campanhas de dez/15 e ago/16; (4) campanhas de ago/17 e abr/18; (5) pontos C1, P1, P2, TR1, TR2 e TC2; (6) Pontos P3, P4, P5, P6, P7, 

P8, TR3, TR4, TR5 e TR6. 

 

Dez,15* Ago, 16* Ago, 17 Abr,18 Seco
(1)

Úmido
(2)

Almeida, 2017
(3)

Atual estudo
(4)

Ca
2+ 87,14 124,19 89,43 305,58 192,73 375,97 38,59 70,69

Mg
2+ 47,19 51,30 33,49 112,31 75,75 153,01 17,99 26,11

Na
+ 3,99 2,79 1,53 4,27 4,09 7,79 1,24 1,03

K
+ 4,92 4,15 1,91 6,18 5,70 10,59 1,66 1,45

HCO3
- 490,56 550,24 381,51 1272,58 838,77 1671,60 190,07 296,21

SiO2 53,53 42,62 46,24 138,30 84,53 184,44 17,56 32,91

Cl
- 1,74 1,12 1,07 7,00 2,15 8,55 0,52 1,44

SO4
2- 1,49 2,08 3,15 8,94 5,03 10,30 0,65 2,15

Total* 690,55 778,49 558,32 1855,16 1208,75 2422,24 268,28 431,99

Ca
2+ 27,24 391,56 15,84 39,64 26,44 36,76 12,13 10,13

Mg
2+ 11,23 156,52 5,28 13,93 9,99 13,80 4,91 3,51

Na
+ 1,37 9,52 0,37 0,75 0,63 1,00 0,42 0,20

K
+ 1,76 13,24 0,50 0,65 0,88 1,17 0,56 0,21

HCO3
- 155,41 1791,80 63,34 166,28 115,99 172,71 61,10 41,93

SiO2 23,79 165,38 13,75 26,11 15,02 24,72 7,36 7,28

Cl
- 0,73 4,39 0,27 0,95 0,35 0,85 0,21 0,22

SO4
2- 0,24 5,03 0,76 1,34 0,64 0,85 0,14 0,38

Total* 221,77 2537,44 100,10 249,65 169,94 251,84 86,84 63,87

Ca
2+ 117,09 166,71 133,58 465,15 269,65 557,12 51,83 109,34

Mg
2+ 65,17 69,12 50,41 171,34 106,42 228,14 24,52 40,50

Na
+ 5,29 3,71 2,22 6,38 5,65 11,26 1,64 1,57

K
+ 6,50 5,56 2,76 9,49 7,87 15,54 2,20 2,24

HCO3
- 658,13 735,77 572,41 1936,37 1172,50 2465,75 254,56 458,15

SiO2 68,39 55,66 65,74 205,61 114,50 265,22 22,65 49,55

Cl
- 2,25 1,47 1,54 10,62 2,95 12,65 0,68 2,22

SO4
2- 2,11 2,86 4,58 13,49 7,09 15,46 0,91 3,30

Total* 924,94 1040,87 833,25 2818,46 1686,63 3571,13 359,00 666,88

Montante da bacia
(5)

Jusante da bacia
(6)

Período
kg/dia t/ano
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O total de espécies químicas dissolvidas transportadas pelo córrego do Bule até a 

barragem Soledade foi maior na coleta de abr/18 com 1855 kg/dia, seguido das coletas de 

ago/16 com 778 kg/dia, dez/15 com 690 kg/dia e ago/17 com 558 kg/dia. As maiores cargas 

transportadas foram de HCO3
-
 > Ca

2+
 > SiO2 > Mg

2+
, com exceção da coleta de ago/16 onde o 

transporte de magnésio foi maior que o transporte de sílica. A amostragem de abr/18 se 

destaca por apresentar um aumento expressivo no transporte dos dissolvidos, com cerca de 2 a 

3 vezes maior quando comparado às demais amostragens.  

O córrego do Bule apresentou um transporte de sulfato maior do que o transporte de 

cloreto, exceto para a campanha de dez/15. Vemos ainda um aumento no transporte do sulfato 

ao longo das campanhas, sendo as concentrações transportadas em ago/17 e abr/18 maiores do 

que o transporte de sódio e potássio.  

