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RESUMO 

A bacia do Rio Doce hospeda grandes complexos minerários, além de ser amplamente explorada 
para atividades agropecuárias, abastecimento populacional e industrial. O Rio Doce é um dos 
principais corpos hídricos na região sudeste, com carga sedimentar estimada em 11,22 x 106 
tons/ano. A sua capacidade de mobilização sedimentar associada às atividades ao longo de sua 
bacia hidrográfica já justificariam um estudo profundo na interface continente-oceano. Somado a 
isto, em novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão, pertencente à mineradora 
Samarco, descrito como o maior desastre ambiental na história do Brasil, mobilizou cerca de 55 
milhões de m³ de rejeitos de minério para a bacia hidrográfica do Rio Doce, sendo o principal 
corpo hídrico afetado. A lama de rejeitos, de cor avermelhada e granulometria fina, composta de 
sílica, hematita, magnetita, óxi-hidróxidos de manganês e componentes orgânicos percorreu mais 
de 600 km, sendo levada até o oceano. Este estudo avaliou a distribuição dos elementos maiores 
e traços e seus possíveis impactos em sedimentos marinhos localizados na zona de descarga do 
Rio Doce, tanto na área de plataforma como talude após a chegada da pluma de rejeitos de 
minério utilizando-se a técnica de abertura total de amostras e determinação das concentrações 
por ICP-OES. Observou-se que o testemunho M125-39-2, mais perto da zona de descarga do Rio 
Doce é o que apresenta o melhor registro do evento de Mariana. Sugere-se dois possíveis eventos 
de contaminação distintos neste testemunho, associado à entrada primária da pluma de rejeitos e 
a posterior remobilização dos rejeitos de minérios em condições de maior pluviosidade, onde 
reconheceu-se aumento nas concentrações de Fe, Al, Si, Ti, As, Pb entre outros elementos. Os 
dados isotópicos, quando interpolados entre si e aos valores de COT e NT demonstram dois 
grupos distintos, um com mistura de fontes de matéria orgânica (base do testemunho M125-39-2) 
e outro com uma assinatura isotópica marinha (topo do testemunho M125-39-2 e demais 
testemunhos localizados na plataforma e talude). A diferença do sinal isotópico pode ser 
explicada pela fertilização oceânica principalmente pela entrada de Fe. De forma adicional, os 
dados granulométricos e as razões elementares, quando interpretadas de forma conjunta, 
demonstraram que a influência da descarga do Rio Doce é predominante no testemunho M125-
39-2, comprovando que há um aumento abrupto do aporte terrígeno de forma localizada, 
concomitante aos dois eventos identificados nas leituras dos elementos químicos estudados. 
Infere-se se um terceiro evento no centímetro mais superficial do testemunho M125-50-2, onde é 
possível observar aumento nas concentrações de Fe, Al, Si, K e Ti e nos elementos traços. 
Observou-se que a proximidade da área fonte somado ao regime de correntes e ventos na região 
foram os fatores que exerceram maior controle na concentração dos elementos provenientes da 
lama de minério em determinados testemunhos. Constatou-se que a matéria orgânica e a 
granulometria apesar de apresentarem papel secundário neste estudo, foram possíveis fatores que 
contribuíram para a maior adsorção de metais provenientes da pluma de minérios. 
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ABSTRACT 

Besides hosting large mining complexes, the Rio Doce basin is widely exploited for agricultural 
activities, population and industrial supplies. The Rio Doce is one of the main water bodies in the 
southeast region, with an estimated sedimentary load of 11.22 x 106 tons / year. Just only it’s 
sediment transport capacity, associated with the activities along its watershed, justify a deep 
study at the continent-ocean interface. However, in addition, in November 2015 the collapse of 
the Fundão dam, property of the Samarco mining company, described as the largest 
environmental disaster in Brazilian history, mobilized around 55 million m³ of mining waste 
through the Rio Doce basin, being the main water body affected. A reddish, fine granulometry 
mud, composed of silica, hematite, magnetite, manganese oxides and organic matter was 
transported in the river system through more than 600 km and released in the ocean. This study 
evaluates the distribution and possible impacts of major and trace elements on marine sediments 
located in the discharge zone of the Rio Doce, both in the platform and slope areas, after the 
arrival of the pen of ore tailings, by means of the total opening of samples technique and samples 
analyses by ICP-OES. The marine core M125-39-2, closer to the discharge zone of the Rio Doce 
presents the best record of the Mariana event. Two possible distinct contamination events were 
suggested in this sample, associated with the primary entrance of the reject pens and the 
subsequent remobilization of the ore tailings under higher rainfall conditions, where an increase 
in Fe, Al, Si, Ti, As, Pb among other elements is recognized. Interpolation of isotopic signals 
with TOC and TN led to identify two distinct groups in the sediment, one with mixed organic 
matter sources (M125-39-2) and the other with a marine isotopic signature (top of M125-39-2 
and other reports). In addition, the granulometric data and the elemental ratios when interpreted 
together show that the influence of the Rio Doce discharge is predominant to the M125-39-2 test, 
consistent with an abrupt, localized increase of the terrigenous contribution, concomitant to the 
two events identified chemical elements registers. A third event,  in the most superficial 
centimeter of M125-50-2 is also infered, characterized by an increase in the concentrations of Fe, 
Al, Si, K and Ti, as in the trace elements concentrations. The proximity of the source area and the 
patterns of marine currents and winds in the region is fundamental for the concentration of the 
elements from the ore sludge in certain testimonies. Finally, organic matter and granulometry, 
despite their secondary role in this study, are factors with some potential which could enhance 
the adsorption of metals from the ore plume. 
 
Keywords: Iron Ore. Doce River. Environmental Contamination. Marine Sediments. 
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1 INTRODUÇÃO 

           Os elementos maiores e traços ocorrem como componentes de minerais detríticos ou 

presentes na fração orgânica, onde a principal fonte natural destes elementos para sedimentos 

marinhos é o intemperismo das rochas e dos solos. Após o intemperismo, os elementos são 

transportados pelos rios para o ambiente marinho, em forma de material em suspensão ou 

dissolvidos, ou ainda, partículas em suspensão podem ser carregadas para o ambiente marinho 

através da deposição atmosférica. Já na fonte antrópica, uma vez descarregados em águas 

superficiais, os elementos traços são transportados para os sedimentos marinhos associados ao 

material em suspensão ou eventualmente sob a forma de colóides (ROSENTAP et al., 1986; 

DU LAING, et al., 2009; XU et al., 2017). 

          Uma das etapas finais do transporte de água e matéria ao longo da interface 

continente ─ oceano ocorre através de plumas costeiras que se proliferam a partir da 

desembocadura dos rios sobre a plataforma continental, onde os sedimentos marinhos 

constituem o ponto terminal de acumulação das substâncias transportadas para a plataforma 

continental (PEDREIRA et al., 2008). Na água do mar os elementos químicos ocorrem 

naturalmente na forma dissolvida ou associados a partículas em suspensão e são removidos da 

coluna d’água e depositados no sedimento de fundo. De modo geral, os sedimentos têm uma 

alta capacidade de reter espécies químicas orgânicas e inorgânicas e destas substâncias mais 

de 99% são estocadas no compartimento sedimentar (FORSTNER; SALOMONS, 1980). 

Porém, a acumulação desses elementos traços nos sedimentos costeiros e marinhos é direta ou 

indiretamente controlada pelas condições redox, que afetam fortemente as associações desses 

elementos com fases inorgânicas sedimentares, como compostos de enxofre, ferro e manganês 

(COOPER; MORSE, 1998). Diversos elementos traços (por exemplo: Ni, Cu, Zn e Cd) são 

sensíveis à mudança nas condições redox na coluna d’água e podem ser encontrados no 

sedimento em associação com a matéria orgânica, mas podem ser também retidos no 

sedimento em associação com a pirita (FeS2), em ambientes que possibilitem a sua formação 

(TRIBOVILLARD et al., 2006). 

 A principal fonte de sedimentos depositados nas plataformas continentais é 

proveniente do transporte fluvial, sendo este responsável por quase 90% do aporte sedimentar 

(CHAKRAPANI, 2005). Na costa leste do Brasil, o Rio Doce é uma das principais fontes de 

sedimentos para a plataforma continental. Lima et al. (2005) estimaram que a carga 

sedimentar da bacia hidrográfica do Rio Doce é de 11,22 x 106 tons/ano, volume maior que de 
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outras bacias hidrográficas como Paranaíba (6,06 x 106 tons/ano), Paraíba do Sul (4,35 x 106 

tons/ano), Paraná (10,51 x 106 tons/ano) e Uruguai (3,59 x 106 tons/ano). Este grande volume 

de sedimentos apresenta uma alta capacidade de reter espécies químicas orgânicas e 

inorgânicas, além de ser o principal meio de transporte destas espécies na região de interface 

continente-oceano. 

 A bacia do Rio Doce hospeda o maior complexo de mineração de ouro na América do 

sul. Sua bacia hidrográfica também é amplamente utilizada para atividades como mineração, 

irrigação, agricultura, atividades industriais e consumo humano (BASTOS et al., 2017). Essas 

atividades resultam em diversos impactos ambientais ao longo do Rio Doce. Além das 

atividades descritas acima, o maior impacto ambiental causado ao Rio Doce foi devido ao 

rompimento da barragem de rejeitos de Fundão (novembro de 2015), localizada em Mariana 

(MG). O Rio Doce foi o principal corpo hídrico afetado pelo pior desastre ambiental na 

história do Brasil. Segundo o relatório emitido pelo IBAMA (2015) estima-se que 34 milhões 

de m³ de lama e resíduos de mineração atingiram o Rio Doce. 

 Trabalhos posteriores ao desastre, realizados em sedimentos do rio e em sedimentos 

localizados na plataforma continental indicam um aumento no fator de enriquecimento de 

metais como Fe, Co, Hg, Ni, As e outros elementos, como por exemplo Al e Si (BASTOS et 

al., 2017; CAGNIN et al., 2017; MARTA-ALMEIDA et al., 2016; QUEIROZ et al., 2018). 

Publicações posteriores na região da plataforma do Rio Doce apontam o espalhamento da 

pluma até 70 km da costa, como também sugerem uma mudança local no padrão de 

sedimentação pós desastre (EVANGELISTA et al., 2016; OLIVEIRA; QUARESMA, 2017; 

GRILO et al., 2018; RUDORFF et al., 2018). Hatje et al., (2017) destacaram que a 

contaminação gerada pelos rejeitos podem atingir os sedimentos da plataforma continental e 

afetar o comportamento deposicional na interface continente-oceano, assim como também 

ressalta que os efeitos do acidente ainda são desconhecidos e estudos aprofundados precisam 

ser realizados para um melhor entendimento dos possíveis impactos no ecossistema e no 

comportamento geoquímico de elementos majoritários e traços.  

 Além da possível acumulação dos rejeitos de minério na região da plataforma, alguns 

trabalhos de modelagem espacial e sensoriamento remoto, realizados com o propósito de 

entender o comportamento de dispersão da pluma de contaminantes, indicam a dispersão para 

além da região plataformal, podendo se dispersar na zona do talude continental (MARTA-

ALMEIDA et al., 2016; RUDORFF et al., 2018; MAGRIS et al., 2019). De acordo com o 
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trabalho de Marta-Almeida et al. (2016), a pluma após 9 semanas poderia atingir até 300 km 

de distância a partir da foz do Rio Doce. Magris et al. (2019) propõe que apenas parte da 

pluma atingiria a zona do talude, atingindo no máximo 270 km da costa. 

 Assim, o presente trabalho visa entender se os sedimentos coletados na região tanto da 

plataforma como do talude registram alguma mudança de assinatura na distribuição dos 

elementos majoritários e traços após o desastre da barragem de Fundão, visto que a maior 

parte dos estudos focou na distribuição dos elementos na região do rio e do estuário. Outro 

aspecto importante deste trabalho é contribuir para compreender como a distância para a área 

fonte (no caso a foz do rio) controla a distribuição dos elementos na região da plataforma e 

nos depósitos mais distais, como demonstrado através da modelagem do espalhamento 

espacial da pluma de rejeitos (BASTOS et al., 2017; RUDORFF et al., 2018), além de 

demonstrar se as concentrações pretéritas de certos elementos (relacionados à geologia local e 

fontes antrópicas) também são observadas na área de estudo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 Estudar o comportamento geoquímico dos elementos maiores e traços em sedimentos 

marinhos na plataforma continental e talude na zona de descarga do Rio Doce e suas possíveis 

relações com o lama de rejeitos provenientes do rompimento da barragem de Fundão. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Caracterizar a qualidade e origem da matéria orgânica através da determinação de COT, 

NT, C/N, δ13C e δ15N e determinar possíveis associações com o material de origem fluvial. 

2.2.2. Determinar a distribuição vertical das concentrações dos elementos maiores e traços 

para identificar uma possível influência da pluma de rejeitos nos sedimentos marinhos. 

2.2.3. Avaliar as razões elementares usando as concentrações totais dos elementos a fim de 

entender as possíveis mudanças no padrão de sedimentação na área de estudo. 
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3 BASE TEÓRICA 

3.1 GEOQUÍMICA ORGÂNICA E ISÓTOPOS ESTÁVEIS 

 Os sedimentos marinhos atuam como importantes reservatórios da matéria orgânica, a 

qual é principalmente produzida durante o processo de fotossíntese, realizado pelas plantas, 

algas, bactérias e organismos extremófilos (GORNITZ, 2009). Essa matéria orgânica presente 

nos sedimentos marinhos é originada tanto no próprio ambiente aquático, como também pode 

ser transportada do continente para os oceanos em condições propensas para tal. Nesse 

contexto, os proxies geoquímicos são ferramentas que auxiliam no entendimento da origem 

do material orgânico e das mudanças de produtividade. Assim sendo, o estudo do carbono 

orgânico total (COT), nitrogênio total (NT) e dos isótopos estáveis δ
13C e δ

15N em 

sedimentos marinhos tem sido usados de forma vasta na bibliografia como indicadores de 

produtividade primária, qualidade e origem do material, entre outros aspectos (FISCHER; 

WEFER, 1999; GUILDFORD; HECKY, 2000; NAIDU et al., 2000; KENNEDY et al., 2005; 

ALTABET, 2006; ROBINSON et al., 2012). 

 

3.1.1 Carbono Orgânico Total (COT), Nitrogênio Total (NT) E Razão C/N 

 O COT é uma ferramenta que visa elucidar a abundância de matéria orgânica no 

ambiente sedimentar. Já o NT é utilizado para entender o aporte de nutrientes a partir das suas 

formas orgânicas e inorgânicas, podendo ser um indicativo do nitrogênio disponível para o 

crescimento algal (GUILDFORD; HECKY, 2000). O conteúdo de COT e do NT são 

influenciados tanto pela produção, como também pela degradação da biomassa. As principais 

fontes de carbono e nitrogênio proveem da decomposição de plantas, algas marinhas e 

contaminantes químicos (CARREIRA et al., 2002; CARVALHO, 2008). 

 Em sedimentos marinhos, COT e NT são utilizados como instrumentos para distinção 

entre fontes marinhas e terrestres (GUILDFORD; HECKY, 2000; RULLKÖTTER, 2006; 

CARVALHO, 2008; LANDOLFI et al., 2015). Os fatores que influenciam a concentração de 

COT e NT são diversos, destacando-se o tipo de matéria orgânica, o nível de oxigenação da 

coluna d’água e sedimento, o tamanho do grão, variações locais de hidrodinâmica, 

profundidade da coluna d’água e a taxa de sedimentação (RULLKÖTTER, 2006; SIGMAN; 

KARSH, 2009). Em relação ao tamanho do grão, a granulometria mais fina possui maior 

superfície de contato e consequentemente maior eficácia na adsorção de matéria orgânica, 
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pois além de ser vital na adsorção, limita o espaço intergranular, diminuindo assim o conteúdo 

de oxigênio, o que favorece uma maior preservação de matéria orgânica. De forma contrária, 

o aumento do tamanho do grão tende a diminuir as concentrações de COT e NT 

(RULLKÖTTER, 2006). A variação da hidrodinâmica, além de afetar a deposição sedimentar, 

que é um dos parâmetros chaves na interação da matéria orgânica, favorece a degradação da 

matéria orgânica em situ, de modo que o aumento hidrodinâmico remobiliza o sedimento, 

aumenta a oxigenação do substrato e deturbam a taxa de sedimentação (MEYERS; ARBOR, 

2001). 

 A razão C/N nos informa a respeito da origem da matéria orgânica (marinha vs. 

terrestre), devido às diferenças que existem entre a composição elementar das plantas 

vasculares e das algas. A razão C/N da matéria orgânica proveniente das algas varia de 4 a 10, 

devido ao alto conteúdo em proteínas e baixas concentrações de celulose. Já as plantas 

vasculares, pelo contrário, apresentam abundância em celulose e baixo conteúdo em 

proteínas, com uma razão C/N maior ou igual a 20 (MEYERS, 1994, 1997). Já Stein (1991) 

considera valores de até 10 da razão C/N como matéria orgânica de origem algal, de modo 

que acima desse valor, há uma mistura entre fontes (marinha/terrestre). 

3.1.2 Isótopos Do Carbono (δ13C) 

 Dentre os isótopos de carbono, o mais conhecido é o 14C, isótopo radioativo utilizado 

para datações, devido ao tempo de decaimento (meia-vida de aproximadamente 5730 anos). 

Já os isótopos estáveis, 12C e 13C, estão presentes na natureza e são fracionados 

biologicamente durante a fotossíntese, dependendo do tipo do ciclo fotossintético seguido e 

podem, assim, ser aplicados como proxies (TRUMBORE; DRUFFEL, 1995). As plantas C3, 

fracionam o carbono de forma diferente das plantas C4, gerando diferenças nas razões 
13C/12C, que por sua vez distinguem-se das razões das algas marinhas e lacustres (MEYERS; 

ISHIWATARI, 1993; MEYERS, 1994, 1997; MEYERS; ARBOR, 2001). De maneira 

simplificada, o isótopo de carbono 12 é mais leve que o isótopo de carbono 13, e durante a 

fotossíntese de uma planta (ou alga), por exemplo, ao ocorrer à assimilação de dióxido de 

carbono presente na atmosfera, há a preferência pela incorporação do isótopo mais leve (12C) 

em detrimento do isótopo mais pesado (13C), fazendo com que a planta incorpore mais 12C, 

ficando assim enriquecida em 12C em detrimento ao 13C. A razão entre 13C/12C por padrão são 

expressas utilizando a notação "delta" (δ). Esta notação também é aplicada para outros 

sistemas de isótopos estáveis, como por exemplo para o nitrogênio (SLATER et al., 2001). 
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 Na água do mar, o fracionamento isotópico de carbono é controlado pelo 

fracionamento de carbono inorgânico dissolvido (DIC). O carbono inorgânico dissolvido tem 

relação íntima com a produtividade primária na camada fótica (essencial para a realização da 

fotossíntese). O balanço de carbono no oceano é controlado por sua vez pelo intemperismo 

químico de rochas continentais (controle primário) e atividade hidrotermais (controle 

secundário) (POPP et al., 1997). 

 De acordo com Stuiver et al. (1984) e Loring e Rantala (1992), a razão 13C/12C, que 

expressa como δ13C, é o desvio relativo do conteúdo de 13C a partir do padrão VPDB (Vienna 

Peedee Belemnite) expressa pela seguinte fórmula: 

δ �	�‰�	�� 	 
 �	� /	 �	�� 	���������� �	� / �	�� 	������
�	� / �	�� 	����������� �  

 

 O δ13C pode indicar fonte do material orgânico (marinha ou terrestre), visto que o sinal 

isotópico é diferente dependendo do tipo de fonte, como explicado acima, além de indicar 

mudanças de paleoprodutividade. As variações isotópicas do carbono na composição do 

fitoplâncton indicam mudanças na concentração atmosférica e oceânica de CO2 e da 

produtividade fitoplanctônica (POPP et al., 1997). A Figura 1 abaixo ilustra os diferentes 

valores obtidos para as variações isotópicas do δ13C e as respectivas interpretações. 

