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RESUMO 

 

O conhecimento da geoquímica dos sedimentos em suspensão em uma bacia 

hidrográfica fornece informações sobre as fontes (litologia, tipo e uso do solo) e 

processos (intemperismo e erosão) que ocorrem nela. A bacia do rio Piabanha foi 

escolhida como objeto de estudo por ser uma das mais importantes sub-bacias da 

bacia do rio Paraíba do Sul, com relevância social e econômica para a região serrana 

do estado do Rio de Janeiro e também por sua litologia representar grande parte das 

rochas encontradas na região sudeste  do Brasil. No presente trabalho, foi proposto o 

estudo da mineralogia e da geoquímica do material particulado em suspensão (MPS) 

da bacia do rio Piabanha-RJ, juntamente com possíveis áreas fontes da região, como 

unidades litológicas, tipo e uso do solo. Para isso foram coletadas 14 amostras de 

rocha representantes das litologias encontradas na bacia e 42 (21 no verão e 21 no 

inverno) de MPS em sub-bacias com áreas de contribuição que buscaram contemplar 

diferentes litologias da bacia. As análises mineralógicas foram feitas através de 

difração de raio X e lâminas petrográficas e as geoquímicas foram feitas através  de 

fluorescência de raio X. Para auxiliar na discussão, foram usados métodos estatísticos 

multivariados com análise de componentes principais. Os resultados encontrados 

para a mineralogia, mostraram que os minerais que compõem o MPS são, o quartzo, 

a caulinita, a gibbsita, as micas e os feldspatos. A unidade Suíte Serra dos Órgãos, 

composta por  rochas graníticas e gnaissicas, é a que mais influência o MPS na bacia, 

e tem uma mineralogia e geoquímica muito similar com as rochas da Suíte Cordeiro. 

As sub-bacias que drenam uma grande área de rochas do Grupo Andrelândia 

(metassedimentos) não apresentaram feldspatos na composição do material 

particulado em suspensão. A geoquímica mostrou que os principais óxidos presentes 

no MPS foram SiO2, Al2O3 e K2O sendo que o teor de Al2O3 é maior e o de SiO2 menor, 

se comparado com outras bacias brasileiras mostrando que possivelmente a bacia do 

rio Piabanha sofra forte ação do intemperismo e da erosão. Além disso,  em regiões 

onde há uma malha urbana alta, como  Petrópolis e Teresópolis, as concentrações de 

Fe2O3, P2O5, As2O3, Na2O, CaO, ZnO, CuO, Br são altas.  

 

Palavras-chave: Mineralogia. MPS. Intemperismo. Erosão. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Knowledge of the geochemistry of suspended sediments in a river basin provides 

information on the sources (lithology, type and land use) and processes (weathering 

and erosion) that occur in it. The Piabanha watershed was chosen because it´s one of 

the most important sub-basins of the Paraíba do Sul river basin, with social and 

economic relevance to the mountainous region of the state of Rio de Janeiro. Also its 

lithology represent most of the rocks found in southeastern of Brazil. In this work, it has 

been proposed the study of mineralogy and geochemistry of suspended particulate 

matter (SPM) in the Piabanha watershed, RJ  relating to possible sources such as 

lithological units, type of soil and land use. 14 rock samples representatives of 

lithologies found in the watershed were collected and 42 points in two diferents 

seasons (21 in summer and 21 in winter) in SPM (sub-basins) were choosen to 

represent the most important lithologies of the watershed. Mineralogical analyzes were 

done with X-ray diffraction and rock petrography. Geochemical analyzes were done 

with X ray fluorescence. Multivariate statistical methods with principal component 

analysis were performed to increase the discussion. The results showed that the main 

minerals from SPM are quartz, kaolinite, gibbsite, mica and feldspar. The Unit Suíte 

Serra dos Órgãos, composed of granitic and gneissic rocks, is the one that most 

influences the SPM of the basin. It  has a very similar mineralogy and geochemistry to 

rocks from Suite Cordeiro. The sub-basins that drain a large area of rocks from Grupo 

Andrelândia (metasediments) showed no feldspars in its SPM composition. The 

geochemistry showed that the main oxides present in the SPM were SiO2, Al2O3 e K2O. 

Al2O3 content is higher and SiO2 content are lower when compared with other basins. 

This indicated that Piabanha watershed is possibly under strong weathering and 

erosion processes. In addition, in regions where there is a high urban area like 

Petropolis and Teresopolis, the Fe2O3, P2O5, As2O3, Na2O, CaO, ZnO, CuO, Br 

concentrations are high, indicating the most polluted areas and the anthropogenic 

effect.  

 

 

Keywords: Mineralogy. SPM. Weathering. Erosion 
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1  INTRODUÇÃO  

 

O estudo do intemperismo das rochas e solos em conjunto com a produção de 

sedimentos vem se intensificando ao longo dos anos, estando diretamente ligados 

com a gestão de usos do solo e recursos hídricos em bacias hidrográficas. O estudo 

das áreas fontes desses sedimentos permite ter uma idéia e compreender a dinâmica 

da transferência dos sedimentos da bacia para a calha fluvial, ou seja, quais áreas 

são mais influenciadas por agentes erosivos e quais são os efeitos de uma maior ação 

antrópica (WALLING et al., 2002). 

Os sedimentos em suspensão são transportados pelos canais fluvias da bacia 

e são oriundos de diversas fontes.  A contribuição dessas fontes é versátil, pois 

diversos fatores influenciam na produção de sedimentos, através de processos 

erosivos. Caracterizar e identificar essas fontes é essencial para o entendimento de 

processos geoquímicos que ocorrem na bacia hidrográfica e compreensão da 

transferência de elementos químicos que ocorrem na natureza.  

Os dados obtidos através da mineralogia e geoquímica dos sedimentos em 

suspensão e das possíveis áreas fontes são uma excelente forma de comparação 

para indicar ponteciais áreas de proveniência (VIERS et al., 2008; COLLINS; 

WALLING, 2002) . Um fator importante para essa questão é a caracterização espacial 

da bacia que está sendo usada como objeto de estudos, com cálculo das dimensões 

das áreas fonte. 

A área de estudo do presente trabalho é a bacia do rio Piabanha, localizada na 

região serrana do Rio de Janeiro. Ela está geologicamente inserida na Faixa Ribeira, 

a faixa móvel que representa a geologia e as rochas do Rio de Janeiro, contemplando 

três dos principais terrenos dessa faixa.  

 A estimativa dos valores de material particulado em suspensão (MPS) em uma 

bacia de drenagem indica os processos erosivos presentes nesta e quais fatores 

podem influenciar mais para a produção dos mesmos.  A principal variável de controle 

é geralmente as épocas de chuva (verão) e épocas de seca (inverno). Em ambientes 

fluviais como a Bacia do Rio Piabanha, os sedimentos em suspensão têm diferentes 

fontes com composições orgânicas e inorgânicas variadas e tamanhos distintos. 

Essas diferenças são diretamente influenciadas por fatores como a geologia, o relevo, 

o uso do solo, o clima e a ação antrópica. 
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O estudo tem sua importância pois segundo Poleto (2007) os sedimentos são 

causadores de diversos problemas tais como: instabilidade da calha fluvial, cheias e 

assoreamentos, além de problemas de ordem química pelo transporte de poluentes e 

nutrientes ao longo das bacias. Vale ressaltar que a bacia do rio Piabanha é uma das 

principais sub-bacias da bacia do rio Paraíba do Sul e abastece hidrologicamente 

cidades importantes como Petrópolis e Teresópolis. 

 

1.1 OBJETIVO 

Identificar área(s) fonte(s) para os sedimentos em suspensão da bacia do rio 

Piabanha localizada na Faixa Ribeira. 

 

1.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Analisar a mineralogia e a geoquímica das rochas presentes na bacia do rio 

Piabanha. 

Estabelecer as assinaturas minerais e geoquímicas presentes nos sedimentos 

em suspensão no verão e no inverno. 

 Avaliar a influência do uso do solo na geoquímica dos sedimentos em 

suspensão. 
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2 BASE TEÓRICA 

  

2.1 HIDROLOGIA DE BACIAS DE DRENAGEM 

As bacias de drenagem ou bacias hidrográficas têm uma grande importância 

sócio-econômica. Especificamente, a bacia do rio Piabanha fornece à região serrana 

recursos hídricos para abastecimento de parte da população que mora na região, uso 

agrícola, turismo e diversas outras formas. Sua importância também é notada por ser 

uma das principais sub-bacias afluentes do rio Paraíba do Sul, principal fonte de 

abastecimento da região sudeste. 

Segundo Rodrigues e Adadi (2005), as bacias de drenagem normalmente são 

utilizadas como objeto de estudo, pois tem uma importância graças aos seus recursos 

naturais. Além disso, a legislação (Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997) que institui a 

política nacional de recursos hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, que estabelece a bacia de drenagem como unidade básica do 

planejamento territorial e ambiental brasileiro.  

As bacias de drenagem, são partes da superfície terrestres que drenam águas 

superficiais e subsuperficiais, limitadas por divisores topográficos, ou divisores de 

águas (figura 1). Todas elas são compostas por um rio principal, seus afluentes e 

nascentes.  O rio principal pode desaguar em outros sistemas como rios, lagos ou no 

próprio mar (PRESS et al., 2006). 

Lima e Zakia (2000) definem como bacia hidrográfica, sistemas que são 

influenciados por agentes climáticos recebendo energia desta e, perdendo essa 

energia pelo deflúvio, estando sempre em equilíbrio dinâmico, mesmo com ações 

antrópicas. Isso nos diz que mesmo com uma ação que venha a modificar o 

recebimento ou a perda da energia, de alguma forma, a bacia irá compensar esta 

mudança, diminuindo a modificação ocorrida e restaurando o equilíbrio dinâmico. 

Para Barrela et al. (2001) o termo bacia hidrográfica consiste num aglomerado 

de terras que tem como princípio a drenagem de um rio principal e seus afluentes, que 

são limitados por divisores de água e formados nas regiões com relevo mais alto 

(cabeceiras). A partir do momento  em que as águas descem para relevos mais baixos 

os rios se formam e se interligam até gerar grandes rios que vão desembocar no 

oceano. As águas das chuvas podem escoar pelo rios, penetrar no solo contribuindo 
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com a água subterrânea ou ficar retida nele, abastecendo os rios durante todo o ano. 

Ainda podem evapotranspirar voltando assim para a atmosfera.  

 

Figura 1 - Modelo de uma bacia hidrográfica e seus 
componentes principais.  
Fonte: PRESS et al., 2006. 

 

As bacias de drenagem fazem parte de um sistema hidrográfico hierarquizado 

(CUNHA, 2002; CHRISTOFOLETTI, 1981). Essa hierarquização se dá, segundo 

Santana (2003), através de uma divisão em bacias, sub-bacias e micro-bacias, ou 

seja, dentro de uma bacia podemos ter sub-bacias e dentro dessas sub-bacias 

podemos ter micro-bacias. Essa é uma idéia subjetiva, pois tomando como exemplo 

a bacia do Rio Piabanha, ela teria sub-bacias como a do Paquequer e do Preto, mas 

se analisarmos esta bacia como parte de um todo, ela seria uma sub-bacia do Paraíba 

do Sul e suas sub-bacias (Paquequer, Preto, etc) seriam consideradas micro-bacias 

da bacia do Paraíba do Sul.  

Strahler (1952) definiu a hierarquia fluvial como um processo de se estabelecer 

a classificação de determinado curso de água no conjunto total da bacia hidrográfica 

na qual se encontra. Ele considera canais de primeira ordem os rios que se encontram 
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na cabeceira e os de segunda ordem aparecem do encontro entre os de primeira 

ordem e assim sucessivamente (Figura 2).  

  

Figura 2 - Hierarquia fluvial definida por Strahler (1952).   
Fonte: CHRISTOFOLETI, 1980. 

   
 Um dos elementos mais importantes de uma bacia hidrográfica, são os rios. 

Eles assumem um dos principais agentes de uma bacia hidrográfica, pois levam o 

material erodido da montante para a jusante deste. A sua definição é uma corrente 

contínua de água, abundante ou não, que deságua em mar ou lago. O termo rio é 

usado para representar a principal calha fluvial de uma bacia de drenagem 

(CHRISTOFOLETTI, 1974). 

 Segundo Knighton (1998)  os rios trabalham como canais de escoamento, onde 

esse escoamento carrega toda água que alcança esses cursos d´água, estando 

incluso a precipitação pluviométrica. O escoamento fluvial pode ser definido como 

toda água que atinge o canal. 