O transporte fluvial está diretamente influencia pela vazão do rio. Analisando a 

correlação entre o transporte fluvial total de elementos dissolvidos com a média da vazão da 

área de drenagem da bacia, observa-se uma correlação de Pearson igual a 0,89, sendo esta 

uma boa correlação positiva. Isto justifica o fato da amostragem de abr/18 ter apresentado 

altos transportes quando comparados às demais campanhas. Como discutido nas seções 

anteriores, a amostragem de abr/18 foi antecedida por altas precipitações na região, o que 

elevou a vazão média do rio e consequentemente o transporte de elementos dissolvidos dentro 

da bacia. Além disso, vemos que o cloreto apresentou menor transporte nas campanhas de 

vazante do rio (ago/16 e ago/17), sugerindo também a precipitação como uma importante 

fonte do cloreto. 

Para o somatório dos períodos secos (ago/16 e ago/17) e úmidos (dez/15 e abr/18) 

observou-se um comportamento semelhante, com maiores transportes para HCO3
-
 > Ca

2+
 > 

SiO2 > Mg
2+

. No período úmido o transporte fluvial total foi de 2422 kg/dia, o dobro do 

transporte que ocorreu no período seco que foi de 1209 kg/dia. Nota-se ainda que todos os 

elementos apresentaram maiores transportes no período úmido do que no seco. Este fato pode 

ser também justificado pelas precipitações, uma vez que os períodos úmidos são 

caracterizados por altas precipitações quando comparado aos períodos secos.  

Além disso, temos que tanto nos períodos secos quanto nos períodos úmidos, o 

transporte do sulfato foram maiores que o transporte de sódio. Já o cloreto apresentou menor 

transporte que o sódio no período seco e maior no período úmido.  
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Quando comparado o transporte fluvial dentro de um ano meteorológico temos que o 

transporte total dos elementos dissolvido foi maior no atual estudo (ago/17 e abr/18) com 

431,99 t/ano quando comparado ao estudo anterior (ALMEIDA, 2017) referente a dez/15 e 

ago/16) com 268,28 t/ano, com fator de 1,6 vezes maior. Observa-se também que, com 

exceção do sódio e potássio, os demais elementos obtiveram maiores transportes no atual 

estudo. Para ambos os períodos, o bicarbonato foi o que apresentou maior transporte fluvial 

seguido do cálcio, sílica e magnésio. Sendo assim, vemos que o transporte fluvial na 

microbacia do córrego do Bule aumentou em relação ao ano anterior, porém, a carga 

transportada de sódio e potássio diminuiu no atual estudo.  

A Figura 46 ilustra a variação temporal, sazonal e anual do transporte fluvial na 

microbacia do Bule. 

 

 

Figura 46 Transporte fluvial dos principais dissolvidos na microbacia do Bule. a) Variação temporal; 

b) variação sazonal: período seco (ago/16 e ago/17) e úmido (dez/15 e abr/18) e; c) variação anual 

(Almeida: dez/15 e ago/16 e Atual: ago/17 e abr/18). 

 

Optou-se também por analisar a microbacia do Bule como dois compartimentos, 

montante e jusante, baseado nas análises de cluster que agruparam os pontos separando tais 
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zonas. Vemos que, para os pontos a montante do rio a coleta de ago/16, com fluxo de 2357 

kg/dia, foi a que se observou maior transporte fluvial seguido da coleta de abr/18 com 249,65 

kg/dia, dez/15 com 221,77 kg/dia e ago/17 com 100,10 kg/dia. Nota-se também uma 

diminuição de 2,5 vezes do transporte de ago/16 para ago/17, sendo ambos os períodos de 

baixa vazão. Vemos ainda uma diminuição no total do transporte para a campanha atual 

(63,87 t/ano) em relação à amostragem anterior (ALMEIDA, 2017), onde os pontos da 

cabeceira contribuíram com 86,84 t/ano de total de cargas dissolvidas na bacia. 