Figura 1 - Valores de δ13C e suas respectivas interpretações  

 

Fonte: Modificado de TRUMBORE; DRUFFEL, 1995 
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3.1.3 Isótopos Do Nitrogênio (δ15N) 

 O isótopo estável de nitrogênio tem sido usado como proxy climático e oceanográfico 

para estimar mudanças na dinâmica de nutrientes na coluna d’água, como indicadores de 

processos (fixação, nitrificação, desnitrificação) (LAROSE et al., 2013; RAFTER et al., 

2013); de origem (terrestre ou marinho) (THORNTON; MCMANUS, 1994; OGRINC et al., 

2005; ALTABET, 2006; VAALGAMAA et al., 2013; GIBSON et al., 2015; LOUIS et al., 

2015) e é comumente utilizado associado a outros proxies para a reconstrução da 

produtividade oceânica (FISCHER; WEFER, 1999; ALTABET, 2006; SIGMAN; KARSH, 

2009).  

 O nitrogênio tem dois isótopos estáveis, 14N e 15N (com massas atômicas de 14 e 15 

respectivamente). O 14N é o isótopo de maior abundância, representando 99,63% do 

nitrogênio disponível na natureza. Os processos físicos, químicos e biológicos geram uma 

separação sutil, mas mensurável, entre os dois isótopos na razão de 15N/14N entre as diferentes 

formas de nitrogênio encontradas no ambiente marinho, além de apresentar pequenas 

variações naturais. O padrão adotado é o N2 atmosférico, que por definição tem um valor de 0 

‰ de 15N. O sinal do δ15N em sedimentos é o resultado do fracionamento isotópico do 

nitrogênio após diversas etapas de ciclagem biológica que ocorrem tanto no oceano como no 

continente e junto com outros proxies é possível entender as condições em que a matéria 

orgânica presente nos sedimentos marinhos foi produzida (SIGMAN; KARSH, 2009). 

 

δ �	�‰�	�� 	 
  	�! /	  	�" 	����������  	�! /  	�" 	�#$%&ã(�
 	�! /  	�" 	�#$%&ã(������ �  

 

 Do nitrogênio disponível na natureza, 99% se encontra na forma de nitrogênio 

molecular (N2) atmosférico. Para a melhor compreensão do valor de δ15N é necessário um 

entendimento do ciclo do N, ciclo este bastante complexo. De maneira geral, de acordo com 

Sigman et al. (2009), o nitrogênio percorre a seguinte trajetória dentro do seu ciclo: Fixação; 

Amonificação; Nitrificação; Desnitrificação, onde a entrada de nitrogênio no sistema é 

determinada pela fixação do mesmo e a saída, pela desnitrificação e oxidação anaeróbica do 

amônio. Os processos básicos podem ser vistos na Figura 2. O nitrogênio nos oceanos 

encontra-se como formas dissolvidas de nitrogênio inorgânico (NO2, NO3, NH4+), os quais 
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são utilizados pelo fitoplâncton e remineralizados a partir do nitrogênio orgânico 

(ROBINSON et al., 2012). Nos oceanos, os valores para o nitrogênio podem variar de acordo 

com os processos de ciclagem e suas várias formas químicas envolvidas nesses processos, 

podendo variar entre -10 e +15 ‰ (ALTABET, 2006). O sinal de δ15N proveniente de fontes 

continentais gera valores baixos no oceano, entre 0 a 3 ‰, quando não há grande impacto da 

agricultura, isto porque a principal fonte para a fixação continental é o nitrogênio atmosférico, 

diferente do sinal de δ15N esperado para regiões, com produção fitoplânctonica 

(estuário/oceano), que varia entre 7 a 9 ‰ (THORNTON; MCMANUS, 1994; OGRINC et 

al., 2005). Alterações no ciclo do N podem ser geradas a partir de um aporte abrupto de 

nutrientes, permitindo uma avaliação da sua origem a partir da sua especiação. 

 Fixação: É o processo responsável pela transformação de N2 atmosférico em 

nitrogênio inorgânico (NO2, NO3, NH4+). Esta transformação é realizada majoritariamente por 

bactérias, ocorrendo tanto no continente, como nos oceanos (cianobactérias) (HOFFMAN, 

1999). Logo, o nitrogênio disponível na coluna d’água, pode ser de origem continental (rios, 

deltas e estuários) ou por fixação in-situ. 

 Desnitrificação e Anammox: São os dois processos responsáveis pelo balanço de 

nitrogênio nos oceanos. A desnitrificação é a redução de NO3- em N2. De acordo com Altabet 

(2006) a desnitrificação, ao reduzir o nitrato presente tanto na coluna d’água, como também 

no sedimento, em nitrogênio, produz um enriquecimento de 15N do nitrato remanescente, visto 

que há a liberação de 14N2 na forma de gás, podendo gerar assinaturas entre 20-30 0/00. A 

anammox, é a oxidação anaeróbica de amônio pelo NO2- produzindo N2, sendo assim um 

mecanismo importante para balancear o N2 oceânico, apesar de pouco se saber sobre os seus 

efeitos isotópicos. 

 Ciclagem interna: A partir da fixação de N2 em Norg, diferentes mecanismos atuam, 

gerando íons distintos, que ao serem assimilados no sedimento provocam respostas isotópicas 

diversas. Dentro da ciclagem interna destacam-se o processo de Amonificação e de 

Nitrificação. A Amonificação é a conversão de Norg em amônio (NH4
+) por bactérias 

heterotróficas, que promovem um aumento do δ15N deixando-o mais enriquecido (~3‰) 

(FISCHER; WEFER, 1999). A Nitrificação é realizada por bactérias nitrificantes, onde o 

NH4
+ sofre oxidação, formando (NO2

-), que também é oxidado, transformando-se em (NO3
-). 
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 O nitrogênio é escasso em águas superficiais, aonde há o predomínio algal, devido a 

zona fótica. O principal mecanismo na coluna d’água responsável por assimilar as formas 

nitrogenadas é o fitoplâncton. O fitoplâncton assimila nitrato (NO3
-), amônio (NH4

+) e nitrito 

(NO2
-) e consume preferencialmente N14, isótopo mais leve. O nitrato é a fonte de nitrogênio 

em águas profundas para o crescimento planctônico. A assimilação de nitrato gera um valor 

isotópico entre 5 e 8 0/00. A assimilação de amônia pelo fitoplâncton gera um valor isotópico 

de até -20 0/00. Quando há a assimilação de nitrito, o valor isotópico tende a apresentar valores 

de até 1 0/00.  

Figura 2 - Figura esquemática do Ciclo do Nitrogênio 

 

Fonte: Modificado de LAROSE et al., 2013 

 

3.2 GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS MAIORES E TRAÇOS 

 A presença dos elementos maiores e traços no meio ambiente está associada ao 

intemperismo de rochas e às atividades antrópicas. As principais fontes de metais 

(principalmente pesados) no ambiente aquático são provenientes de resíduos provenientes do 

despejo de mineração, das indústrias e da lavoura, podendo interagir/acumular em diferentes 

reservatórios. Os metais, quando disponíveis no meio ambiente podem percorrer uma série de 

reservatórios, podendo ficar retidos nos mesmos ou serem remobilizados. Quando 

descarregados nos rios, podem ficar disponíveis tanto no material em suspensão e/ou na água 

superficial, migrando entre esses compartimentos, podendo ser adsorvidos pelo material que 

sofreu deposição ou serem precipitados na água intersticial. A Figura 3, abaixo, mostra as 
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possíveis vias de interação e acumulação do metal no meio ambiente (FORSTNER, U., 

SALOMONS, 1980; CHEN et al., 2018).  

 

Figura 3 -  Possíveis interações e reservatórios dos metais no meio ambiente aquático 

 

 Fonte: Modificada de FORSTNER, U., SALOMONS, 1980 

 

 Esses elementos podem ser retidos nos compartimentos geoquímicos, mais 

precisamente nos sedimentos, por mecanismos como adsorção, complexação, coprecipitação e 

absorção biológica. De acordo com Forstner e Salomons (1980), concentrações elevadas de 

metais nos sedimentos estão comumente associadas à adsorção, processo dominante que 

utiliza a matéria orgânica particulada, argilominerais ou óxidos e hidróxidos para reter tais 

elementos. 

 Ao se falar sobre a retenção de elementos-traço por adsorção em sedimentos, os 

principais responsáveis podem ser os óxidos e hidróxidos de Fe, Mn e Al, além da matéria 

orgânica. Óxidos desses metais apresentam superfície específica alta e, assim, têm maior 

capacidade para adsorver e carrear cátions e ânions, devido a sua alta capacidade de troca 

iônica. Esses óxidos, principalmente de Fe e Mn, possuem alta capacidade de adsorção e 
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afinidade por metais pesados, sendo as principais fases fixadoras em ambientes oxidantes ou 

quando os metais são liberados da matriz sulfetada durante o intemperismo ou diagênese 

recente. Isto os torna importantes para remover elementos-traço de soluções (DREVER, 1982; 

LICHT, 2001; DU LAING et al., 2009; SANTOS et al., 2015).  

 De acordo com Salomons et al. (1987) existem zonas com variação na condição de 

oxigenação ao longo do perfil sedimentar, que são: uma camada óxica, uma interface óxica-

anóxica e uma camada anóxica. Na camada óxica dos sedimentos, as fases estáveis dos metais 

traços são predominantemente as espécies adsorvidas (DU LAING et al., 2009). Tanto a 

interface óxica-anóxica, como a camada anóxica descrita por Salomons et al. (1987), 

apresentam papel fundamental nos fluxos e processos relativos aos metais traços, já que por 

serem zonas controladas pela sulfato redução, impactam na redução do Fe e Mn. A inclusão 

ou dissolução de precipitados que apresentam metais traços é controlado por processos redox 

dentro do gradiente óxico-anóxico (DU LAING et al., 2009). Com a mudança de posição 

tanto da interface óxica-anóxica, como da camada anóxica, há uma tendência de migração dos 

elementos presente nessas zonas para a camada óxica.  

 É importante ressaltar que a mobilidade dos metais está relacionada também a 

mudanças de pH, salinidade e presença de matéria orgânica. De maneira geral, se houver 

oxidação no meio e diminuição do pH, ocorre aumento da solubilidade dos metais; já se o 

sistema sofrer redução e aumento do pH, originam-se complexos organo-minerais estáveis 

(CALMANO et al., 1993). Metais são altamente adsorvidos sob condições de pH elevado, 

pois formam-se hidróxidos, carbonatos e complexos orgânicos que carreiam estes metais e 

diminuem suas mobilidades. Isto explica o motivo de solos alcalinos apresentarem baixa 

disponibilidade de elementos-traço importantes para plantas (DREVER, 1982; SPOSITO, 

1989).  

 As mudanças de salinidade também são importantes na geoquímica dos processos que 

envolvem a mobilidade dos metais (Figura 4). De forma geral, o aumento de salinidade 

provoca a solubilidade dos metais, pois os íons metálicos tendem a apresentar baixa atividade 

iônica (SALOMONS et al., 1987). Outros dois fatores importantes na relação salinidade-

mobilidade dos metais são as associações de íons metálicos com o Cloro e a competição por 

superfícies de sorção com cátions de Na, K, Ca, Mg, que são mais abundantes em águas com 

maior salinidade (SALOMONS et al., 1987; TAM; WONG, 1999; VERSLYCKE et al., 

2003). 
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Figura 4 - Relação entre a salinidade e a solubilidade dos metais 

 

Fonte: Modificada de SALOMONS et al., 1987. 

 

 A dimensão de partículas do sedimento também tem papel importante na adsorção de 

metais. Sob condições normais, frações finas (silte e argila < 63 µm) são eletricamente ativas 

e apresentam maior superfície específica do que a fração areia, por exemplo. Esse fator gera 

uma tendência à maior adsorção de substâncias por parte do material fino, podendo criar uma 

maior interação com contaminantes (MEURER, 2008). 

 

3.3  RAZÕES ELEMENTARES 

 A sedimentologia é uma ciência que visa à classificação, a gênese e interpretação dos 

processos formadores de sedimentos e das rochas sedimentares. O sedimento, ao ser analisado 

e classificado de acordo com seu tamanho, textura, composição e outros parâmetros, é capaz 

de dar respostas tais como: a área fonte, se foi trazido de fora da bacia (alóctone) ou 
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produzido dentro dela (autóctone), o tipo de transporte (eólico versus fluvial), entre outras 

muitas respostas.  

 Os elementos maiores, graças ao intemperismo, seja ele físico ou químico, ficam 

disponíveis como partículas sólidas ou na forma de precipitado químico dissolvido (BOGGS, 

2005). Os diferentes tipos de intemperismo mobilizam diferentes elementos, assim como 

diferentes vias de transporte, como eólico ou fluvial, resultam em distintos arranjos 

granulométricos e a mobilização de diferentes elementos para a bacia sedimentar 

(PEDREIRA et al., 2008). 

 Ao se consultar a bibliografia, é possível observar diversos autores que se utilizaram 

de elementos como Fe, Al, K, Si, Ca, Ti, entre outros, para reconstruções paleoclimáticas e 

paleoambientais, fazendo associações com abundâncias ou a ausência delas a determinados 

eventos (WILKE et al., 1984; BLOEMENDAL et al., 1992; BREMNER; WILLIS, 1993; 

ARCHER, 1996; BOZZANO et al., 2002; ROMERO; HENSEN, 2002; ADEGBIE et al., 

2003; RODRIGUEZ; RAMOS, 2003). Entretanto, como mostrado por Govin et al. (2012), ao 

se utilizar um único elemento como proxy podem ser encontradas respostas distintas. Um 

exemplo é a utilização do silício, onde  Wilke et al. (1984) interpretaram a maior 

concentração de Si como um aumento de material siliciclásticos de origem eólica. Entretanto, 

Romero e Hensen (2002), associaram as altas concentrações de Si no sedimento a produção 

de opala de origem biogênica.  

 Segundo Govin et al. (2012) outro fator importante a ser considerado é o “efeito de 

diluição”, aonde a concentração de um único elemento perde confiabilidade para ser utilizado 

na paleointerpretação das condições terrestres, devido ao aumento da produção primária ou da 

dissolução carbonáticas. O principal fator que controla a dissolução carbonática é a 

quantidade de CO2 dissolvido na água do mar (fator esse controlado por diversos processos). 

Além da quantidade de CO2, destacam-se a turbidez e turbulência da água, e diferenças de 

temperatura e salinidade. O enriquecimento de CO2, de maneira simplificada, favorece a 

dissolução do carbonato de cálcio (PETRÓ et al., 2016). Esse efeito foi observado no trabalho 

de Biscaye et al. (1977), onde os autores constataram diferentes valores de carbonato de 

cálcio associado aos efeitos da diluição da calcita. Portanto, a escolha de um único elemento 

pode gerar diferentes interpretações ao se estudar diferentes localidades. Para melhorar a 

confiabilidade nas interpretações de proxies utilizando elementos químicos, as razões 

elementares são empregadas.  
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 Neste trabalho serão utilizadas as seguintes razões: Fe/Ca, Ti/Ca, Ti/Al e Al/Si.  

 - Fe/Ca e Ti/Ca: utilizados como indicadores de aporte de material terrígeno 

(BREMNER; WILLIS, 1993; ARZ et al., 1998; PIERAU et al., 2010). Em condições de alta 

precipitação, o intemperismo químico é favorecido, e assim solos muito intemperizados 

tendem a ser enriquecidos em Fe (CAMPBELL; CLARIDGE, 1987) e em condições de maior 

aporte terrígeno, o Fe consequentemente fica mais disponível no sedimento marinho. Já o Ti 

apresenta alta densidade e tende a se preservar em material siliciclásticos de granulometria 

grossa, indicando maior energia de transporte em direção à bacia (CHEN et al., 2013). Estes 

elementos são normalizados em relação ao Ca, pois o Ca é autóctone e intimamente ligado a 

produção biológica oceânica (SCHLAGER, 2005). Um cuidado necessário ao se avaliar a 

razão Ti/Ca é o entendimento da área fonte, visto que o Ti apresenta abundância em minerais 

máficos, podendo deturbar a interpretação.  

 - Ti/Al; Al/Si: a razão Ti/Al é utilizada na interpretação da variação de granulometria 

(GOVIN et al., 2012). Na razão Ti/Al, o Ti indica aumento granulométrico e sua 

normalização com o Al ocorre devido à capacidade do mesmo em se relacionar com 

granulometria fina e estar presente em diversos argilominerais, produto do intemperismo 

químico (LÅNG; STEVENS, 1996; BRIGATTI et al., 2006). Na razão Al/Si, o Si é 

considerado estável ao sofrer intemperismo químico, devido ao modo em que se arranja na 

estrutura cristalina de diversos minerais, como por exemplo, o quartzo (CURTIS, 1976). 

Logo, ao se estabelecer uma razão entre Al e Si, é possível inferir que o aumento ou 

diminuição desta razão apontam uma mudança no intemperismo químico (MULITZA et al., 

2008). 

 

3.4 O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

 A exploração mineral se mistura com a história do Brasil, principalmente no estado de 

Minas Gerais, que carrega no próprio nome o histórico das minerações. Sobreira et al. (2005) 

citaram a ocupação das margens do Rio Doce desde o século XVII, devido a corrida do ouro, 

corrida esta que teve seu auge no início do século XVIII, abrangendo as regiões de Mariana, 

Ouro Preto e regiões próximas. A exploração de ouro teve seu declínio nas últimas décadas do 

século XVIII (RUCHKYS; MACHADO, 2013 apud MACHADO 2008) e com o 

aprimoramento do conhecimento científico e da pesquisa, as primeiras reservas de ferro e 
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manganês foram identificadas, impulsionando novamente a atividade mineral na região 

(ROESER; ROESER, 2010; RUCHKYS; MACHADO, 2013). Atualmente tem-se a 

exploração destes minérios na região do Quadrilátero Ferrífero, com uma área de 

aproximadamente 7.000 km².  

 A Figura 5 destaca as principais atividades de mineração e de uso da cobertura do solo 

na região da bacia hidrográfica do Rio Doce, a qual está inserida no Quadrilátero Ferrífero. 

Esta bacia, apresenta cerca de 115 lavras relacionadas a extração de ferro e minérios de ferro 

segundo o Departamento Nacional de Pesquisas Minerais (DNPM).  

Figura 5 -  Mapa com todas as atividades minerais presentes na bacia hidrográfica do Rio Doce

 

 Fonte: Modificada de ANA, 2015 

 

 Especificamente, na região do munícipio de Mariana, destaca-se o complexo de 

mineração de Germano, pertencente à mineradora Samarco (IBAMA, 2015). Neste complexo 

encontravam-se as barragens de rejeito de Fundão, Santarém e Germano. No dia 5 de 

novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, causando a destruição do 
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município de Bento Ribeiro e a morte de 19 pessoas, além de um impacto inestimável a fauna 

e flora (Figuras 6 e 7). O número exato de volume de rejeitos liberados para o meio ambiente 

até hoje não é um consenso, segundo o IBAMA (2015), o volume de rejeitos da barragem era 

de 50 milhões de m³, onde 34 milhões de m³ foram liberados de forma imediata e os 16 

milhões restantes estariam sujeitos à erosão. O relatório apresentado pela  SEDRU (2016) 

estima um volume de 55 milhões de m³ de rejeitos e ressalta que a lama originada pelo 

rompimento teria encoberto a barragem de Santarém no caminho a jusante. Já Marta-Almeida 

et al. (2016) sugerem um volume de 50 a 60 milhões de m³ de rejeitos despejados no curso do 

rio. 

Figura 6 - Área da barragem de Fundão coberta pela lama de rejeitos após o rompimento 

 

 Fonte: IBAMA, 2015 
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Figura 7 - Lama de rejeitos progredindo a jusante da barragem, modificando o curso do Rio Doce 

 

Fonte: ANA, 2015 

 

 Os principais componentes presentes no resíduo da mineração foram classificados 

como não perigosos e foram divididos em componentes inorgânicos e orgânicos. Dentre os 

componentes inorgânicos estão: sílica na forma de quartzo, argilominerais, hematita (FeO), 

magnetita (Fe2O3) e óxi-hidróxidos de manganês. Já nos orgânicos são inclusos produtos 

floculantes como aquilaminas (compostos com presença de nitrogênio), amido de milho, 

surfactantes e polímeros de origem vegetal (ANA, 2015; EVANGELISTA et al., 2016; 

IBAMA, 2015; SAMARCO, 2016; SEDRU, 2016; SEGURA et al., 2016). Os tamanhos de 

partículas do rejeito variam entre 1 a 200µm, segundo Hatje et al. (2017), o que pode ser 

classificado como lama segundo a escala granulométrica de Blair e Mcpherson (1999) 

adaptado de Wentworth (1922). 