 Um fator muito importante de um rio é o seu fluxo. Ele pode ser turbulento ou 

laminar. Um fluxo laminar ocorre a partir de um canal meandrante, com velocidades 

baixas e fluindo em camadas paralelas. Já o fluxo turbulento ocorre em ambientes 

agitados e heterogêneos com velocidades altas, podendo ser separado em turbulento 

de corrente nos cursos fluviais e turbulento encaichoeirado, com velocidades maiores, 

em quedas de cachoeiras, onde ocorre maior erosão (CHRISTOFOLETTI, 1981; 

WHITE, 1999).  
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 A velocidade de um rio também é um fator de extrema importância para 

determinar qual tipo de sedimento vai ser encontrado. Uma velocidade maior está 

localizada nas áreas embaixo da superfície da coluna d’água, enquanto que uma 

velocidade mais baixa é encontrada no fundo e nas laterais de um rio. Os pontos que 

controlam a velocidade de rios são: volume, viscosidade, declividade, profundidade, 

largura e forma do canal (CHRISTOFOLETTI, 1974). As características de fluxo e 

velocidade estão conectadas com as ações que um rio faz: erosão, transporte e 

deposição. 

 A carga de material transportado pelos rios ocorre de três maneiras diferentes 

(LEOPOLD, 1964): solução, saltação e suspensão descritas a seguir. 

O material em solução, é a carga que está dissolvida na água dos rios. Esta 

carga é a solução química do material que foi intemperizado e é conduzida na mesma 

velocidade que se encontra o rio. A deposição desse material ocorre através da 

evaporação, por exemplo. 

O material em suspensão, é caracterizado com granulometria fina, variando de 

areia a argila e permanecem na região superficial através do fluxo turbulento 

constituindo assim uma carga de sedimentos em suspensão. Essa carga sedimentar 

se move através do fluxo de água do rio. 

O material em saltação, que se encontram no fundo e nos leitos dos rios, têm 

uma granulometria variando de areia a cascalhos, bem maior do que as que estão em 

suspensão. Estas são roladas, deslizadas ou saltam ao longo do rio. A sua velocidade 

de locomoção é muito menor pois são sedimentos mais pesados, movidos 

principalmente durante eventos turbulentos. 

É importante ressaltar que a competência de fluxo de um rio é a habilidade que 

ele tem de carrear material de  um determinado tamanho e a capacidade de fluxo de 

um rio é a quantidade tolta de sedimentos carreados por esse mesmo fluxo (PRESS 

et al., 2006). 

 A erosão fluvial é um fator primordial na produção dos sedimentos. Esta erosão 

ocorre através dos rios sobre a superfície terrestre. Nas cabeceiras ela pode ocorrer 

de forma mais intensa, por causa da declividade do terreno. Já ao longo da calha 

principal este material erodido é transportado e posteriormente, no baixo curso, há 

acumulação e deposição dos sedimentos produzidos pela erosão. A erosão pode ser 



18 
 

 
 

lateral, quando o desgaste se dá nas margens, ocasionando o alargamento dos vales, 

ou vertical, quando ela atua no aprofundamento de leitos de rios (BRIDGE, 2003). 

 Kirkby (1980) e posteriormente Christofoletti (1995) afirmam que, dentro de 

uma bacia de drenagem a dinâmica hidrossedimentológica deve ser acompanhada, 

pois o desequilíbrio entre o transporte e a deposição de sedimentos influenciam em 

diversas consequências tais como: a perda na qualidade da água para consumo, a 

agregação de poluentes nas partículas, a mudança na forma do canal fluvial e 

assoreamento de reservatórios afetando diversos ecossistemas. 

 

2.2  SEDIMENTOS FLUVIAIS 

 Sedimentos são detritos de rocha e de solo resultantes de processos de 

intemperismo e erosão. Estes mesmos sedimentos, quando são transportados dentro 

de sistemas fluviais, são denominados sedimentos fluviais (EDWARDS, 2007).  

A produção de sedimentos em bacias hidrográficas vem sendo amplamente 

estudada ao longo dos anos através de processos erosivos (COSTA, 2003). Guerra 

et al. (1999) afirmam que os processos erosivos são originados por agentes, como 

águas fluviais e pluviais (erosão hídrica), ventos (erosão eólica) e ondas que são uma 

mistura da erosão hídrica com a eólica. Segundo Silva (2007), a erosão hídrica é 

considerada a mais importante, pois atua carreando e fragmentando o material que 

foi erodido. Segundo Yang (1996) as variáveis que controlam esta produção são, o 

índice pluviométrico, o tipo de solo, a geologia da área, o uso do solo, a topografia, as 

características destes sedimentos como a química e a mineralogia, e o tamanho e 

alinhamento dos canais de drenagem. 

Para Bordas e Semmelmann (2001) a produção de sedimentos esta atrelada a 

três sistemas que seriam: as vertentes que compõem áreas de captação; planícies 

aluviais que recebem os sedimentos produzidos a montante e; leitos ou calhas aonde 

o escoamento converge os sedimentos para a bacia. 

O sedimento que é transportado em bacias de drenagem pode ser chamado de 

carga sólida e é classificado em: carga de fundo (carga de leito) e carga em suspensão 

(sólido em suspensão, sedimento em suspensão). A carga de leito é carreada por 

arraste ou saltos, e a carga em suspensão fica suspensa nos rios. Essas duas cargas 

constituem o total de sedimentos transportados por um canal (WMO, 2003). 
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 A geração dos sedimentos em bacias hidrográficas, se dá através do 

intemperismo dos leitos e de margens do canal. Quando há épocas de chuva ou 

aumento da vazão dos rios de uma bacia, a concentração destes sedimentos aumenta 

consideravelmente (WMO, 2003; PERRY; TAYLOR, 2007). Segundo Carvalho (2008), 

períodos chuvosos chegam a carrear de 70 a 90% dos sedimentos que são 

transportados em uma bacia, aumentando assim o valor do material particulado em 

suspensão em épocas úmidas. 

 Os sedimentos que encontramos em sistemas fluviais mostram que a ação 

mecânica é a principal responsável pela separação granulométrica dos sedimentos 

encontrados no rio.  Esta ação mecânica transporta os sedimentos na forma de 

suspensão ou saltação. O transporte por saltação (rolamento ou deslizamento) tende 

a formar sedimentos de maior granulometria e grãos mais arredondados. No 

transporte por suspensão estes tem uma granulometria menor e seus grãos não 

apresentam arredondamento (POPP, 1998). 

Quando os sedimentos fluviais são estudados, nota-se que a calha fluvial 

próxima a nascente apresenta um aporte de sedimentos grosseiros constituídos 

basicamente de fragmento de rochas. Estes mesmos sedimentos quando são 

providos da erosão e intemperismo dos solos se encontrarão em partes inferiores da 

bacia e terão um tamanho menor variando entre argila e areia (LEOPOLD, 1964). 

O material particulao em suspensão (MPS) em rios é considerado um mescla 

de materias orgânicos e inorgânicos, como minerais, fitoplanctons, bactérias, etc.  

Essa composição ainda pode variar, pois muitos elementos e compostos tais como 

traços metalicos, elementos maiores, acidos humicos podem ser adsorvidos físico-

quimicamente pelo MPS. Segundo Wetzel (1993) os sedimentos apresentam em sua 

estrutura três constituintes que são: componentes inorgânicos; matéria orgânica e; 

minerais em forma de partículas, tais como os silicatos, argilominerais e carbonatos 

(raro, pois é dissolvido pelo pH). 

Esse material é retido por um filtro de 0,22m de diâmetro (APHA, 2001). 

Morrison e Benoit (2001) afirmaram que o material que passa  é considerado 

dissolvido nas águas.  

 A composição destas partículas suspensas em rios variam conforme sua 

região, clima, geologia, tempo e uso do solo mudando também o tamanho e a sua 

concentração (MOREL; HERING 1993; GRASSI et al., 2000). 
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Este material também é importante para a avaliação de impactos ambientais, 

pois a sua descarga e a sua composição podem conter contaminantes que se 

relacionam constantemente com a fase líquida e os organismos presentes no sistema 

aquático (FOSTNER, 1983). 

Gibbs (1967), usou sólidos em suspensão para caracterizar a geoquímica do 

sistema de rios da Amazônia em períodos secos e úmidos. Ele conseguiu mostrar 

também a concentração dos sólidos em suspensão (tabela 1) dos rios que abastecem 

a região amazônica. Para isso  usou a litologia da área para fazer uma conexão entre 

geoquímica e MPS usando a difração de raio-x para identificar os principais minerais,e 

chegou a conclusão que os sedimentos em suspensão depositados na bacia do 

Amazonas derivavam majoritariamente das montanhas andinas. Ainda nesse estudo 

ele concluiu o material em solução é maior no período seco mas a carga em 

suspensão é maior no período chuvoso. 

   Tabela 1 - Valores da carga em suspensão para sedimentos de rios Brasil 
Rio Área 

(1000Km2) 
Sais Dissolvidos 

(mg/L) 
 
Seco             Chuvoso 

Carga em Suspensão 
(mg/L) 

 
Seco             Chuvoso 

% média da carga 
dissolvida em relação 
a carga total 

Amazonas 6300 48 28 22 123 32 

Ucaiali 406 248 144 46 728 33 

Maranhão 407 136 84 95 464 27 

Napo 122 31 18 50 240 14 

Içá 148 17 11 15 60 22 

Japurá 289 84 8 10 170 48 

Madeira 1380 68 50 15 359 27 

Javari 106 12 9 40 81 14 

Jutaí 74 5 4 33 45 11 

Juruá 217 51 22 23 80 40 

Tefé 25 18 9 137 3 85 

Coari 55 18 8 131 3 87 

Purus 372 44 22 20 69 41 

Negro 755 6 4 1 9 50 

Tapajós 500 11 6 1 4 76 

Xingu 540 7 6 1 3 75 

Araguari 45 12 7 4 8 59 
  Fonte: GIBBS, 1967. 
 

Sedimentos fluviais podem mostrar características mineralógicas das suas 

possíveis fontes. Isto torna a análise da mineralogia dos sedimentos em suspensão 

um elemento muito importante para a possível determinação de áreas fonte. 

Trabalhos anteriores como o de Klages e Hsieh (1975) usaram a difração de raio X, e 

observaram que os picos eram dominados por quartzo e esmectita e conseguiram 

deduzir as fontes dos sedimentos em suspensão. Já Wall e Wilding (1976) utilizaram 
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a presença de micas e carbonatos para o reconhecimento das áreas fontes na região 

noroeste de Ohio nos Estados Unidos. 

Em trabalhos como o de Carvalho (2005) aonde, foram feitas análises 

mineralógicas dos sedimentos em suspensão dos Rios Purus e Juruá - Acre, através 

de difração de raio X (DRX), mostram que os resultados obtidos foram quartzo, mica, 

albita e caulinita e com menor freqüência K-feldspato e outros argilominerais 

(esmectita) concluindo que naquele rio ocorre um controle mineralógico dos silicatos 

nos sedimentos em suspensão. 

Sedimentos em suspensão possuem diversas fontes, e suas características 

geoquímicas nos permitem encontrar suas origens e o quanto cada fonte está 

contribuindo. Segundo Minella et al. (2009) a contribuição das fontes para os 

sedimentos é mutável no espaço x tempo, graças a processos de erosão.  

Segundo Viers et al. (2008) a composição química dos sedimentos em 

suspensão nos fornece informações valiosas para estudos geoquímicos. Ainda 

segundo ele o material em suspensão é diferente dependendo da localização 

geográfica da bacia e de suas propriedades intrínsecas (litologia, geomorfologia, etc.) 

Os minerais presentes nestes sedimentos são compostos principalmente de 

elementos majoritários tais como Si, O, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K.  

Elementos que são considerados móveis como o sódio (Na), ocálcio (Ca) e 

potássio (K) estão presentes predominantemente em minerais de fases primárias 

como feldspatos. O ferro (Fe) e o alumínio (Al) que são considerados menos solúveis 

normalmente são incorporados a minerais de fase secundária tais como caulinita, 

gibbsita e goethita (WHITE; BRANTLEY, 1995). 

Horowitz (1991) nos diz que os principais traçadores para se encontrar 

possíveis fontes de sedimentos em suspensão, são os geoquímicos, pois são mais 

simples de serem designados em análise laboratoriais. 

 Uma maneira que vem sendo usada com frequência para achar as fontes em 

sedimentos de rio é o método de fingerprinting que seria um método de “impressão 

digital”. Esse método é utilizado através de propriedades químicas e físicas, aonde 

são feitas comparações entre as propriedades dos sedimentos fluviais e das possíveis 

áreas fontes, achando assim a colaboração de diferentes fontes que influenciam nos 

sedimentos. Isto ocorre porque os sedimentos em suspensão conservam 

propriedades geoquímicas que vem diretamente da fonte, sendo estas utilizadas como 
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traçadores para se localizar suas origens (WALLING et al.,1999; WALLING; 

COLLINS, 2000).   

Trabalhos como Walling (2004) e Davis e Fox (2009) usaram esse método para 

sedimentos em suspensão em seções de bacias hidrográficas. Krause et al. (2003) 

usaram este método comparando o uso do solo em áreas de agricultura, pastagem e 

margens de rio com os sedimentos de uma microbacia no sudeste da Austrália. Carter 

et al. (2003) usaram este método na bacia do rio Aire na Inglaterra contida em áreas 

urbanas. 

 Trabalhos pioneiros como Klages e Hsieh (1975); Wall e Wilding (1976) e 

Walling et al. (1979) obtiveram resultados positivos na identificação de áreas fontes 

de sedimentos em suspensão utilizando o método de fingerprinting. Eles conseguiram 

traçar a procedência comparando marcadores magnéticos, geoquímicos e 

mineralógicos dos sedimentos e de possíveis áreas fontes. 