Já os pontos a jusante apresentaram um transporte total de 666,88 t/ano para a 

campanha atual e 359,00 t/ano na amostragem anterior, e se destaca a coleta de abr/18 com 

transporte fluvial igual a 2818,46 kg/dia, sendo este valor de 2 a 3 vezes maior que as coletas 

anteriores. Tanto para a montante quanto para a jusante do córrego, o período úmido 

apresentou maiores transportes fluviais totais de cargas dissolvidas que o período seco. No 

entanto, para os dados de Almeida (2017), o período seco apresentou maior transporte do que 

o período úmido (ago/16>dez/15), onde o inverso ocorre no atual estudo, onde o transporte 

em abr/18 foi maior que o transporte em ago/17, para ambos os compartimentos do córrego.  

O bicarbonato e o cálcio são os elementos com maiores transportes tanto a montante 

quanto a jusante da bacia, mostrando a influência carbonáticas ao longo de todo o córrego. A 

montante do rio, embora o transporte total tenha sido menor que a campanha anterior, o 

transporte do cloreto se mostrou equivalente entre as campanhas e o sulfato teve seu 

transporte aumentado em 2,8 vezes à campanha anterior (ALMEIDA, 2017). Já a jusante, o 

sódio e potássio apresentaram transportes fluviais equivalentes entres os dois anos 

meteorológicos, e o cloreto e o sulfato apresentaram transportes de 3 vezes maiores na 

campanha atual.  

A ausência de evaporitos na região faz com que o cloreto e o sulfato apresentem 

apenas uma fonte em comum, que é a precipitação. O aumento do transporte desses elementos 

na atual campanha pode estar relacionado às altas entradas desses elementos pela contribuição 

da chuva, elevando, portanto, sua concentração no córrego.  

A Figura 47 apresenta os gráficos temporais, sazonais e anuais tanto para os pontos a 

montante quanto a jusante. 
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Figura 47 Transporte fluvial na microbacia do Bule: a, b e c) variação temporal, sazonal e anual a 

montante; d, e e f) variação temporal, sazonal e anual a jusante. 

 

8.2.3.1. Contribuição dos tributários 

 

O transporte fluvial também foi calculado para os tributários com a finalidade de 

quantificar o volume de cargas dissolvidas que estes transportam até o canal principal, o 

córrego do Bule. Um total de 6 tributários foram analisados na área de estudo e as análises 

foram feitas respeitando cada ano meteorológico e os períodos secos e úmidos. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 19. 

 

a) 

b) 

c) f) 

e) 

d) 



139 
 

 

Tabela 19 Transporte fluvial dos tributários referente ao período seco (ago/16 e ago/17) e úmido 

(dez/15 e abr/18) e um ano meteorológico na microbacia do córrego do Bule. 

 

 

A contribuição dos tributários em relação ao período seco, na ordem crescente, é 

igual a TR2 < TR1< TR5 < TR3 < TR4 < TR6. Já no período úmido temos, em ordem 

crescente: TR2 < TR1 < TR4 < TR5 < TR3 < TR6. Vemos que em ambos os períodos o 

tributário TR2 é o que menos contribui com elementos dissolvidos (24,01 kg/dia no seco e 

38,23 kg/dia no úmido) e o TR6 o tributário com maior contribuição (1169,82 kg/dia no seco 

e 1604,91 kg/dia no úmido). Os tributários TR1 e TR4 apresentaram maiores transportes no 

período seco e os demais tributários possui maior transporte de carga no período úmido 

Figura 48a. 