 A lama de resíduos atingiu o mar no dia 21 de novembro de 2015, no município de 

Linhares, após percorrer mais de 600 km e 35 municípios, conforme as Figuras 8 e 9 mostram 

(ANA, 2015; IBAMA, 2015). Na zona de descarga do Rio Doce, a lama de resíduos se 

espalhou como forma de pluma, processo típico em zonas deltaicas associadas a sedimentos 

de granulometria fina (VERCRUYSSE et al., 2017). A pluma inicialmente se dispersou por 

uma área de 7.000 km² segundo o Ibama (2015), mas trabalhos posteriores indicaram um 

padrão principal de transporte ao longo da linha de costa em direção a Cabo Frio, com 

alterações em condições de tempestades e de anticiclones, em direção a Abrolhos 
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(OLIVEIRA et al., 2015; EVANGELISTA et al., 2016; BASTOS et al., 2017; OLIVEIRA; 

QUARESMA, 2017; RUDORFF et al., 2018). 

Figura 8 - Chegada da lama de rejeitos no mar, no dia 21 de novembro de 2015 

 

 Fonte: REVISTA VEJA, 2015. 

 

Figura 9 - Pluma de rejeitos provenientes do rio Doce migrando em direção a plataforma continental 

 

 Fonte: REVISTA VEJA, 2015 
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 Com a bibliografia disponível, a tabela 1 foi feita, de maneira que fosse possível 

visualizar os principais elementos encontrados na bacia hidrográfica e nos sedimentos da 

plataforma antes e após o desastre. 

Tabela 1: Tabela com os principais elementos encontrados na área de estudo, antes e pós desastre 

 

 De acordo com relatório técnico divulgado pelo IBAMA (2016) foi possível observar 

valores discrepantes de análises realizadas pré-disastre em diversos parâmetros, como por 

exemplo: 

- Oxigênio Dissolvido: valores médios de 6,1 e 6,4 mg/L pré-disastre versus 5,26 a 5,28 mg/L 

pós chegada da lama. Os valores de oxigênio encontrados pós a chegada da lama estão abaixo 

do permitido pelo CONAMA. Outras análises disponíveis no relatório apontam valores 

diferentes do permitidoo pelas resoluções CONAMA. 

- Turbidez e Material Sólido em Suspensão: 2,42 mg/L em 2013 e 2,57 mg/L em 2014 versus 

135,22 mg/L em 11/2015 e 671,20 mg/L em 12/2015.  

 Todo esse volume de material despejado no Oceano Atlântico oriundo do desastre de 

Mariana, somado ao histórico de ocupação de terras e mineração ao longo da Bacia 

Hidrográfica, geraram impactos instantâneos, e possivelmente de médio e longo prazo, 

provocando sedimentação acelerada anormal e anomalia de diversos elementos que ficaram 

disponíveis graças à mobilização decorrida da lama de rejeitos (HATJE et al., 2017; 

ALMEIDA et al., 2018). 

Elementos Menores

Pré Desastre   /   Pires 
et al. (2003)

Resíduo da 
mineração

88,2 6,1 11 Não informa
Valores totais baseado 

em análise 
mineralógica

Pré Desastre / Guevara 
et al. (2018)

Sedimentos 
Inconsolidados 

na margem do Rio 
Doce

0,39 0,29 Não informa
1,01 (As); 2,34 (Cd); 12,46 

(Co);  57,49 (Cr); 20,48 
(Pb); 368,12 (Mn)

Valores médios de 5 
amostras

Pré Desastre  / Cagnin 
et al (2017)

Sedimentos na 
plataforma do Rio 

Doce
5

Não 
informa

Não informa 50 (As); 1000 (Mn)
Valores médios para o 
testemunho a norte da 

foz do Rio Doce

Pós Desastre  / Guerra 
et al (2017)

Sedimentos na foz 
do Rio Doce

Não 
informa

Não 
informa

Não informa
10 (As);  39,40 (Cr); 9,81 

(Pb); 748 (Mn)
Valores médios de 23 

amostras

Pós Desastre  / Gomes 
et al (2017)

Estuário 4,8 4 Não informa 30 (Cr)
Valores referentes a 
coleta após 2 dias

Tipo de 
amostragem

Elementos Maiores

Observações
Relação temporal / 

Autor
Fe (% ) Al (% ) Si (% )

As (ppm); Cd (ppm); Co 
(ppm); Cr (ppm); Pb 

(ppm); Mn (ppm)
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 Geologicamente, a área de estudo insere-se na bacia sedimentar do Espírito Santo, e 

possui uma área emersa de 18.000 km² e submersa de 200.000 km². É limitada ao norte pelo 

complexo vulcânico de Abrolhos e ao sul pelo arco de Vitória, tendo evoluído sobre um 

complexo de terrenos ígneos e metamórficos pré-cambrianos (FRANÇA et al., 2007). 

4.1 GEOLOGIA LOCAL 

 Os testemunhos coletados para a realização deste trabalho estão localizados na área da 

plataforma e talude da bacia do Espírito Santo-Mucuri, que apresenta preenchimento 

sedimentar desde o cretáceo superior ao recente (MILANI et al., 2007). De maneira geral, a 

partir do Mioceno inferior ao recente, França et al. (2007) identificaram um padrão 

deposicional com poucas mudanças, com predomínio de areias siliciclásticas intercaladas a 

arenitos calcáreos na região plataformal transicionando para diamictitos na área do sopé do 

talude, produzidos a partir do colapsamento da plataforma e de argilitos e lamitos de águas 

profundas. 

  No mapa faciológico de sedimentos superficiais proposto por Albino (1999) para a 

região plataformal, dois padrões sedimentares são identificados, sendo um padrão de 

deposição siliciclástica (essencialmente areias) de origem continental que ocorrem adjacentes 

a linha de costa e outro, que recobre quase que toda a região da plataforma, onde há 

predomínio de areias carbonáticas de origem biogênicas. Albino e Suguio, (2010) ao 

estudarem os processos de sedimentação na zona de descarga do Rio Doce, na zona de praia e 

na região da plataforma interna, observaram que a influência da descarga sedimentar do rio 

está restrita a sua zona de descarga deltáica. A presença de lama ocorre isoladamente, devido 

ao transporte de correntes de fundo para a região da plataforma (ALBINO, 1999).  

4.1.2 Fisiografia da Plataforma e Talude 

 A fisiografia da área de estudo apresenta dois padrões distintos que são evidenciados 

pelas diferenças das extensões da plataforma oceânica para sul e para norte na região do 

Espírito Santo e sul da Bahia. Para um melhor entendimento dos processos que podem 

influenciar a dinâmica sedimentar dos testemunhos coletados, é importante ressaltar em que 

porção os mesmos estão inseridos de acordo com as divisões fisiográficas. 
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 Bastos et al. (2015) dividiram a plataforma em três porções: plataforma de Abrolhos, 

plataforma do Rio Doce e plataforma Paleovalle (Figura 10). Os testemunhos deste presente 

trabalho estão localizados na plataforma de Abrolhos e na plataforma do Rio Doce. A 

plataforma do Rio Doce tem extensão de 50 km e batimetria de até -80 metros e é dominada 

por depósitos mistos de lama e areia que são governados pela deposição deltaica do rio 

homônimo, diferentemente da plataforma de Abrolhos, com uma extensão quatro vezes maior 

(200 km), com sedimentação siliciclásticas restrita a porções proximais que migram para o 

domínio de areias carbonáticas, recifes e bancos coralinos e rodolitos (BASTOS et al., 2015; 

MAIA et al., 2015). França et al. (2007) também ressaltaram a importância do padrão 

fisiográfico no arranjo sedimentar da bacia, destacando a diferença de 200 km de extensão 

entre a porção sul e a porção norte, limitada pelo arco de Vitória. 

Figura 10 - Diferentes compartimentações da plataforma continental do Espírito Santo e suas batimetrias 

 

 Fonte: Modificado de MAIA et al., 2015 
 

 A região do talude está limitada entre as isóbatas -80 a -3200 metros, com declividade 

média de 5º, dividida entre uma porção superior, marcado por feições de ravinas e cicatrizes 

de deslizamentos de massa, com presença de sedimentos lamosos e turbidíticos gerados por 

fluxos gravitacionais e que se estende até a isóbata de -1500 metros, e inferior (-1501 até 3200 
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m), com sedimentação dominada por detritos e acumulação de sedimentos lamosos na base do 

talude (MAIA, 2013; MAIA et al., 2015). 

 

4.2 OCEONOGRAFIA DA ÁREA DE ESTUDO 

 A descrição do sistema oceanográfico na área dos testemunhos coletados será 

apresentada em duas partes, sendo a primeira relacionada às correntes e a segunda às massas 

de água atuantes na região.  

4.2.1 Correntes Superficiais 

 Ao longo da margem continental brasileira, fluem três principais correntes, a Corrente 

Norte do Brasil (CNB), Subcorrente Norte do Brasil (SCNB) e a Corrente do Brasil (CB). 

Essas três correntes são subprodutos gerados a partir da bifurcação da Corrente Equatorial Sul 

(CES), que ao atingir o continente sul-americano na latitude de 14°S divide-se ao norte, nas 

CNB e SCNB, seguindo a orientação norte-nordeste do litoral brasileiro, e ao sul, na CB, que 

migra paralela a linha de costa na direção sul-sudeste até a região de Convergência 

Subtropical, como mostra a Figura 11 (OLSON et al., 1988; STRAMMA et al., 1990; 

PETERSON; STRAMMA, 1991).  
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Figura 11 - Separações das Correntes do Brasil e Corrente Norte do Brasil 

 

Fonte: Modificado de PETERSON; STRAMMA, 1991 

 

 Os testemunhos coletados estão localizados na área sob influência da CB, que é 

descrita por Peterson e Stramma (1991) como uma corrente de pouca profundidade (0-200 m), 

próxima a zona litorânea e de baixa intensidade quando comparada às  CNB e a SCNB. 

Schimd et al. (1995) e Campos (2006) destacam a presença de vórtice ciclônico, intitulado por 

Schimd et al. (1995) como Redemoinho de Vitória, que é responsável por uma recirculação da 

CB em direção a nordeste, a partir da cordilheira submersa de Vitória-Trindade até a região 

do arquipélago de Abrolhos, retroalimentando a CB ou podendo se desprender,  seguindo para 

nordeste (CAMPOS, 2006). Em condições de ventos alísios, dominantes em grande parte do 

ano, a CB flui de norte para o sul, porém, em condições de entradas de frentes frias, as 

correntes migram de sul para norte, consequência da entradas de ventos de direção sudeste 

(ALBINO; SUGUIO, 2010). 

4.2.2 Massas D’água 

 As massas de água presentes na região de estudo, no intervalo de profundidade entre 

20 e 2000 m são: Água Tropical (AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água 
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Intermediária Antártica (AIA) e Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) (STRAMMA et 

al., 1990; STRAMMA; ENGLAND, 1999; SILVEIRA et al., 2000; CIRANO et al., 2006; 

EVANGELISTA et al., 2014; PALÓCZY et al., 2016).  

 A AT pode ser caracterizada como uma massa d’água superficial, restrita entre 0-200 

m de profundidade, influenciada por uma termoclina sazonal, com temperaturas maiores que 

20ºC, oligotrófica e com salinidade acima de 36 ups, a qual ocupa praticamente toda zona de 

plataforma da bacia do Espírito Santo (STRAMMA; ENGLAND, 1999; MÉMERY et al., 

2000; SILVEIRA et al., 2000; PALÓCZY et al., 2016). 

 Entre 300-600 metros de profundidade, a massa de água dominante é a ACAS, com 

temperaturas entre 6 e 20ºC e com valores de salinidade variando entre 34,5 e 36 psu 

(STRAMMA; ENGLAND, 1999; ARANTES et al., 2009). A direção do fluxo é sul-norte e é 

responsável pela entrada de nutrientes em zonas de baixa latitude (SILVEIRA et al., 2000; 

PALÓCZY et al., 2016). Assim como a ACAS, a AIA também apresenta direção sul-norte e 

apresenta as menores faixas de temperatura e salinidade dentre as três massas d’água da 

região, na faixa de 3º a 6ºC e 34,2 a 34,6 psu e sua gênese se dá a partir de águas superficiais 

da região circumpolar antártica (STRAMMA; ENGLAND, 1999). 

 Á APAN tem sua origem no Atlântico Norte, fluindo para sul, e ao contrário da ACAS 

e da AIA, é pobre em nutrientes, apresentando temperaturas em torno de 4°C e salinidade em 

torno de 35 psu (STRAMMA et al., 1990; STRAMMA; ENGLAND, 1999; MÉMERY et al., 

2000). A APAN é parte da circulação meridional do Atlântico, tendo sua origem no Atlântico 

Norte devido ao afundamento das águas da Corrente do Golfo e, retornando para o Atlântico 

Sul na zona de profundidade entre 1200 e 2000 metros (STRAMMA; ENGLAND, 1999; 

MÉMERY et al., 2000). Os testemunhos localizados no talude estão sob influências de 

diferentes massas d’água, de acordo com sua respectiva profundidade (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Relação das massas d'água que atuam na profundidade em que cada testemunho foi coletado 

Testemunho Profundidade 

da coluna 

d'água (m) 

Massa 

d'água 

associada 

M125-39-2 24 AT 
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M125-43-2 37.5 AT 

M125-44-2 49.8 AT 

M125-49-2 447,9 ACAS 

M125-50-2 903,8 AIA 

M125-55-8 1960,2 APAN 

 

4.3 LOCALIZAÇÃO DOS TESTEMUNHOS 

 Na área de estudo foi realizado um transecto de amostragem cobrindo a zona costeira 

da plataforma continental, zona média da plataforma continental e o talude (Figura 12), onde 

foram coletados quatro testemunhos. Além desse transecto, foi realizado outro transecto 

paralelo à costa, na região da plataforma continental, onde foram coletados dois testemunhos. 

 As coordenadas geográficas, profundidade da coluna d’água e comprimento dos seis 

testemunhos são apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 3 - Tabela com código de cada testemunho, latitude, longitude profundidade e comprimento da 
coluna d'água de cada testemunho 

 

Códigos no 

mapa 

 

Testemunho 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

Profundidade da 

coluna d'água (m) 

 

Comprimento do 

Testemunho (cm) 

1 M125-39-2 19°42.059’ 39°45.776’ 24 32 

2 M125-43-2 19°27.988’ 039°26.332’ 37,5 12 

3 M125-44-2 19°26.368’ 039°17.210’ 49,8 10 

4 M125-49-2 19°34.313’ 38°40.577’ 447,9 10 

5 M125-50-2 19°42.620’ 38°35.978’ 903,8 25 

6 M125-55-8 20°21.809’ 38°37.387’ 1960,2 28 
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Figura 12 - Mapa com a localização dos seis testemunhos aqui estudados 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 COLETA E SUBAMOSTRAGEM DE TESTEMUNHOS 

 O presente projeto foi desenvolvido com sedimentos marinhos coletados pelo R/V 

Meteor (Alemanha) durante o cruzeiro oceanográfico do Projeto SAMBA (“South American 

Hydrological Balance and Paleoceanography during the Late Pleistocene and Holocene”) no 

escopo da cooperação científica firmada entre a Universidade Federal Fluminense e a 

University of Heilderberg (Alemanha). O referido cruzeiro foi realizado entre os dias 21 de 

março e 15 de abril de 2016. Os testemunhos foram coletados com um multicoletor de 

sedimento (“MUC”), o MUC coleta até doze tubos (tubos de PVC) de 60 cm de comprimento 

e 10 cm de diâmetro, especialmente concebidos para recuperar amostras de sedimentos 

superficiais sem perturbação, bem como a água de fundo (acima da superfície dos 

sedimentos). No total foram coletados seis testemunhos, conforme apresentado na tabela 2. 

5.2 GRANULOMETRIA 

 O procedimento foi realizado em amostras livres de carbonato. Após a 

descarbonatação, a fim de eliminar a matéria orgânica, um pré- tratamento das amostras foi 

efetuado, utilizando H2O2. Após a remoção total da matéria orgânica, as amostras seguiram 

para um procedimento de lavagem com água destilada, onde os tubos foram centrifugados por 

5 minutos, a 3500 rpm. Posteriormente, adicionou-se cerca de 25 mL por amostra do 

dispersor hexametafosfato de sódio 4% a fim de desagregar todas as amostras. As amostras 

foram mantidas sob agitação em uma placa agitadora por cerca de 24 horas. Realizou-se a 

análise granulométrica através de um analisador por difração a laser, modelo CILAS 1064. O 

tamanho do grão foi classificado de acordo com a escala de Wentworth adotada na rotina 

GRADISTAT (BLOTT; PYE, 2001), que utiliza os parâmetros estatísticos de Folk e Ward 

(1957). 

5.3 CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT), NITROGÊNIO TOTAL (NT), ISÓTOPOS 

δ
13C E δ15N. 

 As análises de COT, NT e da composição isotópica do δ13C e δ15N da matéria orgânica 

foram realizadas em amostras previamente descarbonatadas através da reação com ácido 

clorídrico (HCl) 1M durante 48h. O material residual, descarbonatado, foi lavado com água 

destilada para a retirada de vestígios de ácidos, seco em estufa (40°C, 48h), macerado em 
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graal de ágata e posteriormente acondicionado em capsulas de estanho. As amostras foram 

analisadas em Analisador Elementar acoplado a um Espectrômetro de massas da razão 

isotópica (IRMS) no Laboratório de Isótopos Estáveis UC Davis, University of California. 

5.4 DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS MAJORITÁRIOS E TRAÇOS 

 A determinação dos elementos maiores e traços seguiu o padrão descrito por URBAN 

et al. (1996), para o método de abertura por Microondas 3052 usando frascos de PTFE 

selados. Foram pesados 0,200g de amostra, que foi colocada nos frascos de digestão e 

adicionou-se uma mistura de 4ml de ácido nítrico e 1ml ácido fluorídrico. A amostra e 

mistura de ácidos, depois de colocadas nos frascos e serem seladas, foi levada ao forno de 

microondas da marca Berghof Speedwave por 90 minutos, em temperatura de 180 ± 5 ºC. 

 Após a digestão retira-se os frascos de digestão e leva-se para resfriamento (dentro de 

um dessecador). Para a neutralização do ácido fluorídrico, adiconou-se 8 ml de ácido bórico e 

outra digestão foi realizada em temperatura de 180 ± 5 ºC, durante 60 minutos. Esta mistura, 

após novo resfriamento, foi filtrada. A partir de uma aliquota do sobrenadante dilui-se o 

volume necessário para análise através da técnica de Espectrometria de Emissão Óptica com 

fonte de Plasma Indutivamente Acoplada (ICP-OES), no Centro de Energia Nuclear de 

Agricultura (CENA) da Universidade de São Paulo, em Piracicaba (USP)  

 De modo a assegurar a confiabilidade e repetitividade do experimento, junto com as 

amostras a serem analisadas, também se analisou 0,200 g do padrão MESS-4. A cada 20 

amostras preparadas, 18 eram provenientes dos testemunhos coletados, uma era proveniente 

do material certificado e a última era o branco, para identificar possíveis contaminações. No 

total, foram feitas 5 aberturas do material certificado MESS-4 
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6 RESULTADOS 

 A seguir serão apresentados os resultados obtidos para os seis testemunhos coletados, 

de acordo com a seguinte ordem: três testemunhos coletados na plataforma continental, 

M125-39-2, M125-43-2, M125-44-2 e três testemunhos coletados no talude - M125-49-2, 

M125-50-2, M125-55-8. Para uma melhor visualização dos dados obtidos, os resultados serão 

expostos em duas tabelas. Os resultados da análise sedimentar e dos parâmetros referentes à 

matéria orgânica (COT, NT e isótopos δ13C, δ15N) estão agrupados na Tabela 4.  