 Trabalhos completos, para indicar parâmetros traçadores, como o de Collins e 

Walling (2002), investigaram propriedades do solo e de sedimentos, como 

magnetismo, mineralogia, parâmetros geoquímicos e orgânicos e aplicaram em 

ferramentas estatísticas para identificar possíveis fontes dos sedimentos. Eles ainda 

afirmam que a definição de variáveis espaciais (tamanho da bacia) e temporais 

(épocas de chuvas e de secas) das fontes e dos sedimentos é de suma importância, 

pois cada bacia hidrográfica se apresenta de uma forma. 

 O reconhecimento de áreas fontes nos sedimentos de uma bacia hidrográfica 

do Reino Unido (WALLING; WOODWARD, 1995) com 276 Km² foi feita através da 

utilização de variáveis como as propriedades magnéticas dos minerais e elementos 

orgânicos. Eles utilizaram como fontes, para a análise comparativa, áreas de 

pastagem e lavoura. Eles conseguiram traçar bons resultados para as fontes, 

indicando a porcentagem que cada época geológica e quanto o uso do solo 

influenciavam na dinâmica sedimentológica da área. 

Collins et al. (1997), conseguiram ter sucesso usando o método de 

fingerprinting em duas bacias hidrográficas do Reino Unido (Rio Exe, 601 Km² e 

Severn 4325 Km²) que tinham áreas de florestas, pastagem, cultivo e erosão fluvial.  

Trabalhos como o de Collins et al. (2010a) e Kouhpeima et al. (2010) utilizaram 

a metodologia de fingerprinting em bacias da Inglaterra e Irã respectivamente. Eles 
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conseguiram achar áreas fonte para os sedimentos em suspensão, de bacias com 

tamanho variando de 41,4 a 764,9Km².  

 Martínez-Carreras et al. (2010) conseguiram provar, através do estudo de áreas 

fonte, com o conceito de fingerprinting, que 57% dos sedimentos suspensos da bacia 

de Wollefsbach em Luxemburgo com 4,4Km², tiveram sua origem relacionada com a 

erosão de solos cobertos por pastagem. 

 O grupo dos elementos terras raras (ETR) também é frequentemente utilizado 

como um marcador (fingerprint) para definir processos de intemperismo e mobilidade 

de elementos em bacias hidrográficas (BRAUN et al., 1998).  

 Quantificar as fontes que estão contribuindo para os sedimentos fluviais é um 

método mais efetivo do que o método qualitativo (YU; OLDFIELD, 1989). Eles 

conseguiram mostrar um método de análise estatística multivariada cluster, associada 

com mínimos quadrados para os sedimentos de rios. 

 A análise de elementos químicos também vem sendo muito utilizada para achar 

marcadores de possíveis fontes de sedimentos em suspensão. O trabalho de Ferreira 

et al. (2014), na bacia de Jutua, Minas Gerais, usou a química para mostrar que 

análises hidrossedimentológicas e os resultados obtidos apresentam que os 

sedimentos em suspensão são mais finos que sedimentos de fundos e leitos e 

transportam mais elementos químicos adsorvidos. 
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3 ÁREA DE ESTUDO  

 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

A área de trabalho está localizada na bacia do Rio Piabanha (Figura 3), na 

região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Esta é uma das bacias contribuintes do 

rio Paraíba do Sul, que abrange uma das mais desenvolvidas áreas industriais do país 

(CEIVAP, 2006). Está contida aproximadamente entre as coordenadas UTM 667015 

e 732646E e 7505630 e 7553445N no datum WGS84. 

 
Figura 3 - Delimitação e localização da bacia hidrográfica do rio Piabanha no estado do Rio de Janeiro 
em detalhe, com drenagem principal da bacia.  
Fonte: AGEVAP, 2006. 

 

A bacia possui uma área de drenagem de 2.065 km², abrangendo sete 

municípios fluminenses (Areal, Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio 

Preto, Paraíba do Sul, Paty do Alferes e Três Rios) (AGEVAP, 2006). 

  O rio Piabanha é a calha principal da bacia estudada e tem 80 km de extensão. 

Ele nasce na Serra do Mar, mais precisamente na Pedra do Retiro em Petrópolis. O 

rio Preto com 54 Km de extensão é o maior afluente do Piabanha, e entra na sua 

margem direita, drenando uma área de 1053 Km² (AGEVAP, 2006). 
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  O rio Fagundes, que converge para o rio Piabanha pela sua margem esquerda 

perto de sua foz, representa a segunda maior sub-bacia com 364 Km² de área.  

 

3.2 CLIMA  

Segundo o método utilizado por Koppen (1948), a região da bacia do Rio 

Piabanha está inserida no clima temperado úmido. Ao longo das estações do ano 

temos um inverno seco e um verão chuvoso. 

Nas partes elevadas da Serra dos Órgãos os ventos tem uma forte influência 

no sentido NE/SW, claramente influenciados pelo relevo que tem a mesma orientação 

(FIDERJ, 1978). 

Kling et al. (2005) diz que a bacia mostra uma enorme sazonalidade, na 

comparação entre os períodos úmido e seco. No período úmido (chuvoso), as médias 

das precipitações mensais ultrapassam 160mm, enquanto que no período seco não 

passam de 100mm.  

As épocas chuvosas se concentram nos períodos de outubro a março com mais 

destaque para o mês de dezembro, chegando a 316 mm de índice pluviométricos, 

sendo considerado 15% das chuvas anuais. O período que vai de maio a agosto é 

considerado o período seco, sendo o mês de julho com menor índice pluviométrico 

(cerca de 66 mm) e correspondente a 3% das chuvas anuais (FIDERJ, 1978). 

 

3.3  RELEVO E GEOMORFOLOGIA 

 A região da bacia do Rio Piabanha está inserida na geomorfologia da Unidade 

Serra dos Órgãos. Esta unidade é caracterizada pelo seu reverso e escarpas, 

escalonadas e festonadas. Esse reverso têm maciços graníticos, alvéolos 

intermontanos, vales estruturais com cristas serranas e morros desnivelados 

altimetricamentes. Representam áreas dobradas remobilizadas com formas de blocos 

justapostos e falhas reticuladas. Suas vertentes variam majoritariamente de retilíneas 

a côncavas, tendo escarpas com topo de cristas e alta amplitude topográfica 

(RADAMBRASIL, 1983). 

 Segundo o RADAMBRASIL (1983), sua rede de drenagens acompanha o 

controle estrutural da bacia e os rios se dispõe de três maneiras diferentes que são, 

os rios que escoam para a região da baixada campista (rio Paraíba do Sul), rios 
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provenientes da escarpa principal (rio Piabanha) e rios oriundos do reverso da serra 

(afluentes do rio Piabanha) seguindo as lineações existentes. 

 O relevo da bacia é bastante acidentado e montanhoso e abundância de 

afloramentos rochosos, com alturas que passam dos 2.000 metros. Este Domínio 

Montanhoso ocupa metade da região. Pode ser observado materiais detríticos 

grosseiros vindo das rochas locais estando relacionadas ao Pré-Cambriano 

(RADAMBRASIL, 1983).  

 Vale ressaltar que segundo o RADAMBRASIL (1983), o predomínio de serras 

e escarpas na região, faz com que ela se torne bastante vulnerável a acontecimentos 

morfodinâmicos tais como escorregamentos (processos rápidos) e erosão (processos 

lentos). 

 

3.4 GEOLOGIA 

A história geológica que remonta o ambiente precursor da Faixa Ribeira é 

extensa e bastante complexa, que engloba eventos que se relacionam com o 

fechamento de oceanos, passando por processos acrescionários até grandes colisões 

de massas continentais.   

Essa Faixa de direção NE, representa um sistema orogênico complexo com 

tamanho de 1400 km passando pela costa sul-sudeste do Brasil, sendo o produto da 

colisão entre os crátons do São Francisco-Congo com o fragmento ocidental do 

Cráton da Angola e outras microplacas (VALLADARES et al., 2012). 

Desta forma, se faz relevante uma breve revisão a cerca da evolução geológica  

que deu origem a essa estruturação, iniciada no Proterozóico, responsável pelas 

configuração tectônica presente atualmente.  

 

3.4.1 Geotectônica e geologia regional da Faixa Ribeira 

 

A Província Mantiqueira é o movimento precursor da Faixa Ribeira. Ela teve 

origem no Supercontinente Rodínia que se formou no fim do Mesoproterozóico, por 

volta de 1,1-1,0 Ga, como resultado da amalgamação dos continentes derivados do 

Supercontinente Colúmbia, atualmente registrado como continente mais antigo, 

consolidado no Paleoproterozóico (HASUI, 2010). 

O evento tafrogênico (diastrofismo de afundamento crustal que conduz a 

formação e desenvolvimento de bacias geológicas onde se acumulam sedimentos e 
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rochas vulcânicas correspondente às fases de desenvolvimento de rift) Toniano-

Criogeniano que ocorreu no mesoproterozóico (BIZZI, 2003) resultou na fragmentação 

e dispersão do supercontinente Rodínia e no desenvolvimento de diversos oceanos.  

Como resultado desta fase de quebras, foram individualizadas três porções 

continentais principais: Laurentia – constituído por partes da América do Norte e 

Europa, Groenlândia e Sibéria; Gondwana Leste - compreendendo parte da África e 

Antártica (Craton Kalahari- Grunehogna), Madagascar, Índia e Austrália; Gondwana 

Oeste - Amazônia, África Leste, Rio de la Plata, e vários blocos menores: Pampia, 

Central de Goiás, Juiz de Fora, Luis Alves, entre outros. 

No Neoproterozóico, ocorreu a inversão do processo de deriva, instalando-se 

o período de aglutinação diacrônica e gradativa dos continentes Gondwana Leste e 

Gondwana Oeste. Nesse evento, denominado Brasiliano, as massas continentais da 

América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida, que já vinham se aglutinando 

desde cerca de 900 Ma, continuaram as convergências até por volta de 500 Ma, 

agregando-se no megacontinente Gondwana.  

O processo de colagem Brasiliana, entre os continentes Sulamericano e 

Africano,  ocorreu com a interação entre os crátons São Francisco, Amazônico, 

Paraná, Congo e Kalahari, gerando o fechamento dos oceanos mesoproterozóicos 

Adamastor, Goiás e Borborema, e a estruturação dos grandes sistemas orogênicos 

brasileiros Mantiqueira,  Tocantins e Borborema, no Neoproterozóico. Concomitante 

a formação do Gondwana, os continentes Laurentia, Báltica, Sibéria, Sudeste Asiático, 

se espalharam e voltaram a se agrupar no Triássico para formar o Pangea (HASUI, 

2010). 

O Sistema Orogênico Mantiqueira ao qual a área de estudo pertence, é 

constituída por cinturões dobrados (Araçuai, São Gabriel e Ribeira) e por zonas de 

interferência dos orógenos Ribeira e Brasília (SCHMITT et al., 2004). 

O termo Faixa Ribeira foi proposto inicialmente por Almeida et al. (1973) para 

os afloramentos e rochas encontradas na região sudeste (São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro), formadas no Ciclo Brasiliano. A Faixa Ribeira em sua porção mais 

próxima ao oceano Atlântico é constituída por granitos, ortognaisses e 

metassedimentos de alto grau (HASUI et al., 1975) e já recebeu diferentes 

denominações.  
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Inserida na Província Mantiqueira como ja foi dito anteriormente, ela é limitada 

ao norte pela Faixa Araçuaí, a oeste-noroeste pelo Cráton do São Francisco, a 

sudoeste pela Faixa Brasília e a sul pelo Cráton de Luiz Alves (Figura 4) (TUPINAMBÁ 

et al., 2007). 

                      
Figura 4 - Localização da Faixa Ribeira no contexto da 
Província Mantiqueira  
Fonte: TUPINAMBÁ et al., 2007. Legenda: 1 – Bacia do 
Paraná. Província Tocantins: 2 - Faixa Brasília. Província 
Mantiqueira: 3 - Faixa Apiaí; 6 – faixas Ribeira e Araçuaí. 
Embasamento pré-1,7 Ga.: 5 - Cinturão Mineiro; 7 - Maciço 
de Joinville. Coberturas do Cráton do São Francisco: 4 – 
Grupo Bambuí. Sv- Salvador; Rj - Rio de Janeiro; Fl - 
Florianópolis. 
 