Tributários Ca
2+

Mg
2+

Na
+

K
+

HCO3
- SiO2 Cl

-
SO4

2- Total

TR1 28,12 3,73 0,37 0,43 115,49 10,21 0,13 0,32 158,80

TR2 2,99 0,95 0,28 0,41 11,38 7,08 0,35 0,56 24,01

TR3 108,98 36,64 1,94 2,22 438,15 26,70 0,79 0,74 616,16

TR4 85,57 39,38 5,58 6,82 425,95 77,82 3,35 4,72 649,19

TR5 69,84 28,08 0,91 0,55 308,71 26,34 0,36 1,10 435,90

TR6 187,34 82,17 1,91 2,63 844,52 48,13 0,51 2,61 1169,82

Total 482,85 190,95 10,99 13,06 2144,20 196,27 5,51 10,06

TR1 21,95 5,01 0,75 0,80 82,38 17,75 0,47 0,40 129,50

TR2 4,73 1,63 0,47 0,66 20,55 9,69 0,34 0,16 38,23

TR3 147,27 60,70 2,73 3,62 663,70 50,69 2,39 1,54 932,63

TR4 79,59 36,16 6,65 7,85 386,88 75,04 3,22 4,13 599,53

TR5 94,37 50,29 1,28 1,45 472,12 29,07 1,15 1,28 651,01

TR6 252,73 84,10 3,19 4,56 1172,13 80,54 3,69 3,98 1604,91

Total 600,65 237,88 15,06 18,94 2797,77 262,76 11,26 11,49

TR1 11,89 1,96 0,27 0,40 50,40 5,43 0,10 0,00 70,45

TR2 1,96 0,76 0,23 0,37 8,95 4,37 0,19 0,00 16,83

TR3 47,42 21,03 1,31 1,53 219,03 12,54 0,65 0,00 303,51

TR4 34,17 18,84 3,45 4,39 186,18 33,48 1,64 1,61 283,75

TR5 21,37 12,66 0,56 0,34 110,16 7,02 0,17 0,13 152,41

TR6 95,77 32,92 1,07 1,65 439,80 27,32 0,54 0,99 600,05

Total 212,59 88,16 6,89 8,66 1014,52 90,16 3,29 2,73

TR1 6,39 1,23 0,14 0,05 21,87 4,78 0,12 0,26 34,85

TR2 0,86 0,18 0,05 0,02 2,71 1,75 0,06 0,27 5,90

TR3 46,18 14,52 0,39 0,61 183,41 15,72 0,51 0,83 262,17

TR4 26,15 8,76 1,01 0,97 110,70 22,35 0,76 1,63 172,33

TR5 38,60 15,96 0,24 0,40 175,04 13,22 0,38 0,74 244,57

TR6 64,96 27,81 0,79 0,98 296,77 19,67 1,00 1,42 413,40

Total 183,15 68,46 2,62 3,03 790,49 77,49 2,84 5,14

Período seco (kg/dia)

Período úmido (kg/dia)

Almeida, 2017 (t/ano)

Atual estudo (t/ano)
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Em ambos os períodos, o íon bicarbonato é o elemento de maior transporte em todos 

os tributários, seguido do cálcio, exceto para o TR2 onde o transporte de sílica aparece como 

o segundo maior elemento transportado (Figura 48). 

 

 

Figura 48 Variação sazonal do transporte fluvial nos principais tributários do córrego do Bule. 

 

Quando analisados em termos de um ano meteorológico, o tributário TR6 também 

aparece como o maior contribuinte em ambas os estudos (600,05 t/ano em Almeida e 413,40 

t/ano no atual) e o TR2 como o menor contribuinte de dissolvidos (16,83 t/ano em Almeida e 

5,90 t/ano no Atual). No estudo atual, acrescentou um tributário (TC2) com transporte igual a 

30,21 t/ano. Assim como os demais tributários a montante do rio (TR1 e TR2), apresentou um 

baixo transporte de cargas dissolvidas quando comparados aos tributários à jusante do córrego 

Figura 49a. 

O íon bicarbonato foi o elemento de maior transporte em todos os tributários, 

seguido do cálcio, exceto nos tributários TC2 e TR2, onde a sílica aparece como segunda 

espécie química de maior transporte. O tributário TR6 é o que mais contribui com o íon 

bicarbonato, cálcio e magnésio, já o tributário TR4 é o que mais contribui com sílica. Nota-se 

uma mudança de distribuição em relação ao sulfato, onde na amostragem realizada por 

Almeida (2017) o sulfato é, junto com o cloreto, o elemento de menor transporte pelos 

tributários. No entanto, no atual estudo o sulfato apresentou transportes superiores ao sódio e 

potássio para todos os tributários, exceto o TR1 para o sódio. O tributário TR4, seguido do 

TR6 são os que apresentaram maiores transportes para o sulfato em ambos os estudos. 