 Já os valores referentes aos elementos químicos (maiores) analisados são apresentados 

na Tabela 5. No total, foram analisados 16 elementos químicos, mas para uma melhor 

visualização na Tabela 5 são apresentados os 6 elementos majoritários. Os eventos 

identificados nas figuras 15 e 16 são inferidos como provenientes a contaminação gerada pela 

pluma de rejeitos, explicado de forma detalhada no tópico 7. Os demais elementos estão 

apresentados no Anexo 1. 
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Tabela 4 - Mínimo, máximo, média e desvio padrão das análises granulométricas, isotópicas e dos dados de Carbono e Nitrogênio total 

Estações  

Parâmetros 
de Analises M 125-39-2 M 125-43-2 M 125-44-2 M125-49-2 M 125-50-2 M 125-55-8 

Areia (%) 
0 − 63,60 58,20 − 97,03 47,40 − 98,80 27,33 − 67,35 0 − 0,25 0 − 0,05 

15,20 ± 4,28 75,26 ± 19,83 86,25 ± 17,07 53,33 ± 14,06 0,05 ± 0,08 0,0025 ± 0,01 

Silte (%) 
33,70 − 94,01 2,60 − 37,20 1,00 − 44,20 28,5 − 68,02 53,02 − 74,29 51,07 − 83,83 

66,55 ± 16,96 22,53 ± 17,89 11,50 ± 14,24 39,55 ± 14,14 67,82 ± 4,90 68,27 ± 11,96 

Argila (%) 
2,60 − 55,99 0,37 − 1,66 0,20 − 8,40 4,15 − 15,5 25,59 − 46,98 16,17 − 48,93 

29,16 ± 17,00 1,01 ± 0,91 2,25 ± 2,87 7,11 ± 3,43 32,13 ± 4,92 31,72 ± 11,96 

COT (%) 
1,40 − 1,96 0,19 − 0,81 0,05 − 0,46 0,37 − 0,74 0,51 − 2,26 0,68 − 2,12 

1,40 ± 0,27 0,36 ± 0,17 0,23 ± 0,17 0,53 ± 0,13 1,07 ±0,42 1,17 ± 0,36 

NT (%) 
0,05 – 0,16 0,02 − 0,09 0,004 − 0,05 0,04 – 0,11 0,06 – 0,27 0,08 – 0,26 

0,13 ± 0,02 0,04 ± 0,02 0,027 ± 0,021 0,07 ± 0,03 0,13 ± 0,06 0,15 ± 0,05 

δ
13C (‰) 

(-25,18) − (-21,81) (-22,66) − (-22,02) (-22,02) − (-21,32) (-21,93) − (-21,15)   (-22,20) − (-20,39) (-22,71) − (-20,00) 

-23,96 ± 0,70 -22,37 ± 0,18 -20,47 ± 0,65 -21,56 ± 0,24 -21,25 ± 0,58 -20,47 ± 0,63 

δ
15N (‰) 

4,89 – 8,36 4,85 − 5,85 3,11 − 5,49 3,99 – 8,38 5,42 – 7,90 6,16 – 8,74 

6,82 ± 1,28 5,51 ± 0,26 4,80 ± 0,89 5,53 ± 1,05 6,72 ± 0,66 7,90 ± 0,72 

 

. 
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Tabela 5 - Mínimo, máximo, média e desvio padrão dos elementos majoritários 

Estações  
Elementos 
Químicos M 125-39-2  M 125-43-2  M 125-44-2  M125-49-2  M 125-50-2 M 125-55-8  

Fe (%) 
4,29 − 5,12 2,97 − 3,61 1,19 − 1,52 1,41− 1,98 1,70 − 3,43 1,05 − 1,77 

4,72 ± 0,21 3,30 ± 0,17 1,38 ± 0,11 3,30 ± 0,17 2,68 ± 0,41 1,39 ± 0,20 

Al (%) 
7,29 − 11,1 4,09 − 5,93 1,59 − 2,40 2,06 − 3,52 4,16 - 6,95 2,81 - 4,51 

8,83 ± 1,10 5,16 ± 0,51 1,93 ± 0,31 2,96 ± 0,46 5,89 ± 0,70 3,36 ± 0,49 

Ti (%) 
0,38 − 0,49 0,34 − 0,41  0,14 − 0,38 0,22 − 0,28 0,15 − 0,32 0,15 − 0,23 

0,42 ± 0,02 0,37 ± 0,01 0,26  ± 0,08 0,26  ± 0,01 0,27 ± 0,05 0,17  ± 0,02 

Si (%) 
2,13 − 5,98 4,49 − 5,98 5,31 − 7,17 6,09 − 7,67 2,80 − 7.51 5,83 − 7,42 

4,01 ± 1,50 5,29 ± 0,40 6,10 ± 0,61 7,00 ± 0,50 6,22 ± 1,34 6,60  ± 0,52 

Ca (%) 
0,30 − 3,20 4,39 − 6,47 3,87 − 4,98 10,63 − 14,05 4,79 − 18,53 11,11 − 15,35 

1,19 ± 1,02 5,34 ± 0,71 4,35 ± 0,43  12,03 ± 1,06 12,29 ± 4,36 13,65 ± 1,02 

K (%) 
0,81 − 1,08 0,88 − 0,96 0,82 − 1,03 0,89 − 0,96 0,51 − 0,97 0,52 − 0,72 

0,91 ± 0,07 0,92 ± 0,02 0,88 ± 0,06 0,92 ± 0,02 0,81 ± 0,13 0,61 ± 0,07 

47 



46 
 

 
 

6.1 GRANULOMETRIA 

 Os seis testemunhos e seus respectivos perfis granulométricos, apresentados abaixo, na 

Figura 13, serão descritos a seguir. 

 Nos seis testemunhos analisados é possível notar dois padrões de distribuição 

granulométrica, onde em um grupo há o predomínio de sedimentos finos (silte e argila) e o 

outro com predomínio de fração mais grossa (com valores médios de areia acima dos 50%). O 

primeiro grupo é composto pelos testemunhos M125-39-2 (plataforma), M 125-50-2 e M125-

55-8 (ambos do talude). Os testemunhos M125-43-2 (plataforma), M125-44-2 (plataforma) e 

o M125-49-2 (talude) pertencem ao grupo de granulometria grossa. 

 O testemunho M125-39-2, localizado na zona de descarga do Rio Doce (24 m coluna 

d’ água), apresentou predomínio da fração silte, com o maior conteúdo desta fração registrado 

no centímetro 15, no valor de 94,01%. Já na base do testemunho, foram registrados valores de 

areia mais expressivos, com a maior porcentagem no centímetro 20 (63,6%). Dos outros 

testemunhos localizados na plataforma, o M125-43-2 apresentou um predomínio de areia com 

poucas mudanças das frações granulométricas ao longo do testemunho, sendo que o único 

conteúdo de areia que se difere dos demais é no centímetro 2 (97,03%). O testemunho M125-

44-2 apresenta maior concentração média de areia dentre todos os testemunhos analisados 

(86,25% ± 17,07 - Tabela 4), com uma tendência de aumento desta fração do topo para a base, 

com o valor máximo registrado no centímetro 7.  

 Já o testemunho M125-49-2 coletado a 447,9 m coluna d’ água, localizado na 

transição plataforma-talude, apresenta o menor valor médio de areia (53,33% ± 14,06 - Tabela 

4) dentre os testemunhos de granulometria mais grossa, com uma tendência de aumento desta 

fração em relação à profundidade, com o conteúdo máximo de areia encontrado no último 

centímetro (67,35%).  

 Os testemunhos M125-50-2 e M125-55-8, localizados na região mais profunda do 

talude, apresentam padrões granulométricos semelhantes, com predomínio da fração silte. O 

testemunho M125-50-2 apresenta poucas variações granulométricas, tendo o maior conteúdo 

de silte no centímetro 12 (74,29%). Já o testemunho M125-55-8 apresenta maior conteúdo de 

argila, quando comparado ao seu antecessor, registrado no 6º centímetro (48,93%), mas a 

granulometria predominante é a fração silte, que aumenta do topo para a base, registrando o 

maior conteúdo no centímetro 11 (83,83%).  
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Figura 13 - Perfil Granulométrico dos seis testemunhos analisados 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 

. 
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6.2 CARBONO ORGÂNICO TOTAL 

 Na Figura 14 são apresentados os conteúdos de COT. Os testemunhos M125-39-2, 

M125-43-2 e M125-44-2 coletados na plataforma continental, enquanto os testemunhos 

M125-49-2, M 125-50-2 e M125-55-8 foram coletados na região do talude. Os maiores 

conteúdos de COT foram registrados no testemunho M125-39-2 (1,40 ± 0,27), quando 

comparado aos outros dois testemunhos localizados na plataforma e aos três testemunhos 

coletados no talude. Os menores conteúdos de COT foram registrados no testemunho M125-

44-2 (0,23 ± 0,17), além de apresentar a menor porcentagem (0,05%) dentre todos os 

testemunhos analisados.  

 O testemunho M125-39-2 apresenta um padrão de decréscimo das concentrações a 

partir do topo até o centímetro 13 (1,04%), e depois um aumento do conteúdo de COT, com o 

valor máximo aferido no centímetro 26 (1,96%). Já os testemunhos M125-43-2 e M125-44-2 

apresentam similaridades nas porcentagens analisadas. Ambos os testemunhos apresentam os 

menores valores médios em relação a todos os outros testemunhos. O testemunho M125-43-2 

não registra grandes variações de COT com o aumento da profundidade, tendo o maior valor 

registrado no segundo centímetro (0,81%). O testemunho M125-44-2 é marcado por um 

padrão serrilhado, com valores mais altos sucedendo valores baixos, sendo o maior deles no 

centímetro 7 (0,46%). 

 Já o testemunho M125-49-2 apresenta uma diminuição sutil nas porcentagens em 

direção a base, com picos de valores registrados nos centímetros 0,5, 1 e 5 (0,71%; 0,74%; 

0,72% respectivamente). Os testemunhos M125-50-2 e M125-55-8 apresentam 

comportamentos bem parecidos, com os maiores valores registrados no centímetro 0,5 

(2,26%; 2,12% respectivamente), e diminuição dos conteúdos de COT até a base.  

6.3 NITROGÊNIO TOTAL 

 Os valores de Nitrogênio Total (NT) dos seis testemunhos, apresentados na Figura 14, 

podem ser divididos em dois grupos, de acordo com os valores médios encontrados. Um 

grupo com valores médios de NT acima de 0,12% e um segundo grupo com valores médios 

abaixo de 0,07%. 

 Entre os testemunhos que apresentam concentrações médias maiores que 0,12%, o 

único localizado na plataforma é o testemunho M125-39-2. Neste testemunho os valores de 

NT tendem a diminuir com o aumento da profundidade, apesar da maior concentração ser 

registrada no 16º centímetro (0,16%). O testemunho M125-49-2, localizado no talude, 
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apresenta o mesmo padrão de diminuição das concentrações de NT do topo para a base, como 

descrito para o testemunho M125-39-2, com o maior valor registrado no primeiro centímetro 

(0,11%). Entretanto, a média de NT para este ponto é quase duas vezes menor do que o 

anterior. 

 Os testemunhos M125-50-2 e M125-55-8, localizados no talude, apresentam valores 

médios similares ao do testemunho M125-39-2, localizado na plataforma. Ambos 

testemunhos tem as maiores concentrações de NT no primeiro centímetro (0,27% e 0,26%) 

respectivamente, seguido por um decréscimo nos seus valores com a profundidade. Os 

testemunhos M125-43-2 e M125-44-2, apesar de estarem localizados na plataforma, 

apresentam similaridades ao testemunho M125-49-2, com valores médios de 0,04% e 0,03% 

respectivamente. O testemunho M125-43-2 não registra grandes variações nas concentrações 

de NT, tendo o maior conteúdo no segundo centímetro (0,09%). O testemunho M125-44-2 

apresenta a menor média dentre todos os testemunhos, tendo seu maior registro de NT no 

último centímetro (0,05%) 

6.4 COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA DO CARBONO - δ13C 

 As composições isotópicas do δ13C tem o menor valor médio em M125-39-2, com 

uma tendência de empobrecimento do 13C com o aumento da profundidade neste perfil. Os 

pontos M125-49-2, M 125-50-2 e M125-55-8 apresentam características semelhantes, com 

uma tendência de empobrecimento do isótopo 13C à medida que se aumenta a profundidade e 

a composição isotópica média nesses testemunhos varia entre -21,56 ‰ e -20,50 ‰, 

mostrando pouca variação. Nos pontos M125-43-2 e M125-44-2 os valores médios do δ13C 

são menores (-22,37 ‰ e -21,74 ‰ respectivamente), e ambos os testemunhos apresentam um 

empobrecimento nas concentrações isotópicas da base para o topo. 

6.5 COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA DO δ15 N 

 A composição isotópica média do δ15 N no M125-39-2 é a maior dentre todos os 

testemunhos localizados na plataforma (6,82 ‰), com valores crescentes até o centímetro 11, 

que registra a maior concentração de δ15 N (8,36 ‰) e depois há uma diminuição nas 

concentrações. O perfil do M125-49-2 apresenta conteúdo decrescente, com concentração 

média de 5,53 ‰, com o valor máximo no primeiro centímetro (8,38 ‰). Os pontos M125-

50-2 e M125-55-8, localizados no talude, apresentam uma sequência de registros mais altos 

dos valores médios, respectivamente. No perfil M125-50-2 os valores médios são 6,72 ‰ 

com um empobrecimento (aumento dos valores) do topo para a base, o que também é 
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observado no testemunho M125-55-8, mas que apresenta uma média de δ15 N maior (7,90 ‰). 

Os testemunhos M125-43-2 e M125-44-2, apesar de estarem localizados na plataforma, 

apresentam conteúdos médios de delta 15N (5,51 ‰; 4,80 ‰ respectivamente) semelhante ao 

que foi observado no M125-49-2, no talude. A menor concentração registrada no M125-43-2 

foi no seu primeiro centímetro (4,85 ‰), havendo um aumento nos valores com aumento de 

profundidade, o que também é observado no M125-44-2. 
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Figura 14 - Perfis de δ13C, δ15N, COT e NT dos seis testemunhos coletados em frente ao estuário do Rio Doce durante o cruzeiro oceanográfico do Projeto SAMBA 
RV/Meteor, entre os meses de março e abril de 2016. 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 
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6.6 ELEMENTOS QUÍMICOS 

 Serão apresentados aqui os resultados resumidos dos elementos químicos apresentados 

na Tabela 5. As figuras 15 e 16 apresentam os gráficos dos elementos estudados. 

 Fe (%): A maior concentração média de Fe foi observada no testemunho M125-39-2 

(4,72 ± 0,21), apresentando variações das concentrações nos dez primeiros centímetros entre 

4,50% e 5,12%, e depois poucas mudanças até a base. O testemunho M125-43-2 registra o 

segundo maior valor médio da concentração de Fe (3,30 ± 0,17) entre todos os testemunhos, 

com a menor concentração no primeiro centímetro (2,97%), seguido pela maior concentração 

no segundo centímetro (3,61%). O testemunho M125-50-2, localizado no talude, apresenta o 

terceiro maior valor médio (2,68 ± 0,41), com um padrão de comportamento decrescente nos 

primeiros cinco centímetros, sucedidos por um aumento progressivo da concentração de Fe, 

atingindo a máxima concentração no centímetro 19 (3,43%). O testemunho M125-49-2 

apresenta valor médio de 3,30 ± 0,17 e é marcado por variações bruscas das concentrações nos 

cinco primeiros centímetros. Os testemunhos M125-55-8 e M125-44-2, apesar de estarem 

localizados em locais bem distintos apresentam concentrações médias próximas (1,39% e 

1,38%, respectivamente), e as maiores concentrações para a base dos testemunhos. 

 Al (%): A maior concentração média de Al foi observada no testemunho M125-39-2 

(8,83 ± 1,10), o qual apresenta dois picos de concentrações, o primeiro no centímetro 4 

(10,48%) e o segundo no centímetro 14 (11,11%). O testemunho M125-50-2, que tem o 

segundo maior valor médio (5,89%), registra o valor máximo no primeiro centímetro (6,96%), 

seguido por uma diminuição da concentração nos primeiros 5 cm, com posterior aumento até 

a base. O testemunho M125-43-2 registra um aumento progressivo das concentrações de Al, 

com o menor conteúdo no primeiro centímetro (4,09%) até atingir o valor máximo no 

centímetro 4 (5,93%), seguido por um decréscimo. As concentrações de Al no testemunho 

M125-55-8 não contém variações expressivas ao longo de todo o testemunho, mas apresenta 

uma tendência de aumento do topo para a base, com o valor máximo no último centímetro 

(4,52%). O testemunho M125-49-2 é marcado por variações bruscas, com decréscimo das 

concentrações de Al até o centímetro 5, onde há o aumento abrupto do valor de Al seguido 

por nova queda. O testemunho M125-44-2 é o de menor valor médio de Al (1,93%), não 

apresentando grandes mudanças ao longo da profundidade. 

 Ti (%): Seguindo o mesmo padrão dos elementos anteriores, o testemunho com maior 

valor médio é o M125-39-2 (0,42%), onde o menor valor é registrado no primeiro centímetro 
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(0,38%) e o maior no quarto centímetro (0,49%). O testemunho M125-43-2 apresenta o 

segundo maior valor médio (0,37%), com a maior concentração no centímetro 6 (0,42%). Os 

testemunhos M125-49-2, M125-50-2 e M125-44-2 apresentaram valores médios similares 

(0,26%; 0,27%; 0,26%). O testemunho M125-55-8 tem o menor valor médio (0,17%) entre 

todos os testemunhos, com um aumento da concentração de Ti do topo para a base. 

 Si (%): De maneira inversa aos demais elementos descritos anteriormente, o 

testemunho M125-39-2 apresenta menor concentração média de Si (4,01%). Nesse 

testemunho, exceto pelo centímetro 4, é possível observar valores bem baixos nos dez 

primeiros centímetros, que posteriormente sobem para conteúdos acima da média. A maior 

média de Si é encontrada no testemunho M125-49-2 (7,00%), sem nenhum padrão 

decrescente ou crescente identificável. No testemunho M125-55-8 concentração média de 

6,60%, a terceira maior e é possível observar um padrão decrescente da concentração de 

silício à medida que a profundidade aumenta. Os testemunhos M125-50-2 e M125-44-2 têm 

valores médios bem próximos (6,22% e 6,10% respectivamente). O testemunho M125-50-2 é 

marcado por uma queda brusca dos valores de silício nos primeiros centímetros, seguido por 

um aumento abrupto no quarto centímetro. O testemunho M125-44-2 tem comportamento 

similar, com o valor máximo de 7,17% no segundo centímetro e depois há uma queda dos 

valores com o aumento da profundidade. O testemunho M125-43-2 apresenta a menor média 

(5,29%), com o valor máximo registrado no centímetro 2 (5,98%) seguido pela menor 

concentração no terceiro centímetro (4,49%). 

 Ca (%): Os testemunhos localizados no talude apresentam as maiores concentrações 

média de cálcio. O maior valor médio é registrado no testemunho M125-55-8 (13,65%), que 

assim como o Si, mostram um decréscimo com o aumento da profundidade. O segundo maior 

valor médio, de 12,29%, é do testemunho M125-50-2, que têm o valor máximo no primeiro 

centímetro (14,05%) e valor mínimo no penúltimo centímetro (10,63%). O testemunho M125-

49-2, com concentração média de 12,03%, com um perfil serrilhado de valores (intervalos de 

valores decrescentes sucedidos por intervalos crescentes). Entre os testemunhos localizados 

na plataforma, o testemunho com maior valor médio é o M125-43-2 (5,34%), onde é possível 

observar um aumento de 4,68% no centímetro 1, até o centímetro 6, com 5,12%. Após isso os 

valores de cálcio decaem, a não ser pelo penúltimo centímetro, que registra um novo aumento 

nas concentrações (5,76%). O testemunho M125-44-2, com valor médio de cálcio de 4,35%, 

tem como tendência geral um decréscimo do teor de cálcio à medida que a profundidade 

aumenta, com o maior valor registrado no primeiro centímetro (4,98%) e o menor, no último 
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(3,87%). O testemunho M125-39-2 apresenta a menor concentração média de Ca (1,19%). De 

maneira geral esse testemunho apresenta concentrações baixas e constantes até o décimo 

quarto centímetro. No centímetro 15, que marca o valor máximo (3,21%), há um súbito 

aumento, também registrado no centímetro 16. Posteriormente o perfil registra uma queda no 

centímetro 18, com valor de cálcio de 0,56%, seguido por um novo aumento, menos 

expressivo, mas constante, que perdura até o centímetro 29 (2,64%) 

 K (%): Os valores médios de K são praticamente iguais em quase todos os 

testemunhos estudados (valores entre 0,81% a 0,92%), com exceção do testemunho M125-55-

8, que apresenta concentração média de 0,61%. Do topo para a base, esse testemunho 

apresenta um perfil decrescente. O testemunho M125-39-2 (0,91% de concentração média), 

assim como em outros elementos, apresenta um perfil crescente até o centímetro 4, que 

registra o valor máximo de 1,04%, seguido por uma queda dos valores no centímetro 5 e que 

se mantem próximos até o centímetro 13, que registra novo aumento até a base do 

testemunho. O testemunho M125-49-2, com concentração média de 0,92%, apresenta um 

perfil crescente com o aumento da profundidade, sem variações bruscas, com a exceção do 

último centímetro, que apresenta o menor valor (0,89%). O testemunho M125-50-2, de média 

0,81%, tem um perfil de decréscimo dos valores com o aumento da profundidade, onde o 

valor máximo é observado no terceiro centímetro (0,98%). É possível observar dois platôs de 

queda das concentrações, o primeiro no centímetro 5 (0,71%) e o segundo no penúltimo 

centímetro, de valor mínimo (0,51). Os testemunhos M125-43-2 e M125-44-2, de valores 

médios de 0,92% e 0,88%, apresentam comportamento similar em relação à distribuição de K 

ao longo da profundidade. Em ambos os testemunhos, há um aumento progressivo a partir do 

primeiro centímetro até o terceiro/quarto centímetro, onde são encontrados os valores 

máximos deste elemento, seguido por uma queda no testemunho M125-44-2, e em menor 

escala no testemunho M125-43-2. 
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Figura 15: Gráficos de Fe, Al, Ca, Si. K e Ti em porcentagem para os três testemunhos localizados na plataforma 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 
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Figura 16: Gráficos de Fe, Al, Ca, Si. K e Ti em porcentagem para os três testemunhos localizados no talude. 