  De acordo com Heilbron et al. (2000), são definidos quatro terrenos tectono-

estratigráficos para o segmento central da Faixa Ribeira denominados como Terreno 

Ocidental, Terreno Oriental, Klippe ou Terreno Paraíba do Sul e Terreno Cabo Frio 

(Figura 5). Sendo que, os três primeiros terrenos foram colados entre 605 e 580 Ma 

(MACHADO et al., 1996; HEILBRON; MACHADO, 2003), enquanto que o último se 

juntou tardiamente ao orógeno, já no Cambriano (SCHMITT et al., 2004). 
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Figura 5 - Mapa tectônico do Segmento central do Sistema Orogênico Mantiqueira.  
Fonte: HEILBRON et al., 2004. Legenda. 1- Riftes Cenozóicos; 2- Rochas alcalinas do Cretáceo e 
Terciário; Orógeno Brasília (3-4): 3- Nappes Inferiores; 4- Nappes Superiores; 5- Embasamento do CSF 
e domínio autóctone; 6- Supergrupo São Francisco; 7- Metassedimentos do Domínio Autóctone; 
Orógeno Ribeira (8-13): 8- Domínio Andrelândia e 9- Domínio Juiz de Fora do Terreno Ocidental; 10- 
Klippe Paraíba do Sul; 11- Terreno Oriental; 12- Granitóides do Arco Magmático Rio Negro; 13- Terreno 
Cabo Frio; Orógeno Apiaí/Paranapiacaba (14-15): 14- Terrenos São Roque e Açunguí; 15- Terreno 
Embu. 

 

O Terreno Ocidental abrange intercalações tectônicas entre as rochas do 

embasamento, anterior a 1,7 Ga (Complexo Juiz de Fora), e os metassedimentos 

neoproterozóicos da Megassequência Andrelândia, metamorfisados em fácies 

granulito (TUPINAMBÁ et al., 2012). É interpretado como retrabalhamento da margem 

do Cráton São Francisco (TROUW et al., 2000).  

  A geologia estrutural deste terreno é dividida em dois Domínios, Andrelândia e 

Juiz de Fora (TUPINAMBÁ et al., 2012). O Domínio Juiz de Fora alterna os 

metassedimentos da Megassequência Andrelândia e ortogranulitos do Complexo Juiz 

de Fora, aparecendo então rochas milonitizadas que são caracterizadas como falhas 

de empurrão de alto ângulo com movimentação oblíqua destral. Já o Domínio 

Andrelândia apresenta grandes dobras e empurrões de baixo a médio ângulo. Estas 

dobras e falhas deformam a sequência metassedimentar siliciclástica e seu 
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embasamento arqueano a paleoproterozóico. A zona que separa esses dois domínios 

é chamada de Zona de Empurrão do Rio Preto. 

O Terreno Oriental compreende uma sucessão metavulcano-sedimentar 

metamorfisada em fácies anfibolito alto a granulito, cortada por rochas granitóides. 

Este terreno é subdividido em três domínios: Cambuci, Costeiro e Klippe de Italva; 

(HEILBRON; MACHADO, 2003), onde os Domínios Cambuci e Italva representam as 

bacias ante-arco e retro-arco, respectivamente, enquanto o Domínio Costeiro aloja o 

Arco Magmático Rio Negro.  A porção meta-vulcano-sedimentar da Klippe Cambuci é 

representada pela Unidade Cambuci, constituído por gnaisses associados a rochas 

metamáficas, gonditos, rochas calcissilicáticas e mármores dolomíticos.  

O Limite Tectônico Central (ALMEIDA et al., 1998) é a descontinuidade 

tectônica mais marcante, pois ela corresponde ao limite que separa os Terrenos 

Oriental e Ocidental, denominada também de zona de sutura entre os dois terrenos. 

Esse limite tem uma profunda evolução estrutural sendo desenvolvida em zonas de 

alta temperatura. Almeida (2000) nos diz ainda que esse limite é considerado uma 

zona de cisalhamento dobrada. O milonitos e corpos graníticos da área comprovam 

os acontecimentos de deformação e magmatismo da área e suas duas deformações 

principais são uma xistosidade pouco angulosa subparalela aos bandamentos 

gnáissicos que está sobreposta por dobras isoclinais relativas a uma foliação 

planoaxial (VALERIANO et al., 2012). 

O Terreno Paraíba do Sul ou Klipe  é representado por ortognaisses do 

Complexo Quirino, e a cobertura apresenta metassedimentos do Grupo Paraíba do 

Sul. Estes metassedimentos são rochas muito micáceas com sillimanita granada 

biotita gnaisses e níveis de leucossoma granatífero. Este terreno está, de forma 

generalizada, cavalgado sobre o Terreno Ocidental e suas rochas mostram 

estruturalmente uma xistosidade de ângulo médio e foram deformadas por dobras 

abertas e apertadas (HEILBRON et al., 2000). 

O Terreno Cabo Frio (FONSECA et al., 1984.; FONSECA, 1998) situa-se no 

extremo sudeste do Estado do Rio de Janeiro (Região dos Lagos área). Ele cavalgou 

sobre o Terreno Oriental através de uma falha de empurrão. É composta por 

ortognaisses, de composição granítica a granodiorítica com anfibolitos tabulares 

transversais aos ortognaisses. A colisão deste terreno é datada do Cambriano 

(SCHMITT et al., 2004) e produziu estruturas com ângulo baixo, refletindo assim nas 
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grandes dobras isoclinais da área (HEILBRON et al., 1982). Sendo este o último 

episódio tectônico da Faixa Ribeira, ele afetou todos os outros Terrenos que estavam 

aglutinados. 

3.4.2 Geologia local 

 

 A área da bacia do Rio Piabanha, está situada nos terrenos Ocidental, Oriental 

e Paraíba do Sul da Faixa Ribeira, aonde podem ser notadas rochas migmatizadas 

do Complexo Rio Negro (TUPINAMBÁ et al., 1996), estando inseridas neste contexto 

rochas granito-gnáissicas do Batólito Serra dos Órgãos (BARBOSA; GROSSI SAD, 

1985).  

 Os gnaisse desta região foram descritos originalmente como gnaisses da Série 

Serra dos Órgãos por Rosier (1957), e mais tarde por Penha et al. (1980) como 

granada-hornblenda-biotita-gnaisse de composição granítica a granodiorítica, com 

textura gnáissica caracterizada por alinhamentos de minerais máficos com 

granulometria média e índice de cor variando de leucocrático a mesocrático. 

 Na bacia do Rio Piabanha ocorrem oito unidades litológicas bem definidas 

descritas a seguir de acordo com os terrenos que aparecem na área. A figura 6 mostra 

todas as unidades pertencentes a área. Vale ressaltar que a Unidade Arcádia Areal, 

apesar de fazer parte do Grupo Andrelândia, foi destacada no mapa pela sua 

mineralogia que difere da mineralogia de outras duas unidades do grupo. 
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 Figura 6 - Mapa Geológico da bacia do rio Piabanha.  
 Fonte: VALLADARES et al., 2012; VALERIANO et al., 2012; TUPINAMBÁ et al., 2012. 

 
3.4.2.1 Terreno Paraíba do Sul 

 

3.4.2.1.1 Complexo Paraíba do Sul 

 

São biotitas gnaisses bandados com intercalações de sillimanita-granada-

muscovita-biotita xisto e rochas calcissilicáticas (VALLADARES et al., 2012). 

O Grupo Paraíba do Sul foi dividido de diversas maneiras, e cada autor usou 

um critério diferente. Os primeiros a estudar esses metassedimentos e  propor 

sequências litoestratigráficas foram Rosier (1965) e Ebert (1968). 

A partir da década de 80 e 90 esse grupo foi dividido em duas sequências com 

diferentes formações, uma gnáissica-migmatítica mais antiga dita ortoderivada 

(MACHADO, 1986; CAMPOS NETO; FIGUEIREDO, 1990; HEILBRON et al., 1991; 

ALMEIDA et al., 1993) e outra metassedimentar mais nova. Essa sequência 

ortoderivada representaria o embasamento dos metassedimentos (MACHADO et al., 
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1996). Com isso foi proposto o nome de Complexo Quirino para as rochas do 

embasamento, deixando o termo Grupo ou Complexo Paraíba do Sul para as rochas 

metassedimentares (HEILBRON et al.,1991, 1993; ALMEIDA et al.,1993). 

Segundo Valladares et al. (2012) as rochas encontradas neste Grupo são 

sillimanita-biotita-gnaisses e biotita gnaisses que se intercalam com mármores 

(calcíticos a dolomíticos). O sillimanita-biotita-gnaisse tem foliação definida pelos 

minerais micáceos e por bandas félsicas e máficas. Sua mineralogia principal tem k-

feldspato, plagioclásio, biotita e sillimanita e porfiroblastos de granada. Está presente 

nesse grupo também lentes de rocha calcissilicáticas. O mármore se apresenta 

associado com o paragnaisse e é uma rocha com granulometria grossa e como 

minerais essenciais tem calcita, dolomita, olivina, flogopita, muscovita. 

Vale ressaltar que o paragnaisse que predomina na área sofreu altos graus de 

intemperismo que incidiam no Planalto mineiro. Essas áreas tem um relevo arrasado, 

com colinas caracterizadas como meia laranja (VALLADARES et al., 2012). 

 

3.4.2.1.2 Complexo Quirino 

 

O Complexo Quirino, como visto anteriormente é uma sequência gnáissica-

migmatítica, ortoderivada (MACHADO, 1986; CAMPOS NETO; FIGUEIREDO, 1990; 

HEILBRON et al., 1993; ALMEIDA et al., 1993), que foi separada dos 

metassedimentos do Grupo Paraíba do Sul. Essa nomenclatura foi proposta por 

Heilbron et al. (2000) e Valladares et al. (2002). 

Esse Complexo é considerado embasamento do Terreno Paraíba do Sul, e 

prolonga-se como um klippe sinformal sobre as rochas do Terreno Ocidental. São 

ortognaisses, que tem índice de cor variando de leucocrática a mesocráticas com 

granulometria variando de média a grossa e texturas granoblásticas e porfiroblásticas. 

No campo são conhecidos dois tipos de ortognaisses, hornblenda-biotita-gnaisse e o 

biotita-gnaisse. A mineralogia principal é constituída por: K-feldspato, plagioclásio, 

quartzo, hornblenda e biotita (TUPINAMBÁ et al., 2012). 
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3.4.2.2 Terreno Ocidental 

 

3.4.2.2.1 Grupo Andrelândia 

 

O Grupo Andrelândia é caracterizado por paragnaisses que representam os 

metassedimentos do Terreno Ocidental, idade variando entre 1 a 0,79 Ga e textura 

migmatítica. Estão presente neste grupo três unidades de rochas: Granada-biotita 

gnaisse que domina em área, biotita-gnaisse bandado e quartzito em menor 

proporção que se intercala com os outros dois tipos de rochas encontrados 

(VALLADARES et al., 2012).   

Os minerais principais que compõe a rocha são granada, biotita, sillimanita, 

quartzo, plagioclásio e K-feldspato. Como acessórios temos zircão, turmalina e 

apatita. 

 Almeida (2000) definiu uma quarta unidade, denominada de Arcádia Areal que 

por conta de sua grande área na Bacia do Rio Piabanha e uma mineralogia 

diferenciada, foi destacada no Grupo Andrelândia. 

 Na área de estudo aparecem quatro unidades do Grupo Andrelândia que são a 

Unidade Granada-Biotita-Gnaisse, a Unidade Quartzito, a Unidade Biotita-Gnaisse e 

a Unidade Arcádia Areal, descritas a seguir.  

Na Unidade Granada-Biotita-Gnaisse a rocha que predomina é um sillimanita-

granada-biotita gnaisse com forte bandamento gnáissico e estrutura migmatiticas 

normalmente observadas (TUPINAMBÁ et al., 2012). Sua granulometria varia de 

média a grossa e diversas texturas como, porfiroblástica, milonítica, granoblástica e 

nematoblástica. Sua composição mineralógica é bem variada com  plagioclásio, 

ortoclásio, quartzo, biotita, granada, sillimanita e, como acessórios, mineral opaco, 

zircão, rutilo, apatita e hercinita.  

A rocha apresenta diversas texturas como granoblástica, nematoblástica e 

milonítica. Quando está textura é milonítica alguns minerais são porfiroclastos tais 

como o plagioclásio, ortoclásio, granada e quartzo. A matriz recristalizada tem a biotita 

na forma de plaquetas, prismas de sillimanita e minerais félsicos. Sericita e muscovita 

ocorrem a partir da alteração dos feldspatos. 

A Unidade Quartzito é considerada uma camada que se intercala com os 

paragnaisses. São quartzitos impuros com altas concentrações de feldspatos. Foram 

mapeáveis na escala de trabalho (VALLADARES et al., 2012) 
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Tem como mineralogia principal o quartzo, o ortopiroxênio, a microclina e o 

plagioclásio. Os acessórios são: titanita, zircão e minerias opacos. Ela encontra-se 

associada as unidades biotita-gnaisse e granda-biotita-gnaisse. Os minerais estão 

orientados de acordo com a foliação. O quartzo tem hábito granular, os grãos de 

piroxênio são xenoblásticos e a microclina apresenta geminação tartan. 

A rocha da Unidade Biotita-Gnaisse é, fortemente bandada, com granulometria 

fina a grossa, mas que apresenta um caráter homogêneo (TUPINAMBÁ et al., 2012). 

Este gnaisse difere do sillimanita-granada-biotita gnaisse, pois apresenta uma 

mineralogia mais homogênea, ou seja, com pouca variação, dada por quartzo, 

ortoclásio, plagioclásio, biotita e granada pontualmente. Como acessórios temos 

apatita, zircão e minerais opacos. 