Na Figura 49 estão representadas as contribuição total de cargas dissolvidas de cada 

tributário e o transporte de cada elemento nos respectivos tributários amostrados.  
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Figura 49 Variação anual do transporte fluvial nos principais tributários do córrego do Bule. 

 

8.2.3.2. Transporte específico 

 

A Tabela 20 mostra os valores de transporte fluvial específicos para a microbacia do 

Bule e um comparativo com outras bacias hidrográficas.  

 

Tabela 20 Transporte específico dos principais elementos dissolvidos da microbacia do córrego do 

Bule comparada a outras bacias. 

 

A microbacia do Bule apresentou baixo transporte de dissolvidos quando 

comparados a outras bacias. A bacia do Córrego Entre Rios foi a que apresentou transportes 

mais parecidos com o que ocorrem na área de estudo. Em termos de transporte de carbono, o 

íon bicarbonato é o mais relevante na região, e a Figura 50 mostra graficamente uma 

comparação entre o transporte do íon bicarbonato no Bule com outras bacias. O córrego do 

Bule está representado em vermelho e apresentou transporte de bicarbonato maior que o 

córrego Entre Rios e menor, de 2 a 7 vezes, das demais bacias comparadas. 

 

Referência Bacia/Região Fase litolóticas Ca
2+

Mg
2+

Na
+

K
+

HCO3
- SiO2 Cl

-
SO4

2-

Este estudo Córrego do Bule - MG carbonato/silicato 1,39 0,56 0,03 0,04 6,14 0,64 0,03 0,04

Oliveira et al., 2009 Córrego Entre Rios - SP Silicato 0,84 0,22 0,25 1,02 4,11 5,61 0,45 0,24

Bortoletto et al., 2002 Rio Corumbataí - SP Silicato/carbonato 3,20 2,30 3,10 1,30 16,00 7,00 2,10 9,30

Conceição et al., 2012 Córrego do Monte Alegre - SP Silicato 13,71 2,97 2,32 3,28 45,79 - 2,05 1,45

Conceição et al., 2012 Córrego do Saudoso - SP Silicato 13,97 2,93 2,41 3,19 42,00 - 2,28 1,90

Fernandes et al, 2017 Rio Sorocaba - SP Silicato 9,30 0,90 7,90 1,20 30,00 11,90 5,90 4,20

t/km2.ano
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Figura 50 Gráfico de comparação de fluxo superficial do íon bicarbonato. 

 

8.2.4. Estimativa do balanço de massa 

 

As análises até aqui realizadas visaram à estimativa dos fluxos, comparado a 

variação temporal entre as campanhas e os períodos de baixa e alta vazão. Nesta seção será 

apresentado e discutido os fluxos dentro de uma visão geral da microbacia do córrego do Bule 

(Tabela 21). 
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Tabela 21 Fluxos da microbacia do Bule. TIS = taxa do intemperismo do silicato; TIC = taxa do 

intemperismo do carbonato; TIT = tata do intemperismo total; [CO2]sil = consumo por intemperismo 

dos silicatos; [CO2]carb = consumo do intemperismo dos carbonatos; [CO2]total = consumo total por 

intemperismo; pCO2 = pressão parcial de CO2 e F(CO2) = fluxo de CO2 na interface água-atmosfera. 

 

 

O pH e temperatura médias da bacia é de 7,4 e 18,6°C. A alcalinidade média é de 

1062 µmol/L, sendo o CID igual 1226 µmol/L. A vazão média é de 124 L/s. Em relação às 

espécies dissolvidas temos que o bicarbonato é o ânion dominante na bacia e o cálcio, 

seguindo do magnésio são os principais cátions do córrego e a sílica. A microbacia do Bule é 

dominada por aproximadamente 80% de sua área correspondendo às rochas carbonáticas, 

sendo os demais litotipos representado pelos quartzitos, filitos e as formações ferríferas 

bandadas. As espécies dominantes na química da água superficial, portanto, refletem os 

litotipos do entorno da bacia.  