Fonte: SANTARÉM, 2019 
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7 DISCUSSÃO 

 A seguir serão discutidos os resultados ilustrados acima, de tal modo que os dados 

obtidos sejam integrados para a melhor interpretação e entendimento. 

 A partir da interpretação dos dados granulométricos e das razões elementares é 

possível discutir a influência da descarga sedimentar do Rio Doce na região plataformal e 

talude. Conforme descrito no tópico 6.1, os testemunhos coletados apresentam dois padrões 

distintos de frações granulométricas, onde os testemunhos M125-39-2, M125-50-2 e M125-

55-8 apresentam maior conteúdo de silte e argila, com pouca ou nenhuma areia, e os 

testemunhos M125-43-2, M125-44-2 e M125-49-2, apresentam predomínio no conteúdo de 

areia. 

7.1 INFLUÊNCIA TERRÍGENA DO RIO DOCE NA BACIA DO ESPÍRITO SANTO 

 As razões elementares são importantes ferramentas para entender alguns fatores como 

mudanças de input terrígeno, variação na granulometria e incremento do aporte 

fluvial/intemperismo químico. Na tabela 6 são apresentados os mínimos, máximos e valores 

meios para as razões elementares Fe/Ca, Ti/Ca, Ti/Al, Al/Si e Fe/K.  

Tabela 6: Mínimos, máximos e valores médios para as razões elementares Fe/Ca, Ti/Ca, Ti/Al, Al/Si 

 

 Através do uso das razões elementares, foi observado que o testemunho M125-39-2 

localizado próximo à zona de descarga do Rio Doce é diferente com respeito aos outros, 

apresentando os maiores valores para todas as razões elementares, registrando possivelmente 

as mudanças no aporte proveniente do continente.  

 - Razão Fe/Ca e Ti/Ca: são usadas para identificar mudanças de input terrígeno, 

devido a que o Fe e o Ti estão associados aos componentes siliciclasticos e variam de acordo 

Razão 
Elementar

M 125-39-2 M 125-43-2 M 125-44-2 M125-49-2 M 125-50-2 M 125-55-8 

1,46 - 15,87 0,54 - 0,75 0,26 - 0,37 0,11 - 0,17 0,09 - 0,62 0,07 - 0,16

7,11 ± 4,36 0,62 ± 0,06 0,32 ± 0,04 0,14  ± 0,02 0,27 ± 0,16 0,10 ± 0,02

0,13 - 1,54 0,056 - 0,085 0,031 - 0,095 0,018 - 0,026 0,008 - 0,04 0,010 - 0,021

0,65 ± 0,42 0,070 ± 0,009 0,063 ± 0,02 0,021 ± 0,002 0,025 ± 0,011 0,013 ± 0,002

0,039 - 0,056 0,06 - 0,08 0,06 - 0,20 0,06 - 0,12 0,02 - 0,06 0,04 - 0,06

0,04 ± 0,004 0,070 ± 0,009 0,14 ± 0,04 0,09 ± 0,01 0,046 ± 0,008 0,05 ± 0,004

1,22 - 4,52 0,80 - 1,28 0,22 - 0,36 0,31 - 0,52 0,60 - 2,16 0,37 - 0,77

2,53 ± 0,97 0,98 ± 0,13 0,31 ± 0,05 0,42 ± 0,06 1,01 ± 0,37 0,51 ± 0,10

Ti/Al

Al/Si

Fe/Ca

Ti/Ca
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com o aporte terrestre, já a Ca representa a fração de carbonatos nos sedimentos (GOVIN et 

al., 2012). 

 O testemunho M125-39-2 registra os maiores valores de ambas as razões – Fe/Ca e 

Ti/Ca-, quando comparados aos outros 5 testemunhos (Figura 17 e Tabela 6). Através destas 

razões foram identificados dois padrões distintos de entrada de sedimentos continentais, onde 

o registro mais antigo, de 12 cm até a base (identificado como grupo B) apresenta metade dos 

valores quando comparado ao registro mais recente (0-12 cm, identificado como grupo A) que 

apresenta os maiores valores para ambas as razões, indicando assim uma entrada local e 

anormal de sedimentos terrígenos nos sedimentos mais superficiais. Além disso, foram 

observados três picos de aumento das razões nos centímetros 4, 8 e 12, indicando um maior 

aporte de material terrestre.  

 Os testemunhos M125-43-2 e M125-44-2, também localizados na plataforma, 

apresentam o segundo e terceiro maior valor médio das razões Fe/Ca e Ti/Ca, com tendências 

similares. Na razão Ti/Ca, é possível observar que os testemunhos registram uma razão alta 

no primeiro centímetro, seguida por uma diminuição até o terceiro centímetro, e 

posteriormente um novo incremento desta razão. Schlager (2005) ressalta que a produção 

biológica de cálcio pode interferir nessa razão, o que pode explicar a diminuição de ambas às 

razões após o primeiro centímetro, já que esses testemunhos apresentam altas concentrações 

de cálcio nos primeiros centímetros. Essas altas concentrações de Ca, podem ser explicadas 

pelo fato que os testemunhos estão localizados na região da plataforma de abrolhos, com 

predomínio de carbonatos (ALBINO, 1999). Assim sendo, as razões Fe/Ca e Ti/Ca nestes 

testemunhos podem ter sido modificadas devido à diluição causada pela produção carbonática 

local, e não pelo aumento ou diminuição da entrada de material continental.  

 Entre os testemunhos localizados no talude, os testemunhos M125-49-2 e M125-55-8, 

apresentam valores para razões Fe/Ca e Ti/Ca muito baixas e quase constantes com o aumento 

da profundidade. Diferentemente destes testemunhos, observa-se no testemunho M125-50-2 

um aumento dos valores de ambas a razões com a profundidade, indicando um possível 

incremento do aporte terrígeno nos sedimentos mais profundos, em uma magnitude pequena e 

não registra as mesmas mudanças de input terrígeno que o testemunho M125-39-2 assinala 

nos primeiros centímetros. Finalmente, o testemunho M125-49-2, apesar de mais próximo da 

desembocadura do Rio Doce, quando se comparado ao testemunho M125-50-2, não registra 



59 
 

 
 

grandes variações, o que pode ser explicado pela menor concentração de sedimentos lamosos, 

que são importantes para a retenção tanto do ferro como do titânio.  

Figura 17 - Valores da razão Fe/Ca e Ti/Ca. Há uma quebra no eixo X para a melhor visualização dos valores 
dos testemunhos de menor razão. O testemunho M125-39-2 se destaca dos demais 

 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 

 Razão Ti/Al: Esta razão é empregada para identificar as variações de aporte fluvial 

(quanto menor a razão, maior o aporte fluvial) e também ajuda na  interpretação  das 

variações na granulometria (o aumento da razão indica a entrada de sedimentos mais grossos) 

(BRIGATTI et al., 2006; GOVIN et al., 2012).  

 Através da razão Ti/Al, foram identificados dois grupos diferentes (Figura 18), onde 

os testemunhos M125-39-2, M125-50-2 e M125-55-8 apresentam valores baixos e poucas 

variações ao longo da profundidade, e um outro grupo, composto pelos testemunhos M125-

49-2, M125-43-2 e M125-44-2, com razões mais elevadas e variações expressivas. Assim 

sendo, ao se comparar os resultados da granulometria de cada testemunho, com os das razões 

aqui obtidas, é possível identificar que os testemunhos com maior conteúdo de areia são os 

mesmos que apresentam os maiores resultados para esta razão. O testemunho M125-39-2, tem 

os menores valores desta razão nos centímetros 4 e 12, indicando possivelmente um maior 

aporte fluvial associado com maior entrada de sedimentos finos. As razões dos testemunhos 

M125-50-2 e M125-55-8 indicam que as variações granulométricas nestes pontos são 

pequenas. 
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Figura 18 - Perfil dos valores da razão Ti/Al nos testemunhos estudados 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 

 

 Al/Si: Segundo Govin et al. (2012), o aumento ou diminuição desta razão indicam 

uma mudança no intemperismo químico continental, como também o aumento de material 

mais fino carreado em suspensão por rios (associado ao aumento do intemperismo químico). 

Na Figura 18 são apresentados os perfis os valores para esta razão.  

 O maior valor médio da razão Al/Si foi identificado no testemunho M125-39-2 (2,53 ± 

0,97), onde foi possível identificar dois padrões diferentes, da mesma maneira que foi exposto 

para as razões Fe/Ca e Ti/Ca, os sedimentos entre 0-12 cm (grupo A) apresentam razões, em 

média, duas vezes maior do que o observado para os centímetros mais profundos (13-29 cm). 

Porém, de maneira inversa ao que se observou para o input terrígeno, onde os centímetros 4 e 

12 indicam a maior entrada de Fe e Ti, na razão Al/Si ambos centímetros são responsáveis 

pelas menores razões dentre o grupo A, indicando uma menor entrada de material 

intensamente alterado, visto que com menores valores para esta razão, maior o aporte de 

sílica, que é associado a um menor grau de alteração (intemperismo físico), estando associado 

a frações de granulometria mais grossa, como areia e grânulos. Consequentemente uma menor 

quantidade de material fino levado em suspensão. Ainda no grupo A, é possível determinar 

que de maneira geral, há o aumento do intemperismo químico continental em detrimento ao 

grupo B, que apresenta razões menores, indicando possivelmente condições distintas de 

umidade que favorecem o intemperismo químico continental (Figura 19). 
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 Entre os demais testemunhos, destacam-se os testemunhos M125-50-2 e M125-43-2. 

O testemunho M125-50-2 registra em seus dois primeiros centímetros um aumento dos 

valores que destoam do resto do testemunho para esta razão, indicando um incremento recente 

e local do material mais fino para regiões mais distais da bacia, visto que este testemunho está 

localizado no talude, o que também é notado no terceiro centímetro do testemunho M125-43-

2, que destoa dos demais do mesmo testemunho. Os demais testemunhos se mantêm 

constantes e não registram variações abruptas. 

Figura 19 - Valores das razões elementares de Al/Si. Os testemunhos M125-39-2 e M125-50-2 apresentam 
maiores razões respectivamente 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 

 Em relação à granulometria, o testemunho M125-39-2, mais próximo à zona de 

descarga do Rio Doce, com predomínio de lama (argila + silte), está consoante com que é 

descrito na literatura para a área plataformal que sofre influência do delta do Rio Doce. Bastos 

et al. (2015) e Albino e Suguio, (2010) descrevem a zona deltáica como uma zona de 

sedimentação fina (argila e silte) próxima a zona de descarga, com o incremento de areias a 

medida que há um distanciamento da linha de costa. Os registros arenosos mais profundos 

(centímetros 20/22) deste testemunho podem indicar uma menor ação da descarga fluvial, 

carreando menos argila e silte para a plataforma, que estaria sujeita a deposição de areias 

provenientes do retrabalhamento pela ação de ondas, o que é evidenciado pela razão Ti/Al 

deste testemunho. Já a razão Ti/Al tem valores altos para essa zona de profundidade, podendo 

ser possível afirmar que de fato há um aumento na granulometria e uma diminuição do aporte 

fluvial expressa nessa profundidade.  
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 De acordo com Albino (1999), a sedimentação na região da plataformal é mista 

(siliciclástica/carbonática), predominantemente arenosa, o que é observado nos testemunhos 

M125-43-2 e M125-44-2. No trabalho de Quaresma et al. (2015) os autores demonstram que 

os sedimentos localizados na porção norte da plataforma adjacente ao rio, e que estão 

localizados entre 30 a 50 metros da coluna d’água são estritamente arenosos, 

predominantemente de origem carbonática, zona de profundidade em que os testemunhos 

M125-43-2 e M125-44-2 foram recuperados, o que de fato ocorre. Um outro fator importante 

que contribui para um maior aporte arenoso é a influência da Corrente do Brasil, que 

transporta material carbonático grosso de norte para sul, proveniente do banco de Abrolhos 

(VIEIRA, 2017). Ambos os testemunhos apresentam valores elevados para as razão Ti/Al, 

quando comparado aos demais testemunhos e é possível observar os maiores valores desta 

razão associado aos maiores registros arenosos. A presença de sedimentos finos está associada 

a eventos de retrabalhamento de material proveniente da zona de descarga do Rio Doce por 

ondas e correntes densas de fundo, que migram para norte, e que são fortalecidas durante o 

outono/inverno (ALBINO, 1999; OLIVEIRA et al., 2015). 

 Na região de talude estão localizados três testemunhos, em profundidades distintas, 

sendo um mais arenoso e os outros dois com maior predomínio de sedimentos finos. O 

testemunho M125-49-2, menos profundo, é caracterizado por um maior conteúdo de areias 

chegando a valores acima de 50%, com aumento dessa granulometria do topo para a base. A 

média da razão Ti/Al desse testemunho é a segunda maior entre os testemunhos estudados e 

quando comparada ao perfil granulométrico, nota-se que as maiores concentrações de areia 

estão na mesma profundidade em que as maiores razões registradas. Na porção mais profunda 

do talude, não foi registrada a sedimentação arenosa em nenhum dos dois testemunhos deste 

trabalho. Os testemunhos M125-50-2 e M125-55-8 tem comportamento similar ao padrão 

granulométrico e são compostos de silte e argila, com a maior concentração de silte ao longo 

dos testemunhos. Ambos os testemunhos apresentam perfis bem constantes das suas razões 

Ti/Al, com leves aumentos associados a maiores deposições de silte e valores mais baixos 

concomitantes ao predomínio de argilas. Ao se consultar a bibliografia é possível observar 

que o padrão sedimentar aqui descrito é concordante com o padrão sedimentar descrito por 

Maia (2013) e França et al. (2007), com fluxos de lama e areias de origem turbidítica na 

porção superior do talude e uma maior acumulação de sedimentos finos no talude inferior. 

 De acordo com os padrões de distribuição e dinâmica sedimentar, além da 

caracterização faciológica presente nos trabalhos de Albino, (1999), Cancela et al. (2013), 
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Oliveira et al. (2015) e Vieira (2017), somado ao sensoriamento da pluma sedimentar do Rio 

Doce realizados por Bastos et al. (2017) e Rudorff et al. (2018), os resultados aqui 

apresentados não apresentam padrão destoante ao que se tem descrito na bibliografia. A 

sedimentação fina é evidente no testemunho M125-39-2, sendo o único testemunho localizado 

na plataforma a sofrer influência direta da descarga sedimentar do Rio Doce e possivelmente 

o único a registrar a influência da pluma de rejeitos. A sedimentação fina, influenciada pela 

descarga do rio ocorre em condições de inverno, mas sua influência é restrita a depósitos 

próximos à costa, com o aporte de lama para os testemunhos M125-43-2 e M125-44-2 

(também localizados na plataforma), sendo pontual e associado ao retrabalhamento de ondas 

em condições de maior energia, junto a eventos anticiclônicos da CB (ALBINO; SUGUIO, 

2010). O testemunho M125-49-2 apresenta grande concentração de areia, possivelmente 

influenciado pelo retrabalhamento de rodolitos (granulometria grossa) que migram da 

plataforma em direção ao talude associado a sedimentos mais finos. Todos os testemunhos 

plataformais, quando plotados junto ao mapa faciológico proposto por Vieira (2017), 

encontram-se consoantes com o proposto pelo autor, o que pode ser observado na Figura 20. 

Figura 20 - Mapa com as fácies sedimentares dominantes na área de estudo e as localizações dos testemunhos 

aqui analisados. Os dados de granulometria obtidos são similares às fácies descritas no trabalho de Vieira (2017). 

 

Fonte: Modificado de VIERA, 2017 
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  As razões elementares, quando olhadas de forma conjunta, apontam para a mesma 

interpretação. O testemunho M125-39-2 sofre o maior aporte de sedimentos terrígenos e 

maior influência da descarga fluvial, quando comparado aos demais. Destaca-se que as razões 

apontam para dois eventos distintos no mesmo testemunho (identificados como grupos A e 

B). Ao se olhar o combinado de interpretações, é possível observar que os pontos 4 e 12 

aparecem de maneira recorrente, ora atrelados ao maior input terrígeno (razões Fe/Ca, Ti/Ca), 

ora atreladas a eventos de menor intemperismo químico continental em condições de maior 

umidade e de menor aporte fluvial. Isso pode ser explicado com um aporte abrupto de 

elementos de origem terrígena a um evento extremo, como por exemplo a entrada de 34 

milhões de m³ de rejeitos de minério na bacia hidrográfica. Logo, o volume de sedimento 

disponível na bacia hidrográfica após o desastre de Mariana pode explicar um aumento do 

input terrígeno em condições de maior umidade e menor aporte fluvial. Como o maior 

carreador de sedimentos para a bacia é de fato o Rio Doce (OLIVEIRA et al., 2015; 

QUARESMA et al., 2015; BASTOS et al., 2017), exclui-se a possibilidade de o input 

terrígeno detectado estar associado a transporte eólico, ainda mais em dois únicos pontos. 

Entrada abrupta de material continental, de forma pontual, associado ao decréscimo do aporte 

fluvial e a diminuição de umidade é aqui interpretado como consequência da entrada de lama 

de rejeitos provenientes da barragem de fundão, de alta turbidez, gerando diminuições 

anormais do aporte fluvial, como demonstrado por alguns autores (GARCIA et al., 2017; 

HATJE et al., 2017b; RUDORFF et al., 2018). Os centímetros 4 e 12 estariam associados a 

pulsos de entrada da lama de rejeitos, sendo o centímetro 12, mais antigo, a primeira entrada 

de material proveniente da pluma no mar. Segundo Bastos et al. (2017) e Grilo et al. (2018), 

esse material de alta turbidez e totalmente diferente do padrão sedimentar pretérito 

proveniente da descarga do Rio Doce, ficou em suspensão, devido aos tamanhos de partícula 

muito finos e as mudanças de vento que, nas quatro primeiro semanas, mudaram o padrão da 

pluma de sudeste para norte. O centímetro 4 mostra um novo retrabalhamento do material 

proveniente da pluma, possivelmente retido no estuário, como mostra o trabalho de Queiroz et 

al. (2018) e que ficou disponível posteriormente em um aumento do aporte sedimentar. Uma 

outra explicação para uma nova entrada do material de rejeitos estaria relacionado ao aumento 

pluviométrico registrado no mês de janeiro, remobilizando o material retido na calha do Rio 

Doce e no estuário (BASTOS et al., 2017), não sendo possível observar o incremento do sinal 
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fluvial pelo mesmo ser suprimido por entradas anormais de sílica na razão Al/Si que deturpam 

o sinal.  

7.2 .CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 Como exposto no tópico 7.1, tanto pela granulometria e pelas interpretações das razões 

elementares, os seis testemunhos aqui estudados respondem de forma diferente a entrada de 

material proveniente do Rio Doce, por diversos motivos, como distanciamento da fonte, 

influência de correntes e retrabalhamento por ondas. O aporte fluvial, além de ser responsável 

por mudanças no fornecimento de nutrientes no ambiente marinho, principalmente em zonas 

oligotróficas, é um dos principais mecanismos de entrada de matéria orgânica alóctone 

(GUILDFORD; HECKY, 2000; CARVALHO, 2008; LANDOLFI et al., 2015). Outros 

fatores importantes que afetam a concentração, distribuição e a degradação da matéria 

orgânica são as variações de granulometria, de oxigenação e profundidade da coluna d´água 

(TRUMBORE; DRUFFEL, 1995; ALTABET, 2006; RULLKÖTTER, 2006; SIGMAN; 

KARSH, 2009).  