Sua granulometria varia de fina a grossa sem alterar o sua característica 

homogênea. Esta unidade é o gnaisse mais passível de ser alterado pelo 

intemperismo. O bandamento desta rocha ocorre de forma milimétrica entre minerais 

félsicos e máficos. Pontualmente pode ser observado estruturas migmatíticas. Ao 

observar o contato dessa unidade a rocha apresenta uma textura milonitizada com a 

presença de porfiroclastos de feldspatos. 

 A Unidade Arcádia Areal faz parte do Grupo Andrelândia e é composta de 

(granada)-biotita gnaisses bandados, com muitas intercalações de quartzitos, rochas 

calcissilicáticas, rochas meta-ultramáficas, gonditos e ocorrência de sulfetos 

disseminados (VALERIANO et al., 2012). 

Essa unidade contém predominantemente biotita gnaisses, ricos em quartzo e 

feldspatos com textura porfiroblástica. Estes gnaisses normalmente se mostram em 

feições miloníticas, com lineações de estiramento bem definidas e foliação planar. 

Essas feições milonitizadas se apresentam sobrepostas às rochas do Complexo Rio 

Negro. 

Sua composição mineralógica tem, a biotita que está na forma de placas 

orientadas e com cerca de 15 a 30 % na amostra, a muscovita que está associada a 

biotita em grãos milimétricos com 5% da amostra, o quartzto com 20 a 30 % com 

cristais xenoblásticos e granoblásticos quando presente na matriz fina. O k-feldspato 

está presente de 12 a 30 % na amostra, nas bandas leucocráticas da rocha e na forma 

de porfiroblasto. O plagioclásio também se encontra na forma de porfiroblastos e 
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contribui com cerca de 13 a 32 % na rocha apresentando hábito que varia de 

equidimensional a arredondado. A sericita está presente alterando o plagioclásio. 

 

3.4.2.2.2 Suíte Graminha 

  

 Está Suíte foi denominada como Unidade Ortoderivada Graminha por Dios 

(1995) de idade Proterozóica é um hornblenda-biotita gnaisse com forte bandamento 

e com frequente migmatitos com algumas intercalações de anfibolito pontuais 

(VALLADARES et al., 2012). Esta rocha apresenta contato com a unidade Arcádia 

Areal. 

 Sua mineralogia principal é composta por quartzo, plagioclásio, K-feldspato, 

hornblenda e biotita e acessórios tais como zircão e titanita (VALLADARES et al., 

2012). 

 

3.4.2.3 Terreno Oriental 

 

3.4.2.3.1 Suíte Serra dos Órgãos 

 

 Apresentados primeiramente a comunidade científca por Rosier (1957) 

correspondendo a Série Serra dos Órgãos, são considerados (granada)-hornblenda-

biotita gnaisse granítico a granodiorítico (PENHA et al., 1980). Barbosa & Grossi Sad 

(1985) foram os primeiros a abordar essa rocha com o nome de Batólito Serra dos 

Órgãos, correspondente a Série Serra dos Órgãos (ROSIER, 1957), e consideraram 

a grande homogeinedade do corpo, texturas equigranular, irregularidade no caráter 

do contato e foliação truncada no contato como evidências para chamá-lo de Batólito. 

Sua foliação NE-SW, alterna faixas leucograníticas com gnaisses graníticos e 

enclaves máficos (BARBOSA; GROSSI SAD, 1985).  

Pode ser considerado um batólito tipicamente Cordilheirano (MACHADO; 

DEMANGE 1994; 1996) de margem ativa e subducção oceânica. Em relação a 

química das séries magmáticas, os trabalhos divergem, sendo que alguns o 

consideram calci-alcalino (SANCHEZ et al., 1995) e outros como transicional toleítica 

(MACHADO; DEMANGE 1994). Tupinambá (1999) considera a composição variando 

de tonalítica a granítica. 
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O batólito intrudi ortognaisses do Complexo Rio Negro e leucognaisses da 

Suíte Cordeiro (TUPINAMBÁ et al., 2012).  

Sua mineralogia principal consiste de biotita, hornblenda, granada, quartzo, 

plagioclásio e k-feldspato, minerais acessórios tais como titanita, apatita e zircão e 

minerais secundários como clorita e epidoto (TUPINAMBÁ, 1999). 

Ainda segundo Tupinambá (1999) os aspectos petrográficos das rochas estão 

descritos a seguir. A biotita tem coloração marrom clara e está agregada a hornblenda. 

A hornblenda é esverdeada e está envolvida pela biotita. O quartzo tem cristais 

anédricos e apresenta uma junção disforme com o plagioclásio, podendo ser 

interpretado como uma cristalização tardia. O plagioclásio ocorre com textura 

granoblástica em contato com o quartzo  e tem variação de oligoclásio a labradorita. 

O k-feldspato apresenta-se na forma de megacristais anédricos de microclina em 

granitos e granodioritos e cristais intersticiais em tonalitos. 

Os minerais acessórios como a titanita estão inclusos em biotita ou hornblenda, 

a apatita está na forma de cristais isolados e são mais comuns em tonalitos do que 

granitos e o zircão está na forma de cristais euédricos, encontrados em sua maioria 

na série granítica. 

Os minerais de alteração metassomática são clorita, associada a biotita e 

epidoto associado a alteração da hornblenda e a clorita.  

 

3.4.2.3.2 Complexo Rio Negro 

 

Interpretado por Tupinambá et al. (1996) como um complexo ortoderivado de 

ortognaisses e granitóides, o Complexo Rio Negro é caracterizado por rochas 

intrusivas aonde há tonalitos a granodiorito gnaisse, diorito gnaisse e corpos dioríticos 

e gabróicos (TUPINAMBÁ, 1999). A semelhança entre os gnaisses do CRN e os do 

BSO fez com que em trabalhos anteriores como o de Barbosa e Grossi Sad (1985) 

não separassem estes tipos de rocha, colocando o complexo como “gnaisses tipo 

Órgãos”. 

São ortognaisses bandados, do tipo Tonalito-Trondhjemito-Granodiorito (TTG), 

com textura porfirítica recristalizadas, granulação grossa e foliações tangenciais 

(VALLADARES et al., 2012). Há intercalações de metadioritos e metagabros 

deformados. 
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Este complexo evidencia um magmatismo calcioalcalino dessa orogênia. Vale 

ressaltar que texturas com de feldspatos são observadas e há enclaves de dioritos 

que ocorrem nas rochas tonalíticas. Alguns dados observados na literatura, como a 

litogeoquímica, apontam para um ambiente de arcos magmáticos que avançaram de 

intraoceânicos a cordilheiranos (TUPINAMBÁ et al., 2000; HEILBRON; MACHADO, 

2003; PORTO JUNIOR, 2004).  

Sua mineralogia principal tem, quartzo, biotita, microclina, hornblenda, 

microclina e plagioclásio sódico. Minerais acessórios que o compõe são: Titanita, 

apatita, granada e opacos (Magnetita, ilmenita).  

Segundo Tupinambá (1999) a biotita tem coloração variando de marrom clara 

a escura com inclusões de zircão. A hornblenda ocorre na forma de cristais verdes e 

textura poiquilítica, subédricos e estão associados a biotita. O plagioclásio é tabular e 

em algumas rochas se apresenta em megacristais zonados com núcleo cálcico. Os k-

feldspatos tem presença de mimerquita quando em contato com o plagioclásio e em 

megacristais que foram recristalizados ou em pequenos grãos envoltos em matriz 

granoblástica. O quartzo é anedral e varia entre 15 a 25 % nas rochas deste complexo 

e quando está em baixa concentração é intersticial. 

Os minerais acessórios são a granada que é anédrica e pontual, a titanita que 

está inclusa em megacristais de hornblenda ou cristais subédricos ocorrendo nas 

clivagens da biotita e a apatita que está em interstícios de feldspato. 

 

3.4.2.3.3 Suíte Cordeiro (Leucogranitos Gnaisses) 

 

Rosier (1957) descreveu esses leucogranitos como sendo leucognaisses finos 

com biotita gnaisse e anfibolitos. Ela também foi descrita por Barbosa e Grossi Sad 

(1985) como gnaisses granitóides da Unidade Rio Negro e Tupinambá et al. (1996) a 

incluiu no Complexo Rio Negro. Segundo Valladares et al. (2012), os autores separam 

essa suíte do complexo por causa da uniformidade textural e critérios de campo. 

 Com uma litologia simples, a rocha que predomina é um gnaisse que varia de 

hololeucocrático a leucocrático, tendo uma foliação bem variada (alguns pontos 

imperceptíveis e outros bem desenvolvidos), se dando isso pelo alinhamento das 

lentes de quartzo e os microcristais de biotita (TUPINAMBÁ et al., 2012). Este gnaisse 

tem uma alta sensibilidade ao intemperismo e erosão, sendo assim suas estruturas 

primárias são pouco observadas. 
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 Valladares et al. (2012), apresentam em sua mineralogia principal quartzo, k-

feldspatos e plagioclásio (em menor proporção que o k-feldspato), biotita 

pontualmente e muscovita e granada bastante abundantes em algumas amostras. 

Minerais acessórios são: allanita, apatita, zircão e opacos. Podem ser observados 

também alguns minerais de alteração metassomática como a sericita. A composição 

química varia de granodiorito a sienogranito. 

 Segundo Tupinambá et al. (2012) a textura mais comum nessa suíte é 

granoblástica e apresenta em sua maioria grãos subédricos. Ela mostra uma 

orientação nos grãos máficos (biotita) e grãos félsicos (quartzo). A biotita está em 

forma de palhetas e tem coloração marrom. Há também zircões inclusos nos grãos de 

biotita. A granada está bem desenvolvida e é arredondada.  A microclina e o ortoclásio 

são os k-feldspatos encontrados, sendo grãos subédricos e guardando fáceis 

primárias. Podemos observar micropertitas nos k-feldspatos. O plagioclásio mostra 

em alguns grãos alteração sericítica. A hornblenda está associada a biotita e tem 

coloração esverdeada. A muscovita é abundante em algumas rochas e tem hábito 

lamelar e cristais bem desenvolvidos. O quartzo tem hábito variando de 

equidimensional a alongado e apresnta sinais de deformação.  

 

3.4.2.3.4 Suíte Nova Friburgo 

  

Esta suíte engloba os Granitos Andorinha, Frades e Teresópolis. São Maciços 

Pós-Tectônicos. Esses granito foram mapeados por Penha el al. (1980) na Folha 

Itaipava (1:50.000) e foi chamado de Granito Andorinha.  São maciços compostos por 

granitos intrusivos, com deformação interna e sem feições aparentes (TUPINAMBÁ, 

1999). 

Os granitos desta suíte apresentam, segundo Junho (1990), cinco fácies, que 

são: Facies Leuco-granito de granulometria fina a média com granulometria 

equigranular, Facies Granito  Porfirítico com granulometria fina a média e megacristais 

de microclina, Facies Granito Mega-Porfirítico com mega cristais de plagioclásio 

zonado e inclusos em microclina, Facies Granodiorito com granulometria equigranular 

média de coloração leuco a mesocrática e Facies de enclaves diorírticos que tem 

apatita abundante com grãos de biotita verde e matriz félsica.  

Segundo o Tupinambá et al. (2012), são biotita-granito de coloração cinza e 

índice de cor leucocrática e composição química monzogranítica e os principais 
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minerias são microclina, plagioclásio anortítico, quartzo anédrico e biotita. Como 

acessórios temos: titanita, allanita, opacos, apatita e em menor concentração, 

hornblenda. 

3.5 SOLOS 

3.5.1 Tipos de solos 

 

Na área da bacia do rio Piabanha são encontrados diversos tipos de solos. 

Predominantemente ocorrem latossolos e cambissolos e também ocorrem 

secundariamente argissolos, neossolos (figura 7) (JACQUES; SHINZATO, 2001). O 

latossolo é formado pelo processo de latolização que consiste essencialmente na 

perda da sílica e das bases do perfil (Ca2+, Mg2+, K+ etc), após transformação dos 

minerais primários constituintes. Apresenta material mineral e horizonte B latossólico 

(EMBRAPA, 1999). Corresponde a cerca de 40% da bacia em área. 

 O cambissolo representa solos formados por material mineral primário e pouco 

desenvolvido, com o horizonte A menor que 40 cm e horizonte B em estado inicial de 

formação. São fortemente, até imperfeitamente, drenados, rasos a profundos 

(EMBRAPA, 1999). Corresponde a cerca de 34% da bacia em área. 

O argissolo são solos que apresentam em sua estrutura minerais com argila de 

baixa atividade e horizonte B representativo e textural, que se encontram logo abaixo 

dos horizontes A ou E e tem baixos teores de matéria orgânica. São ricos em 

argilominerais e desenvolvem-se em diversos materiais, em áreas de relevo plano a 

montanhoso (EMBRAPA, 1999). Corresponde a cerca de 7% da bacia em área. 

Segundo a Embrapa (1999), o Neossolo apresenta matéria orgânica ou mineral 

em sua composição, e tem espessura menor que 30 cm. Não apresenta horizonte B 

visível e o horizonte C nunca é carbonático, sendo considerado um solo mais novo. 