Uma amostra de dolomito foi coletada na bacia e analisa no XRF (Fluorescência de 

Raio-X) a fim de se obter a composição química desta rocha. Os resultados mostraram que 

80% da composição do dolomito é do elemento cálcio, seguida de 9% de magnésio. 

TIS 0,13

TIC 1,06

TIT 1,19

[CO2]sil 0,02

[CO2]carb 0,57

[CO2]total 0,59

pCO2 µatm 4065

F(CO2) mol/m
2
.d 5,95

Ca
2+ 1,39

Mg
2+ 0,56

Na
+ 0,03

K
+ 0,04

HCO3
- 6,14

SiO2 0,64

Cl
- 0,03

SO4
2- 0,04

10
5 

mol/km
2
.ano

t/km2.ano

Microbacia do Bule
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Conforme a descrição da geologia local a microbacia é dominada pelos dolomitos do grupo 

Caraças, onde a razão Ca/Mg da rocha é igual 9. Na água superficial do córrego do Bule a 

razão média entre o Ca/Mg é igual 2. Este diferença está relacionada à dinâmica geoquímica e 

a mobilidade destes elementos em ambientes aquosos. Uma forma de investigação destes 

processos é através de modelagens geoquímicas que retornam o índice de saturação destes 

minerais e suas possíveis formas no ambiente, de modo a investigar se ocorre precipitação na 

área ou associação com outros elementos. 

Em relação às fontes dos elementos, a precipitação local contribui com 49% de 

sódio, 10% de sulfato e apenas 1% de potássio para a microbacia do Bule, sendo os outros 

51% do sódio e 99% do potássio provindo de fontes silicáticas e 90% do sulfato dos processos 

de sulfetação. Os íons cálcio, magnésio e bicarbonato possuem uma pequena porcentagem 

proveniente de silicatos (de 1 a 2%) sendo o remanescendo de fontes carbonáticas. A sílica, 

por sua vez, é totalmente proveniente de rochas silicáticas podendo ser representado pelos 

filitos e quartizitos presente na área. Os resultados podem ser vistos na Tabela 22 e Figura 51. 

 

Tabela 22 Fontes em µmol e porcentagem (%) das principais espécies dissolvidas na bacia do Bule. 

 

 

Elementos rio

µmol/L µmol/L % µmol/L % µmol/L % µmol/L %

Cl- 7,22 7,22 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0

SO4
2- 3,82 0,37 10 0,00 0 0,00 0 3,45 90

Na+ 12,57 6,21 49 0,00 0 6,36 51 0,00 0

K+ 10,11 0,13 1 0,00 0 9,98 99 0,00 0

Ca2+ 353,35 0,14 0 350,99 99 2,23 1 0,00 0

Mg2+ 233,83 0,70 0 231,60 99 1,53 1 0,00 0

HCO3 
- 1029,08 0,02 0 1005,20 98 23,85 2 0,00 0

SiO2 108,92 0,00 0 0,00 0 108,92 100 0,00 0

Microbacia do Bule

atm carb sil sulf
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Figura 51 Input em porcentagem das fontes contribuinte da química aquática. 

 

A taxa de intemperismo total (TIT) na microbacia do Bule corresponde a 1,19 x 10
5
 

mol/km
2
.ano, sendo deste, 89% referente ao intemperismo das rochas carbonáticas. O 

consumo total de CO2 através dos processos de intemperismo, para o período estudo, foi de 

0,59 x 10
5
 mol/km

2
.ano, sendo aproximadamente 97% associados a degradação das fases 

carbonáticas. Os valores totais para a bacia podem ser vistos na Tabela 21. A Figura 52 ilustra 

a taxa do intemperismo e o consumo de carbono para ambos os litotipos. 

 

 

Figura 52 Taxas de intemperismo e consumo de CO2 na microbacia do Bule. TIS = Taxa do 

intemperismo do silicato; TIC = taxa do intemperismo do carbonato; [CO2]sil = consumo de CO2 

associado ao intemperismo do silicato; [CO2]carb = consumo de CO2 associado ao intemperismo do 

carbonato. 
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A pCO2 média da bacia é de 4065 µatm, sendo este valor aproximadamente 10 vezes 

maior que a pCO2 atmosférica, caracterizando portanto um fluxo evasivo na bacia de 5,95 

mol.m
-2

.d
-1

 (Tabela 21). O bicarbonato, seguido do cálcio, sílica e magnésio são os elementos 

de maior transporte fluvial da bacia, sendo em termos de carbono o íon bicarbonato é a 

principal espécie dissolvida do CID transportada pelo córrego com 6,14 t/km
-2

.ano
-1 

(Figura 

53).  