 A partir dos dados de COT, NT, δ13C e δ15N foi possível identificar dois padrões 

distintos de origem de matéria orgânica (marinha versus terrestre), o que será explanado a 

seguir. A partir dos resultados obtidos para COT e NT, gerou-se a razão C/N, parâmetro 

utilizado para identificar diferenças de origem da matéria orgânica, com valores entre 4 a 10 

indicando matéria orgânica de origem algal, valores iguais ou maiores a 20 sendo associados a 

plantas terrestres e o intervalo entre os valores 10-20 indicaria uma mistura de fontes de 

matéria orgânica (MEYERS, 1994, 1997, STEIN, 1991). A Figura 21 abaixo, apresenta os 

perfis da razão C/N de todos os testemunhos em relação à profundidade, onde foi observado 

que todos os testemunhos apresentam uma razão C/N (4 -10) que reflete principalmente a 

produção de matéria orgânica de origem marinha, com exceção dos últimos quinze 

centímetros do testemunho M125-39-2 (C/N maior a 12), que apontaria para uma mistura 

entre fontes de matéria orgânica terrestre e marinha (plantas/algas). 
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Figura 21 - Valores da razão C/N para os seis testemunhos estudados 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 

 

 Para uma melhor interpretação dos dados, diversos autores sugerem a interpolação das 

razões C/N com os valores de δ13C, visto que os valores para a razão C/N apresentam 

variações dependendo da degradação da matéria orgânica. O uso em conjunto desses dois 

parâmetros permitem uma identificação melhor da origem do material orgânico, o que pode 

ser visto na Figura 22 (MEYERS; ISHIWATARI, 1993; MEYERS, 1994, 1997; MEYERS; 

ARBORD, 2001). 

Figura 22 - Relação entre os valores de δ13C e razão C/N e suas respectivas interpretações referentes a origem 

da matéria orgânica 

 

 Fonte: Modificado de MEYERS e ARBORD, 2001 
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 Ao se comparar a interpolação teórica apresentada na Figura 22, acima, e a 

interpolação deste trabalho (Figura 23), é possível identificar dois grupos em relação à origem 

da matéria orgânica. O primeiro grupo, denominado aqui de grupo 1 (G1), diz a respeito de 

parte dos dados mais profundos (centímetros 13 até a base) do testemunho M125-39-2, onde 

fica evidente que os pontos não se encaixam nem no grupo de fonte de algas marinhas como 

também não podem ser enquadradas como provenientes de plantas C3, ficando na transição 

entre as duas classificações. Assim como dito anteriormente para a razão C/N (Figura 21), há 

uma clara evidência de mistura de fontes nestas profundidades. No segundo grupo, 

identificado como G2, englobou-se a parte superior do testemunho M125-39-2 e todos os 

outros cinco testemunhos. Ao se comparar a tabela teórica com os resultados aqui 

encontrados, nota-se que os pontos do grupo 2 estão entre -24 a -20 ‰ (δ13C) e 4 a 10 (C/N), 

se enquadrando no grupo de algas marinhas.  

 

Figura 23 - Interpolação do de δ13C e razão C/N dos seis testemunhos. O grupo 1 evidência a mistura de fontes 

no testemunho M125-39-2

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 

 

 A utilização das razões isotópicas do bulk sedimentar - δ13C e δ15N -, de maneira 

combinada, é outra ferramenta que visa à identificação da fonte de matéria orgânica. Se a 
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partir da combinação do δ13C e da razão C/N é possível identificar a fonte de matéria 

orgânica, a interpolação do δ13C e do δ15N é uma maneira de agregar valor à interpretação, 

visto que no sedimento os valores de δ13C refletem a fonte de carbono (STUIVER et al., 1984; 

MEYERS, 1994, 2006) e as composições isotópicas do δ15N, quando olhadas juntamente ao 

sinal isotópico do carbono, ajudam a interpretar de maneira secundária, a origem da matéria 

orgânica a partir de associações com a entrada de nutrientes (THORNTON; MCMANUS, 

1994; KENNEDY et al., 2005; OGRINC et al., 2005; VAALGAMAA et al., 2013). A origem 

da matéria orgânica marinha é derivada quase de forma total da produção fitoplanctônica, 

com um sinal isotópico característico de δ13C de -24 a -18 ‰, diferenciando-se da matéria 

orgânica de origem terrestre, com sinais entre -10 a -15 ‰ para plantas C4 e -25 a -30 ‰ para 

as plantas C3 (MEYERS, 1994; POPP et al., 1997). A matéria orgânica no nitrogênio, apesar 

de não apresentar uma relação direta como o carbono, apresenta indícios de origem para a 

composição isotópica do δ15N, onde valores entre 0 a 4 ‰ estariam associados à matéria 

orgânica continental e a partir de 4 até 7 ‰ matéria orgânica estuarina e de 7 a 11 ‰ a 

matéria orgânica marinha (THORNTON; MCMANUS, 1994; OGRINC et al., 2005). 

Entretanto, Meyers (1997) indica que variações na concentração de oxigênio podem 

favorecer as diferentes etapas de fixação do nitrogênio, alterando esses valores e deturpando a 

identificação da matéria orgânica.  

 A interpolação dos dois sinais isotópicos (δ13C vs δ15N) também aponta para a mesma 

identificação sugerida anteriormente, quando se comparou os valores da razão C/N e o do 

isótopo do carbono. Os grupos G1 e G2, distintos entre si (em relação a origem da materia 

orgânica), podem ser observados na Figura 24. O grupo G1, associado a uma mistura de 

fontes da matéria orgânica, está restrito a parte mais profunda do testemunho (do centímetro 

13 até a base) M125-39-2 (a partir do décimo terceiro centímetro). Os demais testemunhos e a 

parte mais recente do testemunho M125-39-2, agrupados no G2, tem seus valores isotópicos 

associados a produção de matéria orgânica  marinha. 
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Figura 24 - Gráfico com a interpolação entre os sinais isotópicos de δ13C e δ15N, corroborando a interpretação 
de mistura de fontes para parte do testemunho M125-39-2 

  

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 

 

 As diferenças entre a fonte de matéria orgânica entre os dois grupos e entre o mesmo 

testemunho podem ser explicadas. Conforme foi observado tanto para a granulometria e 

também para as razões elementares, a influência do aporte terrígeno e do aporte fluvial, aqui 

representado pelo Rio Doce é restrita ao testemunho M125-39-2. Essa interpretação, somada a 

localização dos testemunhos, profundidade da coluna d’água e a influência das massas d’água 

que estão presentes em determinadas profundidades ajudam a explicar as diferenças entre os 

grupos G1 e G2.  

 A granulometria, conforme explicado no tópico 3.1, influencia no acúmulo de matéria 

orgânica. Logo, os sedimentos com maior conteúdo da fração areia (M125-43-2; M125-44-2; 

M125-49-2) são propensos a ter menores concentrações de COT, o que de fato foi observado 

(Figura 13). As maiores concentrações de COT foram encontradas nos testemunhos com os 

maiores conteúdos de granulometria fina (M125-39-2; M125-50-2; M125-55-8), destacando-

se o testemunho M125-39-2, com maior valor médio para o COT. A localização dos 

testemunhos é de extrema importância, tanto do ponto  de vista geográfico, como em que 

compartimento fisiográfico estão inseridos. De acordo com Oliveira e Quaresma (2017) e 

Rudorff et al. (2018), a direção preferencial de transporte do material proveniente do Rio 
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Doce é de norte para o sul, influenciado pela direção principal de migração da CB 

(STRAMMA et al., 1990; PETERSON; STRAMMA, 1991), seguindo a linha de costa 

brasileira, com mudanças pontuais condicionadas a eventos de tempestades, fator este 

limitante para a entrada de matéria orgânica de origem continental nos testemunhos tanto ao 

norte da plataforma continental, como também dos testemunhos localizados no talude. Logo, 

a proximidade do testemunho M125-39-2 da desembocadura da foz do rio é um dos pontos 

que ajudam a elucidar o porquê de só esse testemunho apontar uma mistura de fontes de 

matéria orgânica.  

 Entender a compartimentação fisiográfica em que cada testemunho está inserido é 

necessário, visto que com a mudança de compartimento há um aumento da coluna d’água. 

Diferentes massas d’água são encontradas em diferentes profundidades da coluna d’água, 

afetando a dinâmica de transporte de nutrientes. Outro fator, já descrito anteriormente, é a 

influência da profundidade da coluna de água, que quanto maior tende a diminuir a 

acumulação de matéria orgânica nos sedimentos (MEYERS, 1997). Os testemunhos mais 

rasos, localizados na plataforma, estão sob influência da massa d’água AT (0-200m), que é 

caracterizada como uma massa d’água oligotrófica e quente (STRAMMA; ENGLAND, 1999; 

PALÓCZY et al., 2016), sendo assim pobre em nutrientes, fator limitante para a produção 

plantônica. Observa-se que, apesar da limitação de nutrientes, os valores de δ13C dos 

testemunhos M125-43-2 e M125-44-2  indicam a origem de matéria orgânica  por algas 

marinhas, o que também é interpretado para parte do testemunho M125-39-2. O testemunhos 

M125-49-2 e M125-50-2 sofrem influência de duas massas d’água (ACAS e AIA 

respectivamente) que tem por característica principal o aporte de nutrientes em baixas latitude 

(STRAMMA; ENGLAND, 1999; SILVEIRA et al., 2000; PALÓCZY et al., 2016), fator 

determinante para uma maior produção de planctons e consequentemente o maior registro de 

matéria orgânica marinha. O testemunho M125-55-8, o mais profundo entre todos os 

testemunhos, está sob influência da APAN, pobre em nutrientes (STRAMMA et al., 1990; 

MÉMERY et al., 2000), tendo o menor sinal médio de δ13C dentre todos os testemunhos.  

 De maneira geral, apesar das diferentes massas d’água, os testemunhos localizados 

tanto no talude como na plataforma (G2) tem como fonte genética da matéria orgânica a 

produção marinha. A mistura de fontes, observada no grupo 1, teoricamente seria o esperado 

para todo o testemunho M125-39-2, devido a sua proximidade a foz do Rio Doce, o que não 

foi observado nos primeiros 12 centímetros do testemunho (inseridos no grupo 2), o que pode 

ser explicado pela chegada da lama de rejeitos provenientes da barragem de Fundão, que 
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acarretaria aporte incomum de ferro e de outros compostos associados, gerando uma maior 

produção fitoplanctônica. Ao consultar a bibliografia, observou-se que o ferro atua como 

nutriente auxiliador na proliferação de cianobactérias, que são organismos fixadores de N2 

(GALLON et al., 1996). O’Neil et al. (2012) destaca que o aumento considerável de 

cianobactérias no ambiente marinho pode estar associado tanto a um aumento no aporte de 

ferro, como também no aporte de nitrogênio e fósforo. A disponibilidade de ferro na coluna 

d’água é descrito como fator crucial para o aumento da assembleia de fitoplânctons e da 

assimilação de nitrato (GEIDER; ROCHE, 1994; MOREL et al., 2012). O trabalho de 

Cordeiro et al. (2019) demonstra uma mudança da comunidade de bactérias nas águas do Rio 

Doce após o acidente de Mariana associado ao aumento de nutrientes como ferro e alumínio. 

Soma-se a esta interpretação o fato de que o aporte antropogênico de matéria orgânica 

possivelmente geraria um empobrecimento do δ13C e um aumento da razão C/N, conforme 

mostrado por Vaalgamaa et al. (2013), o que não é observado nos sedimentos mais recentes 

deste testemunho, visto que tanto o sinal isotópico do carbono como do nitrogênio apontam 

para produção de matéria orgânica marinha, além da razão C/N indicar o mesmo 

comportamento. Bastos et al. (2017) destaca que de fato houve um aumento de nutrientes na 

zona de descarga do Rio Doce pós desastre (especialmente de compostos nitrogenados), o que 

gerou alterações na comunidade fitoplanctônica, favorecendo um crescimento local de algas. 

Soma-se a isso um padrão de dispersão sedimentar incomum do que o que se tinha antes do 

desastre, explicitado por Evangelista et al. (2016) e Grilo et al. (2018). Grilo et al. (2018) 

demonstrou que após a chegada da lama de rejeitos, houve uma mudança nos padrões de 

floculação dos sedimentos, tornando-os disponíveis por maior tempo na coluna d’água, além 

de aumentar o tempo de dispersão, devido ao tamanho do material e seu revestimento 

metálico. Essa diferença na dispersão e a maior disponibilidade de um material enriquecido 

em íons metálicos na coluna d’água também explicaria uma maior produção algal, que teria 

nutrientes mais disponíveis, o que é registrado no testemunho M125-39-2. 

7.3  RELAÇÃO DOS ELEMENTOS MAIORES E TRAÇOS COM A LAMA DE 

REJEITOS  

 A fim de responder o objetivo específico 2.2.2, levou-se em conta todos os parâmetros 

apresentados neste trabalho até aqui, além dos valores de concentração total aferidos por ICP-

OES nos sedimentos, para uma interpretação mais detalhada.  
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 Após o rompimento da barragem da mineradora Samarco, diversos estudos foram 

realizados com o propósito de entender as possíveis consequências da lama de rejeitos 

(MARTA-ALMEIDA et al., 2016; SEDRU, 2016; SEGURA et al., 2016; IBAMA, 2016; 

BASTOS et al., 2017; GARCIA et al., 2017; GOMES et al., 2017; HATJE et al., 2017a, 

2017b; ALMEIDA et al., 2018; QUEIROZ et al., 2018; RUDORFF et al., 2018; BURRITT; 

CHRIST, 2018; GRILO et al., 2018; CORDEIRO et al., 2019), com poucos trabalhos 

(HATJE et al., 2017b; GRILO et al., 2018; RUDORFF et al., 2018) se dedicando a mostrar 

dados preliminares da dispersão da pluma ao chegar no oceano e possíveis impactos no 

sedimento na foz do Rio Doce. Ao se comparar o trabalho de Magris et al. (2018), que sugere 

uma modelagem de dispersão para a pluma, com a localização dos testemunhos aqui 

estudados, é possível observar que os testemunhos tanto da plataforma e do talude estão 

dentro da área proposta pelo autor como passível de sofrer contaminação, excluindo-se o 

testemunho M125-49-2 (de código 4 no mapa) como demonstrado na Figura 25 abaixo. Já na 

modelagem proposta por Marta-Almeida et al. (2016) indica uma dispersão mais abrangente 

na região do talude continental, indicando que todos os testemunhos coletados estariam na 

zona de ação da pluma (Figura 26).  
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Figura 25 - Mapa de modelagem da dispersão da pluma proposto por Magris et al. (2018) com os testemunhos 
do presente trabalho 

 

Fonte: Modificado de MAGRIS et al. 2018 
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Figura 26 - Modelagem da dispersão da pluma  de rejeitos proposta por Marta-Almeida  (2016) na região da 
plataforma e talude continental 

 

Fonte: Modificado de MARTA-ALMEIDA, 2016 

 

 Logo, o presente trabalho, ao analisar testemunhos em localizações fisiográficas 

diferentes (plataforma e talude), com proximidades distintas da foz do Rio Doce, procurou 

identificar o aporte e alcance da dispersão de diversos elementos provenientes dos rejeitos de 

minério nos sedimentos marinhos. Os principais elementos associados aos rejeitos de minério 

da mina de Fundão são Fe (na forma de Hematita e Goethita), Al (caolinita), Mn, Si (quartzo), 

além de metais traços, como Cr, Co, Zn, Pb (IBAMA, 2016; SEDRU, 2016; BASTOS et al., 

2017; QUEIROZ et al., 2018). Neste trabalho identificou-se três eventos de acumulação de 

metais possivelmente carreados pela lama de minério, denominados de eventos A e B no 

testemunho M125-39-2 (plataforma), e C no testemunho M125-50-2 (talude), descritos a 

seguir. 

 Através da quantificação dos elementos maiores e traços, obtida pela técnica de ICP-

OES, foi possível identificar a influência da lama de resíduos no testemunho M125-39-2. No 

intuito de realizar uma interpretação mais robusta, somaram-se aos resultados dos 
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elementosmaiores e traços, a interpretação das razões elementares, de granulometria e da 

caracterização da matéria orgânica. Neste sentido, iniciando com a interpretação 

granulométrica e como foi proposto por Meurer (2008), as frações de granulometria mais 

finas são eletricamente mais ativas, o que favorece a maior adsorção de substâncias ou 

elementos químicos. Logo, espera-se que os testemunhos com maior acúmulo de sedimentos 

finos tivessem mais pré-disposição à adsorção dos elementos químicos disponíveis, 

apresentando assim as maiores concentrações dos elementos analisados.  

 Os testemunhos com maior concentração de sedimentos finos são os M125-39-2 

(plataforma), M125-50-2 (talude) e o M125-55-8 (talude). Entretanto, conforme mostrado no 

tópico 7.1, os testemunhos localizados no talude, principalmente nos sedimentos do topo 

(mais recentes), não apresentam grandes indícios de aporte terrígeno e de mudanças do aporte 

fluvial, o que também foi observado para os testemunhos M125-43-2 e M125-44-2 da 

plataforma e M125-49-2 do talude, que apresentam teores expressivos de areia. Neste sentido, 

verificando os elementos analisados, não foi possível afirmar que há uma correlação entre o 

conteúdo dos metais e a granulometria, de tal maneira que os testemunhos M125-50-2 e 

M125-55-8 com predomínio de argila e silte não apresentam as maiores concentrações, a 

diferença do testemunho M125-39-2, que com a exceção do Ca (associado à produção 

autóctone) e do Si, apresenta as maiores concentrações médias dos elementos analisados entre 

todos os testemunhos (Tabela 5). No entanto, ao observar separadamente a fração fina (silte + 

argila) fração granulométrica favorável para ocorrer adsorção, nota-se grande domínio do 

tamanho silte nos testemunhos M125-39-2 e M125-50-2, indicando porosidade/espaço 

intergranular para formação/precipitação de minerais residuais (óxidos e hidróxidos de Fe) 

 Como exposto nos tópicos acima, o testemunho M125-39-2 apresenta em seu registro 

sedimentar o resultado das variações do aporte de material continental do Rio Doce, sendo o 

mais propenso a registrar a entrada da lama de rejeitos de minério de todos os testemunhos 

estudados neste trabalho. O trabalho de Franco (2013) e Cagnin et al. (2017), próximos do 

testemunho M125-39-2 (Figura 32), apresentam resultados destoantes com os aqui 

apresentados para granulometria. Os 10 primeiros centímetros dos valores do trabalho de 

Cagnin et al. (2017) apresentam teores médios de 40% de areia, enquanto o trabalho de 

Franco (2013) cita valores médios de até 70% de areia nos primeiros 20 centímetros. A 

diferença do padrão sedimentar entre os trabalhos anteriormente citados e o presente estudo, 

que só registra dois pulsos de areia após os 20 cm (FIGURA 13), podem indicar uma 

mudança brusca da distribuição sedimentar proveniente do Rio Doce ou ser um indicativo de 
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corpos de lama incosolidados, que com o aporte de material fino proveniente do desastre de 

Mariana, tendem a ser mais expressivos, devido ao volume de material particulado de 

tamanho fino. Trabalhos diversos corroboram esta afirmação, pois mostram que após a 

chegada da lama de rejeitos no mar, a dispersão sedimentar se deu principalmente para sul 

(MARTA-ALMEIDA et al., 2016; HATJE et al., 2017b; RUDORFF et al., 2018), seguindo o 

padrão histórico de dispersão sedimentar e da influência da Corrente do Brasil descrito por 

diversos autores (SILVEIRA et al., 2000; CIRANO et al., 2006; ALBINO; SUGUIO, 2010; 

QUARESMA et al., 2015; GOMES et al., 2017).  