Este tipo de solo apresenta fortes características provenientes do material originário. 

Corresponde a cerca de 2% da bacia em área. Ocorrem também afloramentos 

rochosos situados na porção oriental da bacia correspondendo a 15% da bacia em 

área. As áreas urbanas estão concentradas nas cidades de Petrópolis e Teresópolis 

correspondendo a cerca de 2% da bacia em área.  
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Figura 7 - Tipos de Solos da bacia do rio Piabanha.  
Fonte: JACQUES; SHINZATO, 2001 

 

3.5.2 Uso do solo 

  

Na área da bacia, segundo o GEOPEA (2014) vê-se a vegetação que engloba 

florestas em diferentes estágios de sucessão e áreas de reflorestamento (que 

dominam a região), áreas de pastagem, agricultura, afloramentos rochosos e 

ocupação urbana (figura 8). 

A área de pastagem se encontra mais ao noroeste da bacia correspondendo a 

a cerca de 35% da bacia em área, enquanto que a área de ocupação urbana está 

mais ao sul-sudoeste representado principalmente pelos núcleos urbanos cidades das 

de Petrópolis e Teresópolis e representando cerca de 6% da bacia em área. A área 

de agricultura se encontra principalmente na porção nordeste da bacia com cerca de 

3% da bacia em área. A área de vegetação está presente com cerca de 51% da bacia 

em área. Os afloramentos rochosos ocorrem em cerca de 5% da bacia. 
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Nota-se que os valores dos tipos e uso do solo não são iguais para os 

afloramentos rochosos e áreas urbanas. Isso se deve possivelmente pelo fato das 

fontes serem diferentes, enquanto os tipos de solo são de 2001 os de uso do solo são 

de 2014. Vale ressaltar, que se compararmos os valores, provavelmente houve um 

aumento populacional. 

 

 

 

Figura 8 - Uso do solo na bacia do rio Piabanha.  
Fonte: GEOPEA, 2014. 
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4 MÉTODOS 

 

As Cartas Geológicas Três Rios, Nova Friburgo e Baía de Guanabara e seus 

respectivos relatórios, Valladares et al., (2012); Tupinambá et al., (2012); Valeriano et 

al., (2012), na escala de 1:100.000, foram usadas como embasamento para o 

presente trabalho, definindo os limites da área e sendo de suma importância na 

obtenção dos dados geológicos, mineralógicos e geoquímicos. A análise das cartas 

geológicas permitiu uma detalhada observação das unidades litológicas, 

considerando sua distribuição geográfica e disposição geológica. Posteriormente 

foram realizadas coletas de dados primários que englobaram amostras de rocha e 

sedimentos em suspensão, analisados química e mineralogicamente. 

 

4.1 COLETA DE AMOSTRA:  

A amostragem do material particulado em suspensão (MPS) foi feita em 

paralelo com o trabalho de doutorado da aluna Renata Barbosa Alvim. Foram 

coletadas 42 amostras, sendo dessas 21 no verão (fevereiro de 2013) e 21 inverno 

(agosto de 2013). Desses 21 pontos 19 fazem parte da bacia do rio Piabanha e 2 são 

para efeitos de comparação sendo um no rio Paraíba do Sul e outro no rio Paraibuna.  

Os pontos PB representam o Rio Piabanha (6 amostras), os pontos PT 

representam o Rio Preto (4 amostras), o ponto FG representa o Rio Fagundes (1 

amostra), os ponto PS e PN representam o Rio Paraíba do Sul e Paraibuna 

respectivamente (1 amostra para cada rio), os pontos PQ representam o Rio 

Paquequer (3 amostras), os pontos FR (2 amostras) representam o Rio Frades (1 

amostra), os pontos BG representam o Rio Bengalas (1 amostra) e o ponto CS 

corresponde ao Rio Córrego Sujo (1 amostra). Cada um desses pontos foi 

considerado uma sub-bacia, onde hidrologicamente puderam ser identificadas através 

da sua área de contribuição. Algumas sub-bacias estão contidas umas nas outras e o 

ponto PB08 representa o ponto mais a jusante da bacia do rio Piabanha. 

A figura 9 mostra as médias das chuvas na estação de sobradinho localizado 

no rio Preto a jusante do rio Paquequer e os períodos em que foram feitas as 

amostragens. A tabela 2 mostra as coordenadas exatas de cada ponto de MPS e em 

qual rio foram coletados. A figura 10 mostra os pontos de coleta para o MPS e para 

as rochas e as litologias presentes na bacia. A coleta foi feita na lâmina d´água 
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superior com balde e as amostras foram armazenadas em galões de 20 litros. Os 

pontos onde o MPS tinha pouca quantidade, foi feita uma pré-concentração no balde 

de coleta. 

 

Figura 9 - Índice pluviométrico da bacia do rio Piabanha na estação de sobradinho 

localizada no rio Preto. 

 

O Material Particulado em Suspensão foi determinado por medida gravimétrica, 

segundo a metodologia descrita em APHA (2001). As amostras de água, coletadas 

dentro do escopo de tese de Renata Barbosa Alvim, foram filtradas em filtros de 

celulose com 0,22 μm de porosidade e 47 mm de diâmetro, previamente secos por 12 

horas a 60ºC. Os filtros foram pesados em balança analítica SHIMADZU Modelo 

AX200 com quatro casas decimais de precisão, antes e após a filtração das amostras. 

A diferença entre o peso do filtro antes e após a filtração forneceu o peso do material 

particulado em suspensão para um exato volume filtrado. 
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Para a caracterização mineralógica e geoquímica das rochas, foram coletadas 

14 amostras de rocha sã, contemplando pelo menos uma amostra por unidade 

litológica presente na bacia. Foram também usados alguns dados da literatura para 

efeitos de comparação. A tabela 3 mostra as coordenadas das amostras de rocha e 

as unidades litológicas que elas representam. 

 

Tabela 2 - Coordenadas e localização em UTM, datum WGS84,  
dos pontos de MPS 

Ponto Rio Localização Longitude Latitude Altitude 

PB01 Piabanha Petrópolis 684540 7513021 974 

PB02 Piabanha Petrópolis 689475 7513557 770 

PB03 Piabanha Pedro do Rio 692437 7529360 654 

PB04 Piabanha Areal 695804 7539685 453 

PT05 Preto Areal 695904 7540422 454 

PB06 Piabanha Alberto Torres 690067 7543951 324 

FG07 Fagundes Alberto Torres 689662 7543590 324 

PB08 Piabanha BR 040 689894 7550330 272 

PS09 Paraíba do Sul Três Rios 684852 7552665 268 

PN10 Paraibuna Chiador 691299 7555902 260 

PT11 Preto São J V R Preto 708555 7546496 525 

PT12 Preto São J V R Preto 718199 7546936 620 

PT13 Preto São J V R Preto 714817 7538198 697 

PQ14 Paquequer Teresópolis 714669 7538109 722 

PQ15 Paquequer Teresópolis 708283 7523220 868 

PQ16 Paquequer Parnaso 706435 7515428 1120 

FR17 Frades Sebastiana 720359 7534595 787 

FR18 Frades Sebastiana 726490 7528013 922 

BG19 Bengala Nova Friburgo 720044 7534493 784 

BG20 Bengala Nova Friburgo 714807 7520702 850 

BG21 Córrego Sujo Nova Friburgo 720097 7535150 781 

 



 
 

 
 

 

 Figura 10 - Pontos de coleta de MPS e rochas e as respectivas litologias em que foram coletados. 
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Tabela 3 - Coordenadas e litologia em UTM, datum WGS84,                                       
dos pontos de Rocha 

Pontos Longitude (N) Latitude (E) Altitude Litologia 

Geol 01 7515926 684461 806 Suíte Cordeiro 

Geol 02 7516777 685845 762 Suíte Cordeiro 

Geol 03 7527683 692555 730 Suíte Serra dos Órgãos 

Geol 04 7536468 694985 624 Complexo Rio Negro 

Geol 05 7540320 693975 481 Unidade Arcádia Areal 

Geol 06 7544065 690215 343 Grupo Andrelândia 

Geol 07 7551159 689866 292 Grupo Paraíba do Sul 

Geol 08 7528273 693214 688 Suíte Serra dos Órgãos 

Geol 09 7526828 693505 695 Suíte Serra dos Órgãos 

PS09 684852 7552665 268 Ortogranulito Juiz de Fora 

PN10 691299 7555902 260 Ortogranulito Juiz de Fora 

PT11 708555 7546496 525 Unidade Arcádia Areal 

PT12 718199 7546936 620 Suíte Serra dos Órgãos 

FR18 726490 7528013 922 Suíte Nova Friburgo 

 

 

4.2 PREPARO DAS AMOSTRAS 

 Através da descrição macroscópica das 14 amostras de rocha, foram 

escolhidas 10 (Geol 1, Geol 2, Geol 4, Geol 5, Geol 6, Geol 7, Geol 8, Geol 9, PT12, 

PS09) para serem analisadas. Estas foram moídas através de britagem e posterior 

pulverização em moinho de bolas revestido por carbeto de tungstênio e também 

cortadas para a confecção de lâminas petrográficas no Laboratório Geológico de 

Preparação de Amostras (LGPA), da UERJ. 

 A preparação da amostra de MPS ocorreu através da decantação e separação 

do material, onde foi usado peróxido (H2O2) para eliminação de matéria orgânica, e 

posteriormente colocado na estufa para secagem a 60º, só sobrando assim a fração 

inorgânica. 

 Todas as amostras de MPS foram selecionadas para análise geoquímica, 

exceto a amostra PB08 do verão que foi perdida. Elas foram submetidas 

primeiramente a difratometria de raio-x (DRX) e posteriormente a fluorescência de 

raio-x (FRX) 
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4.3 ANÁLISE MINERALÓGICA 

4.3.1 Descrição macroscópica 

  

 As amostras de rocha coletadas foram descritas macroscopicamente para 

interpretação dos minerais encontrados em cada unidade litológica. Foi feita uma 

comparação com os dados da literatura. As descrições se encontram no apêndice I. 

  

4.3.2 Descrição microscópica 

 

Para as amostras de rocha também foram feitas descrições microscópicas. 

Foram feitas lâminas petrográficas para cada uma das amostras Geol 1, Geol 2, Geol 

4, Geol 5, Geol 6, Geol 7, Geol 8, Geol 9, PT12, PS09, confeccionadas no LGPA-

UERJ. A descrição das lâminas foi realizada usando-se um microscópio de luz 

transmitida BX-40 Olimpus. Neste equipamento também foram feitas as 

fotomicrografias. As etapas de descrição e fotos foram realizadas no Departamento 

de Geociências da UFRRJ. As descrições estão no apêndice II. 

 

4.3.3 Análise de difração de raio-x (DRX) 

 

A técnica de DRX é considerada uma técnica favorável para interpretação de 

fases minerais, porque é simples rápida e confiável. Cada perfil (pico) obtido nessa 

análise caracteriza uma fase cristalina (ALBERS et al., 2002). 

 Tanto o MPS como a rocha moída foram analisadas no laboratório de difração 

de raios X do Instituto de Física da UFF no difratometro Bruker D8 Advance com tubo 

de cobre. O MPS foi macerado e logo após foi levado ao instrumento. As condições 

de análise foram de um ângulo 2Ө variando de 3º a 70º com incremento de 0,02º por 

passo e tempo de leitura de 0,1 segundos por passo. Os sinais difratados foram retidos 

na forma de picos (KLEIN; HURLBUT JUNIOR, 1999). Logo após essa etapa os 

valores 2Ө são convertidos em espaçamentos denominados d, fornecendo uma lista 

chamada de lista d/I (JENKINS, 1999). O resultado aparece na forma de 

difratogramas. 

 A interpretação dos resultados obtidos foi feita através dos programas PCW23 

e ORIGIN 7 em conjunto com consulta de tabelas de Brindley e Brown (1980). 
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4.4 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 A análise da composição química do MPS e das amostras de rocha, foi feita 

através da fluorescência de raio-x (FRX), mais especificamente num Espectrômetro 

de Fluorescência de Raio X com Energia Dispersiva (EDXRF), modelo EDX série 

800HS da marca Shimadzu detector de Si (Li), com tubo de raio X rh com 50KV e 

1000 µA e colimador de 10mm. As condições para análise qualitativa/quantitativa 

foram do titânio ao urânio e do sódio ao escândio e a atmosfera utilizada foi a vácuo. 

A figura 11 mostra um esquema representativo do FRX. Foram analisados os óxidos 

SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, P2O5, SO3, BaO ZnO, CuO, ZrO2, 

SrO, Y2O3, Ga2O3, As2O3, Nb2O5, Rb2O, Br, Cr2O3 e SnO2, o limite de detecção foi de 

15 a 20 ppm para os elementos do titânio ao urânio e de 20 a 30 ppm para os óxidos 

do sódio ao escândio. Essa análise foi feita no laboratório de Raios-X, no Instituto de 

Engenharia Nuclear (IEN) que pertence CNEN (Comissão Nacional de Energia 

Nuclear). 