 

 

Figura 53 Transporte fluvial da microbacia do Bule. 

 

A partir do estudo da hidrodinâmica e fluxos de elemento, foi possível estimar os 

valores de consumo e transferências de carbono na microbacia do Bule. Os valores 

encontrados foram satisfatórios e comparáveis com outros sistemas, com exceção dos valores 

de desgaseificação na interface água - atmosfera que ficaram bem acima do esperado. Por ser 

uma bacia dominada por rochas carbonáticas e ter suas características preservadas, a 

microbacia do córrego do Bule mostrou ser uma área de grande interesse nos estudos 

referentes a essa temática, podendo seus valores ser utilizados como background de 

comparação para área com intensas denudações dentro do Quadrilátero Ferrífero. 
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9. CONCLUSÕES 

 

O trabalho teve por objetivo estudar a química da água superficial da microbacia do 

córrego Bule, a fim de estimar a taxa do intemperismo e o consumo de carbono por 

degradação química da rocha. 

A partir das análises iônicas, das interpretações estatísticas e dos gráficos de 

classificação da água, conclui-se que: i)o bicarbonato é o principal componente do CID no 

córrego do Bule, e juntamente com o cálcio, são as duas principais espécies dissolvidas no rio, 

classificando as águas do Bule como bicarbonatada cálcia; ii) o intemperismo da fase 

carbonáticas e a diluição, são os principais processos controladores da química do rio, sendo 

também as duas principais fontes de elementos dissolvidos; iii) pela análise de cluster e a 

variação espacial dos elementos dissolvidos, observamos que a microbacia do Bule apresenta 

uma mudança na sua dinâmica entre os pontos a montante e a jusante, podendo estar 

relacionados principalmente com a concentração do CID e mudanças na dinâmica da vazão; 

iv) a microbacia apresentou baixas concentrações de elementos indicativos de poluição, sendo 

uma bacia livre de influências antrópicas; v) pelas razões iônicas e análises de mapas 

geológicos concluímos que a microbacia do Bule não apresenta afloramentos de evaporitos, 

sendo os principais litotipos da área as rochas carbonáticas seguida das fases silicáticas.  

Os tributários TC2 e TR2 possui características ácida, principalmente no período de 

baixa vazão, devido aos baixos valores de pH e alcalinidade, e isto pode ser um reflexo das 

formações ferríferas bandadas que ocorrem na região. Além disso, os pontos a montante do 

córrego apresentam maiores valores de carbono orgânico total do que os pontos a jusante, 

podendo ser justificada pela vegetação mais fechada na cabeceira do rio com menor 

incidência de luz, possibilitando maior lixiviação de orgânicos para a bacia e menor 

degradação da matéria orgânica. O TR4 , apesar de estar localizado no curso médio do rio, 

apresentou características semelhantes com os tributários a montante, principalmente em 

relação ao CID. 

Em termos de fontes a sulfetação é uma importante produtora de sulfato na região 

sendo responsável por 90% da concentração total do sulfato no rio. Os íons cálcio, magnésio e 

bicarbonato são praticamente provenientes dos dolomitos presentes na área, provenientes dos 
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dolomitos da região. A precipitação aparece como uma importante fonte de sódio e sulfato, 

além do cloreto sendo este proveniente totalmente do regime de chuvas. O intemperismo das 

fases silicáticas contribuem, além da sílica, principalmente com sódio e potássio. Apenas uma 

pequena parcela de cálcio, magnésio e bicarbonato provem desta fonte, sendo os minerais 

feldspatos cálcio e micas os prováveis responsáveis pela liberação destes elementos.  