 Ainda que se tenha registros da migração da pluma para norte, vinculados a mudanças 

de ventos e condições de tempestade, descrito por Bastos et al. (2017), o estudo de 

Evangelista et al. (2016), apesar de identificar um padrão sedimentar diferente do que se tinha 

pré-desastre, não identificou um enriquecimento dos elementos provenientes da pluma nos 

sedimentos localizados a norte e no campo recifal de abrolhos, o que é consoante ao 

observado nos testemunho M125-43-2 e M125-44-2. Neste sentido, foi possível notar 

variações nas concentrações dos elementos relacionados à pluma em ambos os testemunhos 

(Fe, Al e Si), mas não é possível inferir nenhum padrão claro como os identificados para 

outros testemunhos, visto que os possíveis “outliers” são identificados em profundidades 

diferentes, sem repetitividade robusta e nítida, a não ser pelos altos valores de As (Figura 27). 

A concentração elevada deste elemento é documentada antes mesmo do aporte de rejeitos 

provenientes do desastre de Mariana, conforme exposto no trabalho de Cagnin et al. (2017), 

com testemunhos coletados  em novembro de 2013, a norte da foz do Rio Doce, na região da 

plataforma de Abrolhos. O trabalho op. cit. relaciona a concentração de As a exploração 

histórica de ouro e ferro na bacia do Rio Doce, relação essa, da mineração de ferro e ouro com 

o arsênio também detalhada por Castilhos et al. (2016) na região de Paracatu. Ao se comparar 

os valores médios e de topo de As, Fe e Mn disponibilizados no trabalho de Cagnin et al. 

(2017) para os testemunhos M125-43-2 e M125-44-2, que os valores aqui encontrados para 

estes elementos tem valores menores ou iguais descritos pelo autor, indicando que de fato não 

foi possível detectar a influência da pluma de rejeitos no material sedimentar destes pontos. 

 Diferentemente do que é proposto por Cagnin et al. (2017) para a concentração de As 

na região da plataforma, o trabalho Mirlean et al. (2016) propõe que os altos valores de As 

nos sedimentos da plataforma é proveniente do intemperismo das regiões de praia, que 

apresentam rochas enriquecidas no metal. O acúmulo nos sedimentos da plataforma, ocorre, 

segundo o autor, devido ao trapeamento de As por algas (calcárias) coralinas. Mirlean et al. 
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(2016) associa o crescimento algal ao aumento de oxi-hidróxidos de Fe, o que é observado em 

outros trabalhos  em diferentes localidades (O’NEIL et al., 2012; MOREL et al., 2012). A 

adsorção de As ocorre nas estruturas porosas das algas, sendo favorecida pela adsorção de As 

pelo ferro, não ficando mais disponível para interação devido a impermeabilização promovida 

pela capa calcária.  

 As possíveis mudanças nas concentrações do registro elementar, geradas pelo desastre 

de Mariana, foram evidenciadas no testemunho M125-39-2. Neste testemunho foram 

reconhecidos dois eventos de acumulação do material carreado pelo Rio Doce, denominados 

aqui de eventos A e B, os mesmos reconhecidos na interpretação das razões elementares. 

Esses dois eventos estão marcados nos elementos maiores e traços, com o aumento 

significativo das concentrações, com rara exceção (Mn na parte mais profunda do 

testemunho), e podem ser vistos nas Figuras 15 e 27. No evento A e B contatou-se o aumento 

das concentrações de Fe, Al, Si, K e Ti, observando-se o maior incremento para o Al e Si. 

Conforme a literatura demonstra, Fe, Al e Si são os principais componentes dos rejeitos de 

minério da mina de Fundão.  

 O aumento das concentrações também foi notado para os seguintes elementos traços: 

As, Cd, Co, Cr, Pb. O aumento das concentrações desses elementos foi maior no evento A e 

destaca-se que não foi observado o incremento das concentrações de Mn, apesar de diversos 

trabalhos apontam a presença do elemento nos rejeitos de minério. A bibliografia demonstra 

que apesar da deturpação dos valores pretéritos de alguns elementos logo após a chegada dos 

rejeitos no mar, observou-se que com o passar do tempo novos aportes do mesmo material 

foram disponibilizados no mar (IBAMA, 2016; BASTOS et al., 2017). Através da modelagem 

da pluma e do sensoriamento remoto (MARTA-ALMEIDA et al., 2016; RUDORFF et al., 

2018) é possível afirmar que o testemunho M125-39-2 esteve constantemente na região da 

dispersão da pluma de rejeitos, o que não ocorreu para os demais testemunhos. 

 . 
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Figura 27 - Gráficos com os elementos traços dos três testemunhos localizados na plataforma e os respectivos eventos identificados. Os eventos A (~4cm) e B (~12cm) estão 
associados ao testemunho M125-39-2 

 Fonte: SANTARÉM, 2019 
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Figura 28 - Gráficos com os elementos traços dos três testemunhos localizados no talude. O evento C, inferido, é demonstrado por um círculo pontilhado, no primeiro 
centímetro do testemunho M125-50-2 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 
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 As variações evidentes das concentrações de Al e Si, e em menor escala no perfil de 

Fe, são o ponto base para a discussão de mudanças nos perfis de concentração como 

consequência do desastre de Mariana. As pequenas mudanças no perfil de concentração do Fe 

podem ser explicadas pela forma como o metal pode estar disponível para interagir com o 

sedimento marinho. De acordo com Bastos et al. (2017), o ferro proveniente dos rejeitos de 

minério estaria em maiores concentrações no material particulado do que no material 

dissolvido e disponível na coluna d’água, o que segundo os autores levou a concentrar o ferro 

preferencialmente nos sedimentos fluviais e estuarinos, apesar de ainda ser possível observar 

mudanças nas concentrações de ferro no sedimento marinho, o que não ocorre para o Al e Si. 

Sendo estes os principais elementos presentes no rejeito de minério, espera-se encontrar esses 

elementos em concentrações elevadas ou na forma de outliers dentro do perfil sedimentar, o 

que de fato acontece.  

 Os pontos de concentrações divergentes desses elementos encontram-se concordantes 

nos centímetros 4 e 12 e que também podem ser observados para os elementos traços. A 

interpretação das razões elementares (eventos A e B) também é concordante com o observado 

para os elementos aqui estudados, indicando um maior input terrígeno nos centímetros 4 e 12. 

Os metais traços também são identificados nos mesmos centímetros, possivelmente 

associados aos hidróxidos de ferro e alumínio presentes no rejeito de minério, que possuem 

alta capacidade de adsorção, sendo relevantes para remover os mesmos da solução, facilitando 

sua deposição (DREVER, 1982; LICHT, 2001). De modo a gerar mais confiabilidade na 

interpretação dos valores obtidos para os elementos traços, utilizou-se o mesmo princípio de 

normalização por Ca e Al, proposto no tópico 3.4 da base teórica e debatido de forma mais 

extensa no ponto 7.1 da discussão. As normalizações de todos os elementos menores de todos 

os testemunhos estão expostas nas Figuras 29 e 30 Todos os testemunhos estão apresentados 

em cada razão. A separação por testemunho para cada normalização geraria um enorme 

número de figuras, então, optou-se por englobar todas as normalizações em duas figuras, o 

que também foi feito para as razões expostas no ponto 7.1. 



81 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 29 - Normalização dos elementos menores em relação ao Ca para os seis testemunhos aqui estudados. O testemunho M125-39-2 foi apresentado plotado em relação ao 
eixo vermelho, pois apresenta concentrações maiores do que os demais testemunhos 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 
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Figura 30 - Normalização dos elementos menores em relação ao Al para os seis testemunhos aqui estudados 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 
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 A normalização dos elementos menores com o Ca utilizou o mesmo princípio exposto 

no tópico 3.4 da base teórica para Fe e Ti. Ao se normalizar por Ca, seria possível observar o 

aumento (razões maiores) ou diminuição (razões menores) do input terrígeno e como os 

elementos aqui estudados responderiam a essas variações. A normalização por Al tem como 

propósito reconhecer diferenças na entrada de material detrítico para as regiões da plataforma 

e talude, onde as menores razões indicariam um incremento da entrada de material detrítico e 

um aumento nas razões, o oposto. De maneira simplificada, ao se olhar unicamente para os 

valores altos dos elementos menores, associado a baixos valores da normalização, indicariam 

que o aporte dos elementos menores está associada a fração detrítica. 

 A normalização por Ca gerou os mesmo padrão observado para as razões Fe/Ca e 

Ti/Ca em todos os testemunhos. Destaca-se o testemunho M125-39-2, com maiores valores e 

com dois grupos distintos, A e B. O grupo A (0-12cm), apresenta valores mais altos das 

normalizações em todos os elementos estudados, quando comparado ao grupo B (12 cm até a 

base do testemunho) (Figura 29). Destaca-se que a normalização para o manganês demonstra 

um maior entrada do mesmo nos primeiros 12 centímetros, o que não era possível ser 

observado ao se olhar unicamente para seu perfil de concentração. Apesar de não ficar claro 

se houve aumento de concentração de Mn ao se olhar de forma isolada seu perfil, é possível 

observar que de fato há um aumento de manganês nos centímetros que aqui são associados 

aos eventos A e B. Nota-se que o comportamento praticamente igual ao observado para a 

razão Fe/Ca indica que a o carreamento destes elementos para a plataforma está intimamente 

associado a entrada de Fe no sistema, favorecendo sua adsorção no sedimento. 

 A normalização por Al indicou que os testemunhos com maior influência do aporte 

detrítico sãos os testemunhos M125-39-2 e M125-50-2. O testemunho M125-39-2, assim 

como identificado para a normalização para Ca e para as razões Fe/Ca e Ti/Ca, apresenta dois 

grupos distintos dentro do perfil, com a tendência de aumento da razão de forma sutil com o 

aumento da profundidade. Como observado, se de fato as razões médias da normalização dos 

elementos por Al é menor nos 12 primeiros centímetros, o aporte destes elementos é mais 

intenso entre 0 a 12 centímetros associado a fração detrítica (FIGURA 30). Como 

demonstrado no tópico 7.1 da discussão, é possível identificar um aumento do aporte fluvial 

de material intemperizados sendo carreado para a plataforma nos mesmos centímetros 

descritos acima, corroborando com os dados apresentados. O aumento dos valores das 

concentrações dos elementos menores nos perfis únicos de forma pontual nos centímetros 4 e 

12, associado ao incremento detrítico e maior entrada de terrígenos corroboram com a 
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interpretação de que o acúmulo de tais elementos está associado a entrada da pluma de 

rejeitos. 

 Os eventos A e B apresentam explicações distintas. A princípio, esperou-se observar 

uma entrada abrupta de material sedimentar com características totalmente distintas do 

material que é comumente transportado pelo Rio Doce. Essa entrada anormal poderia estar 

registrada no substrato sedimentar, com um aumento pontual dos elementos associados aos 

componentes do rejeito de minério. No testemunho M125-39-2 foram observados dois 

momentos, nos quais há o aumento destes elementos (Fe, Al, Si), apesar de ser sabido que um 

único evento catastrófico ocorreu. Ao contrário do esperado, que seria encontrar um evento 

bem marcado associado a esta entrada anômala, constatou-se dois eventos de aporte do 

material contaminante que adentraram a bacia.  

 O evento B, mais antigo, pode ser relacionado a chegada da lama de rejeitos no 

oceano, quando o material de turbidez elevada e com altas concentrações de hidróxidos de Fe 

e Al, Si (dissolvida e na forma de quartzo), foi descarregado na plataforma continental. 

Conforme descrito pelo relatório do IBAMA (2016), os níveis médios de oxigênio dissolvido 

caíram após a entrada da lama para os meses de novembro e dezembro, e a turbidez aumentou 

em quase 65 vezes quando comparado aos valores normais. Isso pode ter possibilitado uma 

condição de anoxia o que também foi observado por Queiroz et al. (2018) para o estuário, 

favorecendo a precipitação dos elementos dissolvidos na água, presentes na pluma de rejeitos, 

no sedimento. Além disso, condições anóxicas também favorecem a preservação da matéria 

orgânica, que é um fator importante na adsorção de metais. Somam a estas condições 

descritas dois fatores: a salinidade e o pH. Queiroz et al. (2018) identificou uma faixa de pH 

de 6,5 ± 1,00 para a lama de minérios, faixa de pH menor do que a da água do mar, entre 7,5 a 

8,4 (KUMA et al., 1996). O aumento de pH do meio (água do mar) favorece a adsorção e 

facilita a formação dos hidróxidos de Fe (CALMANO et al., 1993; KUMA et al., 1996), 

favorecendo sua acumulação nos sedimentos. Já a diminuição atua de forma oposta, 

favorecendo a solubilidade dos metais, o que pode ter diminuído a adsorção dos metais traços 

pelos óxidos-hidróxidos de Fe e Al, já que no evento B as concentrações desses elementos são 

menores  do que no evento A.  

 O evento A, com as maiores concentrações de todos os elementos estudados, pode ser 

explicado por um aumento de pluviosidade, que remobilizou tanto o material retido no Rio 

Doce e no seu estuário, aumentando o transporte de material em suspensão, como também 
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pode ter promovido a resuspensão e um aumento de turbidez. Bastos et al. (2017) ao realizar 

campanhas em intervalos mensais, constataram o aumento de material particulado e em 

suspensão alguns meses após a chegada da lama de rejeitos e relacionou ao aumento de 

pluviosidade entre os meses de dezembro e janeiro. De fato, há um aumento de pluviosidade, 

registrado pela estação pluviométrica de Linhares (ES), localizada na foz do Rio Doce, o que 

pode ser visto na Figura 31. A possibilidade de remobilização do material proveniente da 

pluma de minério retido no estuário também é alarmada por Queiroz et al. (2018). 

Figura 31 - Gráfico com a série de pluviosidade dos anos 2015 e 2016. O quadrado vermelho destaca o aumento 
de pluviosidade nos meses de novembro, dezembro e janeiro, após a chegada da lama de rejeitos no mar 

 

Fonte: Modificada de INPE, 2018 

 Um outro fator a ser considerado é o exposto por Grilo et al. (2018), que destacam 

mudanças no padrão de floculação do material em suspensão, ficando mais tempo em 

suspensão, devido ao material metálico que circunda o material floculado, material esse 

proveniente do minério de ferro. Segundo os autores, como consequência da mudança do 

padrão sedimentar, o material relacionado à lama de rejeitos ficaria mais tempo na coluna 

d’água. Assim sendo, o aumento de pluviosidade, associado à mudança do padrão de 

floculação ajudaria a explicar um novo aumento dos valores dos elementos maiores e traços 

(evento A). Segundo laudo do Ibama (2016), a turbidez em dezembro, associado o aumento 

de pluviosidade, chegou a 671,20 mg/L, seis vezes maior que o registrado para o final de 

novembro, mês da chegada da lama de rejeitos no mar. Com o aumento da turbidez, o 

aumento da pluviosidade e um maior tempo de residência do material proveniente da pluma 

de minérios, a dinâmica deposicional sofreu um “delay” para registrar a entrada dos 

elementos no registro sedimentar. Marta-Almeida et al. (2016) detalha que a inversão do 

regime de ventos, com duração de dias, ajudou a espalhar a pluma de rejeitos para norte, o 

que poderia cancelar o espalhamento da pluma para sul. Rudorff et al. (2018) também 
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observou o mesmo padrão, o que só foi modificado em janeiro, demonstrando ser mais um 

fator para explicar a maior concentração dos elementos no evento A.  

 Consultando-se a bibliografia para a área de estudo, especificamente na região 

plataforma próxima a desembocadura do Rio Doce, afim de se ter dados comparativos para a 

discussão, encontrou-se os trabalhos de Cagnin et al (2017) e Franco (2013), ambos pré 

desastre e o trabalho de Gomes et al. (2017), no estuário, pós desastre. A tabela 7 e a Figura 

32 mostram as localizações dos testemunhos citados juntamente com o testemunho M125-39-

2.  

Tabela 7 - Tabela com dados de trabalhos próximos ao testemunho M 125-39-2 

 

Figura 32 - Mapa mostrando a proximidade do testemunho M 125-39-2 a outros trabalhos na região 

 

Fonte: SANTARÉM, 2019 

M125-39-2 Santarém 19°42.059’ 39°45.776’ 24 Plataforma
T-2013 Franco (2013) 19°41.041' 39°38.461’ 17 Plataforma

CAG-2017 Cagnin et al (2017) 19°34.081' 39°47.420’ 30 Plataforma
GOM-2017 Gomes et al (2017) 19°39.020' 39°49.124’ X Estuário

Código no 
mapa

Autor Latitude Longitude
Profundiade da 

coluna d'água (m)
Localização do 

testemunho
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 De acordo com o trabalho de Franco (2013), mais próximo ao testemunho deste 

trabalho, a taxa de sedimentação local para os 10 primeiros centímetros seria de 0,40 cm/ano. 

Entretanto, a autora observa que o centímetro mais recente, com datação por Pb210 indica uma 

idade de 2012 e taxa de sedimentação superior a 0,60 cm/ano. Já Cagnin et al. (2017), com o 

topo do testemunho com idade referente a 2013, estima uma taxa de sedimentação de 0,34 

cm/ano para os primeiros 40 centímetros. Ambas as taxas de sedimentação impossibilitariam 

a intepretação da entrada de lama proveniente do desastre de Mariana em 12 centímetros, 

visto que após a chegada da pluma, só seria possível ser depositado no máximo 1 centímetro 

de lama.  

 Entretanto, conforme exposto no relatório do IBAMA (2016), o aporte de material em 

suspensão sobrepõe imensamente o volume normal carreado pelo rio. O material em 

suspensão em dezembro de 2015 foi de 671,20 mg/L, contra 2,42 mg/L de média em 2013. 

De acordo com Bastos et al. (2015) a chegada da lama de rejeitos no mar, em novembro de 

2015 gerou um fluxo hiperpicnal na zona de descarga do Rio Doce, com valores de material 

particulado em suspensão alcançando até 9.000 mg/L. Fluxos hiperpicnais são caracterizados 

por fluxos mais densos que o corpo hídrico que adentram, percorrendo o substrato 

rochoso/sedimentar. Além do volume de material particulado ser muito maior que o 

descarregado pelo rio, a entrada de um fluxo hiperpicnal poderia gerar remobilização do 

substrato sedimentar. Como descrito no trabalho de Franco (2013), observa-se a presença de 

lama incosolidada próximo a zona de descarga do Rio Doce, o que também é observado por 

Albino (1999) para a região e por Veiga et al.(2006) para a região estuariana do Paraná. A 

entrada do fluxo hiperpicnal com grande volume de material, pode ter aumentando o volume 

de lama incosolidada na região, podendo gerar um pacote mais espesso, congruente com o 

observado aqui. Soma-se ao volume abrupto de rejeitos o trabalho de Grilo et al. (2018), que 

propõe experimentos de velocidade de assentamento do material originário da pluma. O valor 

proposto para os sedimentos plataformais próximos a delta do Rio é de em média 2 mm/s. 

Desde a chegada  de rejeitos até a data de coleta, passaram-se 4 meses e 10 dias, o que geraria 

uma possibilidade de assentar mais de 9 centímetros de material incosolidado, considerando 

apenas a entrada primária de material, sem levar em conta a possibilidade de novos pulsos 

gerados a partir do aumento de pluviosidade e retrabalhamento do material retido na planície 

de inundação e no estuário.  
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 Outro aspecto que corrobora com a interpretação proposta para a contaminação a partir 

do centímetro 12 é o tamanho do material proveniente da pluma. Segundo Grilo et al. (2018), 

o tamanho médio da partícula proveniente do rejeito da mina de fundão é de 50 µm. Hatje et 

al. (2017) cita tamanhos de partículas de até 1 µm. Na coleta de testemunhos realizada no R/V 

Meteor, durante o cruzeiro oceanográfico também foi extraída a água intersticial do 

testemunho M125-39-2. A extração da água intersticial se dá direto no tubo multicoletor (que 

é perfurado previamente) pela técnica de rizomas, que apresentam abertura de 15 µm, para 

prevenir a passagem de qualquer material fino. A Figura 33, abaixo, mostra uma água 

intersticial límpida e cristalina desde a água superficial até os 5 primeiros centímetros e do 

sexto centímetro até o décimo oitavo é possível observar que a água intersticial encontra-se 

turva e amarronzada, o que não é esperado nesse tipo de coleta, indicando a presença de um 

material tão fino que ultrapassa a barreira porosa do rizoma. De forma análoga, o mesmo 

poderia acontecer na coluna sedimentar durante a deposição da lama de rejeitos. O material é 

tão fino que poderia estar percolando por entre os poros, o que corroboraria com a divisão de 

grupos observado para as interpretações tanto de Fe/Ca e Ti/Ca, como também para as 

normalizações dos elementos menores em relação ao Ca, onde até os décimo segundo 

centímetro o acumulo de material terrígeno é maior. 
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Figura 33 - Seringas contendo água intersticial, coletadas no cruzeiro oceanográfico R/V Meteor. Os números 
indicam em preto indicam os respectivos centímetros em que foram coletados. A abreviação AS é a água 

superficial acima da coluna sedimentar 

Fonte: SANTARÉM, 2019 

 

 Ao se comparar os valores de Fe, Al e Cr, Co e Pb presentes no trabalho de Gomes et 

al. (2017), em que o autor apresenta dados de 11 dias antes da chegada da lama de minério no 

estuário até dois dias após a passagem da lama e ao trabalho de Queiroz et al. (2018), também 

na região do estuário, é possível observar que os valores encontrados para os eventos A e B 

no testemunho M 125-39-2 são iguais ou maiores, tanto aos valores pré lama como aos 

valores pós lama, conforme mostrado na tabela 8, abaixo. 