 

     Figura 11 - Sistema de FRX por dispersão de energia.  
     Fonte: ASFORA, 2010. 

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS ESPACIAIS 

 A análise espacial de dados da bacia do Rio Piabanha foi feita através do 

software ArcGis 10.3 utilizando mapas temáticos (shapes) de uso e tipo de solo, 

litologia, pontos de coleta, hidrografia (JACQUES; SHINZATO, 2001; VALLADARES 

et al., 2012; TUPINAMBÁ et al., 2012; VALERIANO et al., 2012; GEOPEA, 2014). Com 

base nestes shapes, foram feitas análises espaciais das sub-bacias. 
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4.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS MULTIVARIADAS 

 A análise estatística multivariada é uma ferramenta excelente para determinar 

e solucionar problemas envolvendo diversas váriaveis, porque ela as correlaciona, 

permitindo assim uma interpretação de processos geoquímicos (HAIR et al., 2005). 

Segundo Valentin (2000), esta técnica consiste no agrupamento de dados, 

aonde podemos reconhecer e interpretar dados que tenham algum tipo de correlato e 

assim agregalos em um único conjunto.  

No presente trabalho o software escolhido foi o Statistic 8.0, utilizando a técnica 

de análise de componentes principais (PCA) aonde foram investigados os valores 

obtidos na análise de FRX para as amostras de MPS nos períodos seco e úmido e 

para as amostras de rocha. 

No PCA são estabelecidos vetores combinatórios das linearidades das varáveis  

resultando num agrupamento das mesmas. Os componentes principais são 

designados pela sua ordem decrescente de variância, correspondendo assim à 

quantia de informações do objeto de estudo. Os dados mais significativos se agrupam 

nas primeiras componentes, proporcionando assim uma diminuição na dimensão, 

facilitando a interpretação dos resultados (BEEBE et al., 1998; BRERETON, 2002) 

Segundo Beebe et al (1998), a análise de PCA é extremamente eficaz, pois os 

resultados obtidos são bem didáticos e visuais, no formato de gráficos bidimensionais 

aonde as amostras semelhantes irão se agrupar entre si formando grupos distintos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1 CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL DAS BACIAS DE DRENAGEM 

A caracterização espacial da bacia do rio Piabanha foi feita através do software 

Arcgis 10.3 com dados do GEOPEA (2014), Jacques; Shinzato (2001)  e Valladares 

et al., (2012); Tupinambá et al., (2012); Valeriano et al., (2012);. Com esta análise 

espacial foram calculadas áreas das principais litologias, tipo e uso do solo 

encontrados nas sub-bacias. Vale ressaltar que os pontos PS09 e PN10, não entraram 

nessa análise por não pertencerem a bacia. 

A tabela 4 mostra as áreas de cada sub-bacia e o quanto cada uma das 

litologias está presente em cada uma das sub-bacias.  

O ponto PB08 é o ponto representativo de toda a bacia do rio Piabanha. Os 

outros pontos representam cada sub-bacia em que foram coletados. Podemos 

perceber através da tabela 4 que a principal litologia da área é a Suíte Serra dos 

Órgãos que domina a bacia em área, porém outras litologias são importantes como 

os granitos pós orogênicos da Suíte Nova Friburgo e os granitos metamorfizados do 

Complexo Rio Negro. 

A SSO é a unidade dominante (maior que 50%) na maioria das sub-bacias. Isso 

ocorre nas sub-bacias do Piabanha (PB03, PB04 e PB06), do Preto (PT11 e PT12), 

Paquequer (PQ14 e PQ15), Bengalas (BG19 e BG20) e Córrego Sujo (CS21) 

As sub-bacias dos pontos PB01 e PB02 são dominadas pelas rochas do 

Complexo Rio Negro. Destaca-se que os pontos PB03, PB04 e PB06 tem contribuição 

das rochas do Complexo Rio Negro assim como as sub-bacias do Rio Paquequer 

(PQ14 e PQ15). 

A sub-bacia do FG07 é a única que tem um domínio do Grupo Andrândia e da 

Unidade Arcádia Areal. Estas são litologias diferentes dos granitos metamorfizados 

do Terreno Oriental, podendo indicar uma assinatura mineralógica e geoquímica 

diferente para os seus sedimentos, representando assim uma sub-bacia com 

características do Terreno Ocidental. 

As sub-bacias do PT05 e PT13 são donimadas pelas rochas da Suítes Serra 

dos Órgãos e Cordeiro. Vale ressaltar que o PT11 apresenta também uma 

porcentagem considerável do Complexo Rio Negro e Suíte Nova Friburgo. 
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Tabela 4 - Área e porcentagem de cada litologia das sub-bacias, na bacia do 
Rio Piabanha-RJ 

 Área (Km²) SSO(%) CRN(%) GAN(%) SNF(%) UAA(%) SGR(%) SCO(%) CPS(%) CQI(%) DRE(%) 

PB01 0,69 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

PB02 55,72 6,44 91,82 0 1,74 0 0 0 0 0 0 

PB03 429,85 65,35 23,95 0 2,82 0 0 6,6 0 0 1,28 

PB04 507,66 63,06 25,99 0 2,39 1,83 0 5,59 0 0 1,14 

PT05 1070,13 53,81 13,01 3,01 7,51 5,02 0 14,47 0 0 3,17 

PB06 1608,25 55,71 16,91 3,31 5,75 4,45 0 11,39 0 0 2,48 

FG07 373,49 21,25 5,97 36,39 0 29,81 5,27 0 0 0 1,31 

PB08 2059 47,43 14,31 10,87 4,49 8,89 0,96 8,9 1,59 0,4 2,16 

PT11 879,28 55,18 12,06 0,13 9,14 2,39 0 17,61 0 0 3,49 

PT12 807,49 57,68 9,66 0 9,95 0 0 19,17 0 0 3,54 

PT13 407,69 48,59 3,74 0 16,51 0 0 27,43 0 0 3,73 

PQ14 270,13 60,18 21,15 0 4,81 0 0 9,9 0 0 3,96 

PQ15 82,11 72,09 15,16 0 5,91 0 0 0 0 0 6,84 

PQ16 1,96 35,55 36,79 0 27,66 0 0 0 0 0 0 

FR17 187,61 38,61 0,12 0 33,66 0 0 24,76 0 0 2,85 

FR18 54,46 0 0 0 95,58 0 0 1,96 0 0 2,46 

BG19 134,35 50,25 0 0 3,1 0 0 40,33 0 0 6,32 

BG20 3,12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CS21 51,32 98,23 0,01 0 0 0 0 0,32 0 0 1,44 

Suíte Serra dos Órgãos (SSO), Complexo Rio Negro (CRN), Grupo Andrelândia (GAN), Suíte Nova 

Friburgo (SNF), Unidade Arcádia Areal (UAA), Suíte Graminha (SGR), Suíte Cordeiro (SCO), Complexo 

Paraíba do Sul (CPS), Complexo Quirino (CQI), Depósitos Recentes (DRE). 

 

Os pontos FR17 e FR18 apresentam uma maior presença da Suíte Nova 

Friburgo sendo consideradas as sub-bacias mais representativas dessa litologia. A 

sub-bacia do ponto BG19 é considerada a representativa da Suíte Cordeiro e Suíte 

Serra dos Órgãos.. 

 A tabela 5 conta com os valores dos tipos de solo que são encontrados na área. 

Pode-se percerber que o Cambissolo e o Latossolo são os principais tipos de solo que 

dominam a região e algumas sub-bacias. Vale ressaltar a grande porcentagem de 

afloramentos rochosos encontrados em todas as sub-bacias da região. 

 

    
               
 



53 
 

 
 

Tabela 5 - Porcentagem de tipos de solo em cada sub-bacia da bacia do 
Rio Piabanha-RJ 

 

 

Observando a tabela nota-se um equilíbrio de domínio entre afloramentos 

rochosos, cambissolo e latossolo, mas em alguns casos, há o domínio de um ou de 

outro, como nos casos do PB01 e FR17 dominados por cambissolo, e do FG07 em 

conjunto com o CS21, dominados por latossolo. Pode-se observar também que os 

pontos PQ16 e BG20 apresentam um amplo domínio de afloramento rochoso e um 

pouco de neossolo, pois estão nas cabeceiras da sub-bacia. Esse item também pode 

informar bastante sobre produçao de MPS, mineralogia e geoquímica. 

Nota-se também a presença de áreas urbanas concentradas nos pontos PB02 

e PQ15 que podem indicar algum tipo de poluição ou contaminação pelo fato dessa 

malha urbana estar concentrada nessas duas sub-bacias, podendo assim ter um 

aumento de elementos poluidores tal como fósforo (P) no MPS. 

Outro fator importante para o trabalho é o uso do solo na bacia. A tabela 6 

mostra o quanto a vegetação, afloramentos rochosos, áreas de pastagem, de 

agricultura e ocupação urbana estão presentes nas sub-bacias do Rio Piabanha. 

Sub-bacia 

Afloramento 

Rochoso(%) URBANO(%) Cambissolo(%) Argissolo(%) Latossolo(%) Neossolo(%) 

PB01 37,7 0 62,3 0 0 0 

PB02 21,04 26,83 34,17 0 17,96 0 

PB03 27,01 6,17 41,74 0 22,07 3,04 

PB04 24,17 5,22 45,52 0,27 22,28 2,54 

PT05 14,12 1,39 37,31 7,47 38,88 0,81 

PB06 17,27 2,61 39,79 5,35 34,97 0 

FG07 7,78 0 20,17 5,41 63,32 3,33 

PB08 14,78 2,03 34,41 7,37 39,73 1,67 

PT11 16,83 1,7 37,15 2,95 40,37 0,99 

PT12 18,15 1,85 38,5 0 40,42 1,08 

PT13 20,78 0 45,76 0 31,73 1,73 

PQ14 12,89 5,51 33,98 0 46,97 0,63 

PQ15 21,48 18,17 29,52 0 29,45 1,38 

PQ16 93,75 0 0 0 0 6,25 

FR17 26,57 0 55,59 0 17,84 0 

FR18 55,08 0 44,92 0 0 0 

BG19 18,47 0 46,48 0 29,79 5,26 

BG20 83,01 0 0 0 0 16,99 

CS21 18,23 0 19,52 0 62,25 0 
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A tabela 6 nos mostra um amplo domínio de vegetação, em diferentes estágios 

de sucessão. A pastagem também se apresenta bastante presente nas sub-bacias e 

a ocupação urbana corrobora com o que foi dito acima, quando os pontos PB02 e 

PQ15 tem uma porcentagem maior, se comparada com as outras sub-bacias. 

 As sub-bacias do Rio Preto apresentam um solo com uso da agricultura 

considerável, se comparados com as outras sub-bacias, exceto a do rio Frades 

(FR17), que chega a quase 10% de uso do solo com agricultura. 

 As sub-bacias que se encontram nas cabeceiras dos rios (PB01, PQ16, FR18, 

BG20) têm amplo domínio de vegetação e afloramentos rochosos. As sub-bacias do 

rio Paquequer e Piabanha estão contidas em zonas de áreas urbanas, contendo assim 

uma maior porcentagem de uso do solo nesse quesito. 

 Vale ressaltar que as tabelas 5 e 6 apresentam uma diferença nos valores de 

afloramento rochoso e ocupação urbana, pois são dados de fontes diferentes sendo 

uma de 2001 e outra de 2014 respectivamente, mostrando que possivelmente há um 

aumento populacional, sendo os dados de 2014 mais confiáveis. 

Tabela 6 - Porcentagem de uso do solo em cada sub-bacia da bacia do 
Rio Piabanha-RJ 

                 
Afloramento 
Rochoso(%) 

Ocupação 
Urbana(%) Vegetação(%) Pastagem(%) Agricultura(%) 

PB01 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

PB02 2,73 36,67 55,87 4,72 0,00 

PB03 6,40 17,90 62,18 13,43 0,09 

PB04 6,96 15,84 57,34 19,78 0,08 

PT05 4,62 4,33 56,38 29,28 5,38 

PB06 5,27 7,92 56,25 26,95 3,61 

FG07 4,53 1,24 35,82 58,27 0,15 

PB08 4,94 6,45 50,99 34,78 2,85 

PT11 5,40 4,92 58,18 25,94 5,56 

PT12 5,73 5,06 59,28 24,76 5,17 

PT13 3,96 1,21 61,93 26,45 6,45 

PQ14 8,93 12,87 59,38 16,16 2,66 

PQ15 3,82 28,25 64,87 3,06 0,00 

PQ16 12,22 0,56 82,22 5,00 0,00 

FR17 6,00 0,45 56,73 27,60 9,22 

FR18 13,08 0,00 72,14 14,78 0,00 

BG19 2,09 3,05 76,15 14,73 3,97 

BG20 0,00 0,00 99,04 0,96 0,00 

CS21 1,95 0,00 50,00 44,69 3,36 

          Fonte: GEOPEA, 2014. 
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5.2 ROCHAS 

 Os resultados da mineralogia e geoquímica das rochas analisadas da bacia do 

Rio Piabanha são apresentados a seguir com as respectivas discussões para cada 

caso.  