Através de cálculos empíricos do balanço de massa foi possível estimar a taxa do 

intemperismo e do consumo de carbono, onde a taxa total do intemperismo foi de 1,19 x 10
5
 

mol/km
2
.ano, sendo a taxa do intemperismo do carbonato aproximadamente 8 vezes maior do 

que a do silicato, justificado pela alta susceptibilidade dos minerais carbonáticos em sofrer 

intemperismo. O consumo total de carbono por degradação química das rochas na microbacia 

do Bule foi de 0,59 x 10
5
 mol/km

2
.ano, sendo os carbonatos responsáveis por 97% deste 

consumo. 

A microbacia do Bule é um ecossistema supersaturado em carbono devido a sua 

composição litológica, apresentando valores de pCO2, aproximadamente, 10 vezes maior que 

a atmosfera, estando este valor condicente com os esperados para estes ecossistemas. A bacia 

apresentou fluxos evasivos em todas as amostragens, com exceção dos tributários TC2, TR2 e 

TR4 da campanha de abril, em que ocorre a apreensão de CO2. O fluxo da bacia foi de 5,95 

mol/m
2
.ano, sendo estes valores elevados e fora do esperado, necessitando de uma 

investigação mais apurada na área. 

O potencial de transporte do rio é condicente com a dinâmica de microbacias, sendo 

o bicarbonato, cálcio, sílica e magnésio os principais dissolvidos transportados pelo rio até a 

barragem soledade. O tributário TR6 é o que mais contribui com os elementos dissolvidos 

para dentro do canal principal. 

Deste modo, percebemos que a região da microbacia do Bule se mostrou uma 

importante região sumidouro de carbono atmosférico, devido o seu grande volume de rochas 

carbonáticas e sua localidade em região tropical onde o intemperismo químico é intensificado 

devido às altas temperaturas e precipitações, características do clima, e se comporta como 

uma fonte emissora de carbono através da desgaseifição do CO2 pela superfície da água. As 

hipóteses levantadas neste trabalho se mostraram satisfatória, no entanto, os pontos em que a 

pCO2 apresentou valores menores que a atmosfera, ou seja, apreensão de CO2 ao invés de 

desgaseificação, não eram esperados devido as características química da bacia, realçando a 

importante de uma avaliação mais detalhada desta variável na área. 
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A microbacia do Bule se mostrou uma importante área de interesse de estudo em 

termos de fluxos de carbono, seja pelo consumo através dos processos intempéricos ou pelas 

emissões de carbono na interface água-atmosfera. Isto se dá pelo fato da região ser dominada 

por rochas de fases carbonáticas, uma vez que está é uma importante fase litológica de 

consumo de carbono por degradação química em ciclos de curto tempo geológico. Por ser 

supersaturada em carbono é também de grande interesse para investigações de fluxos de CO2 

na interface água – atmosfera. Além disso, por ser livre de influências antrópicas se tornam 

um ambiente relevante para investigações de processos naturais.  

Este trabalho foi uma primeira estimativa dos fluxos de carbono na região podendo 

ser usada de base e ponto de partida para futuros trabalhos na área e em outras bacias 

hidrográficas. A fim de se aperfeiçoar os resultados gerados sobre os fluxos, sugere-se a 

inclusão de análises isotópicas de δ
13

C do CID, amostragem espacial dos diferentes litotipos 

da bacia para análise de XRF e análise química da água da chuva a fim de auxiliar as 

distinções das fontes, além do aumento no n amostral temporal, com campanhas de 

investigação em longo prazo (maiores que um ano) com a finalidade de se eliminar o efeito 

dos anos atípicos e acompanhar uma variação com menor estrapolação de dados. Para a pCO2 

e os fluxos na interface água-atmosfera indicam-se ainda amostragens com intervalos 

regulares ao longo do dia, uma vez que a dinâmica do dióxido de carbono e do oxigênio 

dissolvidos estão interligados e variam ao longo de um dia com influências diurnas e 

noturnas. 

Através dos resultados obtidos ressaltamos a importância de se incluir, nas 

investigações geoquímicas, estudos em sistemas menores como microbacias de drenagem, a 

fim de complementar os estudos realizados em grandes bacias e quantificar a contribuição 

destes sistemas dentro de um contexto regional e global. 
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