Tabela 8 - Comparação entre valores obtidos por outros trabalhos com os dados apresentados nesta 
dissertação. A ausência do elemento é exposta com um X na tabela 

 

 Os dois trabalhos utilizados de comparação op. cit. destacam a presença de uma lama 

avermelhada a amarronzada cobrindo toda a região do estuário, lama de coloração igual ao 

notado nas seringas de água intersticial. Com a exceção do valor de Cr, os demais elementos 

Santarém (2019) 4,8 (B); 5,2 (A) 11 (B); 10,6 (A) 26 (B); 30 (A) 18 (B); 20 (A) 25 (B); 27 (A)
Gomes et al 2017) 4,8 (2 dias após) 4 (2 dias após) 30 X X

Queiroz et al (2018) 4,50 X 63 ppm 10 20

Pb (ppm)Autor Fe (%) Al (%) Cr (ppm) Co (ppm)
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aqui apresentados exibem concentrações superiores ou iguais ao observado pelos autores em 

seus respectivos trabalhos, o que corrobora com as interpretações aqui expostas. 

 O único testemunho distinto do testemunho M125-39-2, que apresenta em seu registro 

possíveis indícios de acúmulo dos rejeitos de minério, é o testemunho M125-50-2. Nesse 

testemunho é possível identificar o que aqui foi denominado de evento C (Figura 16 e 28), 

sendo inferido condições elevadas de As, Cd, Co, Cr, Pb, Mn. Apesar de apresentar a mesma 

gênese (a entrada de rejeitos de minério) que foi responsável pelo registro dos eventos A e B, 

a opção por classificar como um evento distinto se dá pelo fato que não é possível uma 

associação temporal com algum dos eventos descritos anteriormente pela ausência de datação 

e da taxa de sedimentação dos testemunhos. Como proposto por Rudorff et al. (2018) e 

Marta-Almeida et al. (2016), a lama de rejeitos, ao chegar no mar, se concentrou na porção 

mais interna da plataforma continental, entretanto observou-se uma dispersão menor para 

porções mais distais, atingindo regiões do talude após 9 semanas da chegada ao mar. Segundo 

a modelagem  de Marta-Almeida et al. (2016), a pluma turbidítica atingiu 1000 metros de 

profundidade. O testemunho M125-50-2 foi recuperado a 903 metros de profundidade, no dia 

30 de março de 2016, aproximadamente 17 semanas após o desastre, dentro da faixa de tempo 

e profundidade descrita acima.  

 No evento C é possível identificar aumento nas concentrações de Fe, Al, Si, K e Ti no 

primeiro centímetro do testemunho. Esse aumento é mais evidente e notório nas 

concentrações dos elementos traços, que a exceção do Co, apresentam aumento de suas 

concentrações no centímetro inicial. Comparando os valores pretéritos do próprio testemunho 

observa-se que os valores do primeiro centímetro nem sempre são os maiores valores. Ainda 

sim, inferiu-se o evento C de modo em que ao se consultar a bibliografia, alguns trabalhos na 

mesma região do talude, com datações e taxa de sedimentação, como por exemplo o trabalho 

de Tessin e Lund (2013), onde o testemunho 17JPC, próximo ao testemunho M125-50-2 

indica que os últimos 10 centímetros do testemunho deste trabalho seriam correspondentes a 

idade Holocênica. Durante o Holoceno, Dominguez e Wanless (1991) constataram na região 

da Bacia do Espírito Santo uma exposição da plataforma continental associado a queda do 

nível do mar (entre 4 e 5 metros). Essa exposição expos a plataforma e fez com que maior 

volume de sedimentos, e consequentemente, de material detrítico chegasse em locais antes 

inalcançáveis, como por exemplo a localidade do testemunho M 125-50-2. Com isso, os 

aumentos das razões de Fe/Ca e Ti/Ca nos centímetros mais profundos descritos no tópico 7.1 

para este testemunho, indicam aumento do aporte terrígeno, e estariam relacionados com a 



91 
 

 
 

mudança do nível do mar no holoceno. Essa mudança também é observada ao se normalizar 

os elementos traços por Ca, como mostrado na Figura 29. Logo, o aumento dos valores dos 

elementos majoritários e traços no primeiro centímetro, se equiparando a eventos pretéritos  

de condições de nível do mar 4 a 5 metros menor em um ambiente de taxa de sedimentação 

média de 2 cm/1000 anos de acordo com Tessin e Lund (2013), é aqui explicado como fruto 

de um evento abrupto de sedimentação e aporte terrígeno. O evento abrupto capaz de 

modificar estas condições é interpretado como a chegada da pluma de rejeitos na região de 

talude. 

 O testemunho M125-49-2, apesar de mais próximo da foz do Rio Doce e de ter sido 

coletado a menor profundidade não apresenta o mesmo registro descrito para o M125-50-2. 

As diferenças de granulometria, matéria orgânica e salinidade ajudam a esclarecer o acúmulo 

no testemunho mais distal. Soma-se a isso a interpolação da modelagem proposta por Magris 

et al. (2018) com a localização do testemunho, onde é possível observar que a dispersão da 

pluma, modelada pelo autor não teria chegado a localização do ponto 4 (Figura 25). O 

testemunho M125-49-2 tem em sua composição granulométrica um teor médio de areia de 

53,33%, enquanto o testemunho M125-50-2 tem apenas 0,05% de areia, em média. A 

adsorção de metais é influenciada pelo tamanho dos grãos, o onde as frações mais finas, por 

serem eletricamente ativas, favorecerem a interação com metais (MEURER, 2008). As 

diferenças de concentração de matéria orgânica também são indicadores das diferenças de 

acumulações dos elementos estudados. A adsorção de metais no sedimento se utiliza da 

matéria orgânica disponível (FORSTNER; SALOMONS, 1980). Como mostrado na tabela 4, 

o teor de COT no testemunho M125-50-2 é praticamente o dobro do que no testemunho 

M125-49-2 (1,07% e 0,53%, respectivamente). De modo que o COT é uma ferramenta para 

elucidar a abundância de matéria orgânica, é possível inferir que o testemunho M125-50-2 é 

mais propenso à adsorção de metais, já que apresenta maior concentração média de COT. Por 

último, soma-se as diferenças de matéria orgânica e granulometria a menor salinidade do 

testemunho M125-50-2, que está sob influência da AIA, massa d’água de menor salinidade do 

que a ACAS, que atinge os sedimentos do testemunho M125-49-2. Salomons et al. (1987) 

demonstra que maiores valores de salinidade promovem a solubilidade de metais. Portanto, a 

menor salinidade no testemunho M125-50-2 poderia ser um ambiente favorável para a 

precipitação dos elementos estudados. A distância da fonte da foz do Rio Doce é um fator que 

contribuiu para concentrações menores do que o é observado para o testemunho M125-39-2. 

A taxa de sedimentação menor também é influenciada tanto pelo padrão de floculação 



92 
 

 
 

(GRILO et al., 2018), como também pelo padrão de dispersão turbidítico, de menor 

intensidade (RUDORFF et al., 2018).  

 Apesar da modelagem proposta por Grilo et al. (2018) e Marta-Almeida (2016), que 

indicam que o testemunho M125-55-8 estaria na região de contaminação, a profundidade de 

coleta do testemunho é um parâmetro fundamental para não ser possível inferir a ação da 

pluma de rejeitos. De acordo com a datação e taxa de sedimentação proposta por Tessin e 

Lund (2013) para o testemunho 33GC, próximo ao testemunho M125-55-8 e na mesma zona 

de profundidade (2300 m), é possível observar uma taxa de sedimentação de 2 cm/1000 anos 

para os 30 primeiros centímetros. Utilizando-se o testemunho 33GC de forma análoga, supõe-

se que a profundidade da coluna d’água seria um limitador para deposição até a data de coleta 

do presente estudo. 

 O aumento das concentrações dos elementos descritos acima não são observados 

somente neste trabalho e foram encontrados nos trabalhos de Ibama, (2016); Marta-Almeida 

et al. (2016) Sedru, (2016); Bastos et al. (2017); Gomes et al., (2017); Hatje et al. (2017); 

Almeida et al., (2018); Grilo et al. (2018); Queiroz et al. (2018). É possível notar que os 

registros de Al e Si são mais marcantes em ambos os eventos, possivelmente por estarem em 

maiores concentrações no material em suspensão (BASTOS et al., 2017), ficando mais 

disponíveis até a chegada no mar, mas no evento A, onde as concentrações de Fe são mais 

expressivas, há o aumento dos metais traços, evidenciando suas dependências aos óxido-

hidróxidos de Fe para serem adsorvidos. 
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8 CONCLUSÃO 

 O somatório de análises realizadas e suas interpretações foram essenciais para 

entender a influência da pluma de rejeitos nos sedimentos da plataforma e talude. Os dados de 

metais obtidos na análise de ICP-OS, juntamente com os dados do bulk sedimentar serviram 

como ferramentas para averiguar o impacto da lama de minérios no sedimento marinho. 

 Foi possível distinguir dois padrões granulométricos diferentes, um com maior 

concentração média de areia (testemunhos M125-49-2, M125-43-2 e M125-44-2), associado a 

maior influência de carapaças e frústulas carbonáticas descritas na bibliografia. O menor 

tamanho desse grupo de testemunho está intimamente relacionado à sua composição 

granulométrica, de modo que a recuperação de multicores é menor quando há a presença de 

areia. O segundo padrão, com concentração elevada de lama (silte + argila), é composto pelos 

testemunhos M125-39-2, M125-50-2 e M125-55-8. Entre os três testemunhos, as diferenças 

na concentração dos elementos maiores e traços mostrou que os testemunhos M125-50-2 e 

M125-55-8 são relacionados à sedimentação por correntes de fundo, enquanto o testemunho 

M125-39-2 tem seu registro sedimentar e granulométrico amplamente influenciado pela 

descarga do Rio Doce. 

 As razões elementares indicam que devido a sua localização, o testemunho M125-39-2 

sofre maior influência da descarga proveniente do Rio Doce, sendo mais suscetível a registrar 

possíveis mudanças dos elementos provenientes da lama de rejeitos. O padrão de ventos e o 

carreamento de sedimentos impostos pela Corrente do Brasil minimiza a influência da 

descarga sedimentar nos testemunhos M125-43-2 e M125-44-2, apesar de estarem próximos 

da zona de descarga fluvial. Destacam-se os registros mais antigos dos testemunhos M125-

50-2 e M125-55-8, que evidenciam uma maior influência do delta do Rio Doce no passado, 

possivelmente associado à queda do nível do mar.  

 A influência do aporte fluvial também ficou evidente na caracterização e influência da 

matéria orgânica. Exceto por parte do testemunho M125-39-2, foi possível observar que a 

produção de matéria orgânica marinha é dominante na plataforma e no talude. Tanto dos 

dados isotópicos, a razão C/N e as suas intercorrelações demonstraram que o aporte de 

matéria orgânica continental não é suficiente para alterar o registro de matéria orgânica nos 

sedimentos. O testemunho M125-39-2 apresentou padrões diferentes dentro do seu registro 

sedimentar, o que foi interpretado como influência da lama de rejeitos, rica em ferro e 
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compostos nitrogenados, o que teria favorecido um crescimento anormal de algas marinhas, 

modificando o registro.  

 Por estar localizado na zona de descarga do Rio Doce, observou-se que o testemunho 

M125-39-2 foi o mais afetado pelo impacto gerado pelo rompimento da barragem de Mariana 

(MG). A condição de anoxia gerada pelo aumento de turbidez associado à entrada da lama, a 

alteração da floculação e do padrão de dispersão sedimentar na coluna d’água, somado a 

granulometria fina e a quantidade de matéria orgânica foram os fatores determinantes para o 

maior acúmulo de dos elementos maiores e traços neste ponto. As normalizações dos 

elementos menores tanto para Ca, como para Al corroboraram para a interpretação de eventos 

distintos. Também foi possível identificar uma possível contaminação no primeiro centímetro 

do testemunho M125-50-2. Os valores de Fe, Al, Si, que são os principais elementos 

presentes na pluma de contaminantes foram alterados de modo perceptível. Soma-se a esta 

observação o súbito acúmulo de elementos traços concordantes ao acúmulo de Fe, Al e Si, 

que tendem a ser adsorvidos por óxidos e hidróxidos de Fe. Eventos distintos foram 

identificados no testemunho M125-39-2, devido a mudança de pluviosidade, dinâmica 

sedimentar gerada por ventos e maior disponibilidade dos elementos provenientes do rio e do 

estuário. 

 A intepretação dos eventos A e B são concordantes com o registro granulométrico, 

com o que é demonstrado pelas razões elementares e o observado na caracterização da 

matéria orgânica, gerando robustez na interpretação. A não observação da pluma de rejeitos 

para os testemunhos mais ao norte, também observada na bibliografia, não indica que não 

possam haver acumulações futuras. O regime de dispersão da pluma de contaminantes, 

associado à mobilização dos elementos retidos tanto nos sedimentos fluviais como também 

estuarinos podem acarretar em uma mudança dos valores aqui observados. 

 Para uma interpretação mais concisa e robusta, sugere-se um aprimoramento dos 

dados com a inclusão da datação dos testemunhos e suas respectivas taxas de sedimentação. 
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 ANEXOS 

Anexo 1: Mínimo, máximo e média de todos os elementos analisados por ICP-OS neste trabalho 

 

M125-39-2 M125-49-2 M125-50-2 M125-55-8 M125-43-2 M125-44-2

0,76 ± 34,60 7,56 -27,53 -0,59 - 27,64 6,58-16,50 25,02-34,83 14,27-22,35

17,33 ± 9,69 17,6± 7,70 12,13±7,49 9,85±2,85 30,50±2,67 17,98±3,07

145,87 ± 226,43 164,88 -189,69 142,26-287,43 120,93-176,21 220,58-260,47 198,23-348,57

176,22 ± 23,87 174,71±7,74 192,97±36,30 154,07±19,34 237,60±12,23 248,67±47,03

7,29 ± 11,1 2,06 - 3,52 4,16 - 6,95 2,81 - 4,51 4,09 - 5,93 1,59 - 2,40

8,83 ± 1,10 2,96 ± 0,46 5,89 ± 0,70 3,36 ± 0,49 5,16 ± 0,51 1,93 ± 0,31

5,47 ± 6,86 2,45-3,28 2,76-5,45 2,01-3,01 4,74-5,57 2,12-2,69

6,23 ± 0,43 2,80±0,29 4,20±0,74 2,54±0,31 5,23±0,25 2,41±0,21

15,53 ± 19,04 6,83-8,37 7,63-10,89 5,76-8,50 13,24-15,23 4,86-9,96

17,10 ± 0,91 7,61±0,51 9,24±0,86 7,24±0,95 13,92±0,57 7,66±1,86

2,13 ± 5,98 6,09 - 7,67 2,80 - 7.51 5,83 - 7,42 4,49 - 5,98 5,31 - 7,17

4,01 ± 1,50 7,00 ± 0,50 6,22 ± 1,34 6,60  ± 0,52 5,29 ± 0,40 6,10 ± 0,61

80,19 ± 109,82 39,26-61,69 38,46-69,45 23,15-36,09 57,27-69,24 27,65-37,48

92,60 ± 8,53 49,06±6,79 58,68±6,96 29,68±4,51 62,94±4,20 32,02±3,80

12,93 ± 19,75 5,58-8,15 9,95-16,88 13,47-20,26 4,44-7,18 0,11-1,98

15,72 ± 1,63 6,85±0,97 13,38±2,12 16,85±1,88 6,50±0,71 1,24±0,66

0,11 ± 1,18 0,01-0,50 -0,64-0,61 -0,61-0,37 0 -0,61-0,17

0,39 ± 0,25 0,25±0,15 0,09±0,43 -0,23±0,25 -0,43±0,24 -0,28±0,24

0,81 ± 1,08 0,89 - 0,96 0,51 - 0,97 0,52- 0,72 0,88 - 0,96 0,82 - 1,03

0,91 ± 0,07 0,92 ± 0,02 0,81 ± 0,13 0,61 ± 0,07 0,92 ± 0,02 0,88 ± 0,06

0,30 ± 3,20 10,63 - 14,05 4,79 - 18,53 11,11 - 15,35 4,39 - 6,47 3,87 - 4,98

1,19 ± 1,02 12,03 ± 1,06 12,29 ± 4,36 13,65 ± 1,02 5,34 ± 0,71 4,35 ± 0,43

0,38 ± 0,49 0,22 - 0,28 0,15 - 0,32 0,15 - 0,23 0,35 - 0,42 0,14 -0,38

0,42 ± 0,02 0,26  ± 0,01 0,27 ± 0,05 0,17  ± 0,02 0,37 ± 0,02 0,26  ± 0,08

0,39 ± 1,08 0,73-1,02 0,40-1,45 0,69-1,03 0,84-1,21 0,45-0,83

0,82 ± 0,16 0,87±0,09 0,97±0,30 0,88±0,09 1,02±0,13 0,67±0,11

252,78 - 873,00 147,84-309,42 108,17-436,48 233,61-365,01 470,22-555,20 239,47-340,53

480,11 ± 190,64 190,88±47,15 262,27±131,49 298,94±43,41 507,46±28,24 288,79±38,38

1,59 - 7,39 2,71-3,70 2,08-8,98 1,34-3,09 1,57-4,74 1,91-3,95

2,85 ± 1,22 3,03±0,31 3,37±1,84 2,03±0,55 2,52±1.03 2,95±0,86

4,29 - 5,12 1,41- 1,98 1,70 - 3,43 1,05 - 1,77 2,97 - 3,61 1,19 - 1,52

4,72 ± 0,21 1,68 ± 0,20 2,68 ± 0,41 1,39 ± 0,20 3,30 ± 0,17 1,38 ± 0,11

0,70 - 1,10 0,96-1,17 0,90-2,33 0,89-1,75 0,65-0,99 0,68-0,92

0,87 ± 0,10 1,05±0,07 1,30±0,38 1,13±0,23 0,78±0,12 0,80±0,09

25,17 - 40,53 18,37-24,52 17,72-33,64 14,49-24,85 23,17-28,17 12,99-16,33

31,81 ± 4,40 21,38±2,06 24,03±3,81 18,17±2,85 25,84±1,40 14,36±1,08

414,45 - 590,65 588,05-690,58 555,62-1021,98 459,70-586,38 490,62-582,61 272,41-353,87

489,39 ± 62,40 634,30±37,60 744,10±113,45 520,82±43,91 526,26±27,17 314,48±30,14

16,42 - 26,20 15,19-18,35 12,77-23,81 10,28-16,70 16,26-19,95 13,10-14,77

20,92 ± 2,83 16,67±0,92 17,85±3,84 13,59±1,78 17,89±1,05 13,95±0,59

0,10 - 0,38 0,30-0,37 0,18-0,58 0,27-0,37 0,19-0,26 0,14-0,20

0,18 ± 0,08 0,34±0,02 0,36±0,13 0,31±0,03 0,22±0,02 0,17±0,02

68,29 - 86,25 34,36-146,22 40,05-62,19 27,27-41,01 43,44-63,01 20,80-36,39

73,35 ± 3,91 48,47±34,40 50,99±4,84 34,24±4,11 48,14±5,03 26,86±5,01

104,77 - 138,12 57,91-74,78 63,24-99,68 41,94-64,14 72,61-86,57 32,22-45,58

122,30 ± 10,77 67,54±5,78 87,05±10,60 50,95±5,84 79,51±4,05 38,65±4,95
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