 

5.2.1  Mineralogia 

  

A tabela 7 mostra a mineralogia das rochas compilada através da descrição de 

amostras macroscópicas (apêndice I) e lâminas petrográficas (apêndice II) e análise 

do difratograma de DRX. A tabela 8 foi compilada para mostrar as fórmulas químicas 

dos minerais que são abordados na dissertação. 

Nota-se uma grande abundância em minerais como o quartzo, os feldspatos 

essencialmente k-feldspatos (microclina dominante) e plagioclásio. As amostras Geol 

1 e Geol 2 representativas da Suíte Cordeiro mostram uma mineralogia bem similar, 

dominadas pelas microclinas, com quartzo e plagioclásio em menor proporção. A 

figura 12 mostra os picos do difratograma com a interpratação dessas duas amostras.

 As amostras da Suíte Serra dos Órgãos (Geol 3, Geol 8, Geol 9 e PT12) 

apresentam uma variação maior na sua mineralogia. Enquanto as amostras Geol 8 e 

Geol 9 são dominadas pelos k-feldspatos (microclina), a amostra PT12 têm uma maior 

porcentagem de plagioclásio. A figura 13 representa esta constatação, aonde o pico 

de plagioclásio na amostra PT12 é maior do que o pico de k-feldspato, enquanto que 

nas amostras Geol 8 e Geol 9 acontece o inverso.  

As amostras das Unidade Arcádia Areal, Grupo Andrelândia e Complexo 

Paraíba do Sul (Geol 5, Geol 6 e Geol 7 respectivamente) estão na figura 14. Elas 

representam o Terro Ocidental e Terreno Paraíba do Sul da Faixa Ribeira na bacia do 

rio Piabanha. Essas amostras são opostas as do Terreno Oriental mostrando 

praticamente uma considerável diminuição de k-feldspatos comparativamente. Há 

presença de quartzo e plagioclásio majoritariamente. A Unidade Arcádia Areal que faz 

parte do Grupo Andrelândia se difere pela ausência de granada concordando com 

dados da literatura, mas ambas tem uma alta concentração de biotita. 
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Tabela 7 - Mineralogia das rochas com informações de DRX petrografia micro e 
macroscópica 

Amostra Litologia Microscopia Mineralogia DRX Macroscopia 

GEOL 1 Suíte Cordeiro Microclina (50%), Plagioclásio (27%), 
Quartzo (22%), Biotita (1%). Minerais 
Opacos (Tr), Muscovita(Tr), Apatita(Tr) 
e allanita como minerais acessórios. 

Quartzo, K-
feldspato, 
Plagioclásio, 
Micas.. 

Microclina, Quartzo, 
Plagioclásio,Biotita. 
Muscovita e Allanita. 

GEOL 2 Suíte Cordeiro Microclina (45%), Plagioclásio (25%), 
Quartzo (25%), Biotita (5%). Allanita 
(Traço) como mineral acessório. 

Quartzo, K-
feldspato, 
Plagioclásio, 
Micas.. 

Biotita, Quartzo, k-
feldspato e 
plagiocásio. 
 

GEOL 3 Suíte Serra 
dos Órgãos       x                 x 

Biotita,Quartzo, 
Hornblenda, 
Muscovita,Feldspatos. 

GEOL 4 Complexo Rio 
Negro 

Microclina (30%), Quartzo (30%), 
Biotita (20%), Plagioclásio (10%), 
Anfibólio(6%), Muscovita (4%). 
Minerais Opacos (Traço) como mineral 
acessório. 

Quartzo, K-
feldspato, 
Plagioclásio, 
Micas.. 

K-feldspato, 
plagioclásio, quartzo, 
biotita e hornblenda. 

GEOL 5 Unidade 
Arcádia Areal. 

Biotita (40%), Quartzo (34%), 
Plagioclásio (25%), Microclina (1%). 
Minerais Opacos (Traço) e Muscovita 
(Traço) como minerais acessórios. 

Quartzo, 
Plagioclásio e 
Micas. 

Plagioclásio, Biotita, 
Muscovita, 
Hornblenda e 
Quartzo. 

GEOL 6 Grupo 
Andrelândia 

Biotita (40%), Quartzo (30%), 
Plagioclásio (20%), Granada (10%). 
Minerais Opacos (Traço) como mineral 
acessório. 

Quartzo, 
Plagioclásio e 
Micas. 

Biotita, Quartzo, 
Plagioclásio e 
Granada. 
 

GEOL 7 Complexo 
Paraíba do Sul 

Plagioclásio (40%), Quartzo (35%), 
Hornblenda (15%), Biotita (5%), e 
Ortoclásio(5%). Titanita (Traço) e 
Muscovita (Traço) como minerais 
acessórios. 

Quartzo, 
Plagioclásio, 
Micas, Anfibólio. 
 

 Biotita, Anfibólio 
(hornblenda), 
Quartzo, K-feldspato 
(Ortoclásio), 
Plagioclásio e 
Muscovita. 

GEOL 8 Suíte Serra 
dos Órgãos 

Microclina (50%) Plagioclásio (20%), 
Quartzo (28%), Biotita (1%), 
Hornblenda (1%). Titanita como 
mineral acessório. 

Quartzo, K-
feldspato, 
Plagioclásio, 
Micas.. 

Quartzo, Biotita, 
Plagioclásio, K-
feldspato. Titanita  

GEOL 9 Suíte Serra 
dos Órgãos 

Microclina(55%), Quartzo(40%), 
Muscovita(5%). Biotita (Traço) e 
Titanita (Traço) como minerais 
acessórios. 

Quartzo, K-
feldspato, 
Plagioclásio, 
Micas.. 

Biotita, Muscovita, 
Quartzo, Microclina. 

PT-11 Unidade 
Arcádia Areal 

                                x                   x 

Quartzo, Anfibólio, 
Plagioclásio, Biotita. 

PT-12 Suíte Serra 
dos Órgãos 

Quartzo (45%), Plagioclásio (35%), 
Microclina (15%), Biotita (3%), 
Anfibólio (2%) como minerais 
essenciais. 

Quartzo, 
Plagioclásio, 
Micas. 
 

Quartzo, Microclina, 
Plagioclásio, Biotita e 
Anfibólio. 

FR-18 Suíte Nova 
Friburgo 

                              x            x 

Plagioclásio, K-
feldspato, Quartzo, 
Biotita e Hornblenda. 

PS-09 Ortogranulitos 
Juiz de Fora. 

Quartzo (50%), Plagioclásio (30%), 
Biotita (15%), Ortoclásio (5%),  como 
minerais essenciais. Muscovita (Tr) 

Quartzo, K-
feldspato, 
Plagioclásio, 
Micas. 

Biotita, K-feldspato 
(Ortoclásio), 
Plagioclásio,  Quartzo 
e Muscovita  

  OBS: No DRX, biotita e muscovita não são diferenciadas, sendo consideradas micas. 
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Tabela 8 - Fórmula Química dos Minerais encontrados nas análises de descrição e                                                                                                                                   
DRX 

Mineral Fórmula Química 
Microclina KAlSi3O8 

Ortoclásio KAlSi3O8 

Plagioclásio (Ca, Na)Al (Al,Si)Si2O8  

Quartzo SiO2 

Biotita K2(Mg, Fe2+)6-4(Fe3+,Al, Ti)0-2Si6-5Al2-3O20(OH,F)4 

Anfibólio (Hornblenda) Ca2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2 

Granada (Almandina) Fe3Al2(Si3O12) 

Apatita Ca5(PO4)3(F,OH,Cl) 

Allanita (Ca,Fe,La,Ce,Y,Na)2(Al,Mg,Mn,Fe)3Si3O12OH 

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH,F)2 

Titanita CaTiOSiO4 

  Fonte: DANA, 1981. 

  

 

 

Figura 12 - Difratograma com interpretação mineralógica das amostras da Suíte 

Cordeiro. 
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Figura 13 - Difratograma com interpretação mineralógica das amostras da Suíte 
Serra dos Órgãos. 

 

   

  

Figura 14 - Difratograma com interpretação mineralógica das amostras da Unidade 

Arcádia Areal (Geol 5), Grupo Andrelândia (Geol 6) e Grupo Paraíba do Sul (Geol 7). 
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 A amostra Geol 4 apresenta as mesmas características das rochas do Terreno 

Oriental, com um domínio dos k-feldspatos sobre os plagioclásios, mas apresenta uma 

quantidade de hornblenda que a diferencia da mineralogia das demais rochas deste 

terreno. A mineralogia do ponto PS09 (Ortogranulitos Juiz de Fora) foi descrita com 

com abundância de quartzo e plagioclásio (dominante em relação aos feldspatos). 

Essas características mostram uma semelhança com as rochas encontradas no 

Terreno Ocidental. A figura 15 mostra o difratograma dessas duas amostras e as 

interpretações mineralógicas. 

 

  

Figura 15 - Difratograma com interpretação mineralógica das amostras do Complexo 

Rio Negro (Geol 4) e Ortogranulitos Juiz de Fora (PS09).  

 

5.2.2  Geoquímica  

 
 A geoquímica das rochas nos permitiu averiguar as suas similaridades 

relacionadas aos elementos químicos, e assim fazer uma conexão com a mineralogia 

das mesmas. Foram utilizados dados da literatura (TUPINAMBÁ, 1999; 

VALLADARES et al., 2012; TUPINAMBÁ et al., 2012; VALERIANO et al., 2012)  para 

a análise estatística em conjunto com os dados obtidos no presente trabalho para uma 

maior consistência.  As amostras SNF 1, SNF 2, SNF 3, CRN 1, CRN 2 e SCO 

representam amostras retiradas da literatura, sendo as amostras SNF referentes a 



60 
 

 
 

Suíte Nova Friburgo, CRN referentes ao Complexo Rio Negro e a SCO referente a 

Suíte Cordeiro, totalizando três amostras para as Suíte Serra dos Órgãos, Suíte 

Cordeiro, Complexo Rio Negro e Suíte Nova Friburgo, duas para o Grupo Andrelândia 

(sendo uma da Unidade Arcádia Areal) e uma do Complexo Paraíba do Sul. Os valores 

geoquímicos das amostras de rocha encontram-se no apêndice IV. 

 A figura 16 mostra o resultado dos casos analisados através do programa 

statisca 8.0 com a análise multivariada de componentes principais (PCA).  

 

Projection of the cases on the factor-plane (  1 x   2)

Cases with sum of cosine square >=  0,00
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  Figura 16 - Resultado da análise das amostras de rocha no statistc 8.0, através do PCA. 

 

Pode-se analisar na figura 16 a presença de 4 grupos distintos e dois outliers. 

O grupo 1 é o das rochas Geol 1, Geol 2, Geol 5, Geol 8, Geol 9 e PT12, representando 

as Suítes Cordeiro e Serra dos Órgãos e  Unidade Arcádia Areal. O grupo 2 foi 

interpretado pelas amostras Geol 4 e Geol 7 representando os Complexos Rio Negro 

e Paraíba do Sul. O terceiro grupo é representado por SNF1, SNF 3 e SCO e o grupo 

quatro representado por CRN2 e SNF 2. Os dois outliers são as amostras Geol 6 e 

CRN 1.  



61 
 

 
 

As rochas que foram retiradas da literatura não apresentam afinidade com as 

rochas coletadas no trabalho. Elas representam os grupos 3 e 4 no terceiro quadrante 

e uma delas está um pouco fora dos grupos (4º quadrante) sendo considerada um 

outlier (CRN1). Provavelmente para as amostras do Complexo Rio Negro isso se 

explica pelo fato destas rochas serem heterogêneas, variando de tonalitos a gabros e 

rochas metamórficas. 

As amostras dos Complexos Rio Negro (Geol 4) e  Paraíba do Sul (Geol 7) 

formam um outro grupo mais equilibrado no meio dos quadrantes. Isto representa um 

provável equilibrio entre os seus elementos químicos. A amostra do Grupo 

Andrelândia (Geol 6) é a que mais se difere de todas as amostras provavelmente por 

causa da granada que está presente em sua composição. 

A figura 17 mostra as análises estatísticas das váriaveis, e irá corroborar com 

as interpretações acima. No apêndice III, estão os valores dos fatores para cada uma 

das variáveis. 

Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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Figura 17 - Resultado da análise das variáveis relacionadas aos valores dos óxidos nas rochas no 
statistic 8.0 através do PCA. 
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 O fator 1 foi interpretado como o controle dado pela concentração de minerais 

máficos (minerais ferro-magnesianos) e félsicos (minerais ricos em SiO2, feldspatos) 

aonde o aumento de um implica no decréscimo de outro. O fator 2 é controlado pelo 

grupo dos feldspatos, aonde um aumento de k-feldspatos provoca um decréscimo de 

plagioclásio e vice-versa. 

 Observando estes fatores citados acima, percebe-se que a maioria das rochas 

encontradas na bacia são controladas pelos minerais félsicos (feldspatos, quartzo) e 

o controle que os separa são as concentrações de k-feldspato e plagioclásio. 

 Pode-se notar na figura 17 que os elementos K2O e SiO2 estão juntos 

representando o mineral k-feldspato, portanto o grupo 1 é o grupo das rochas mais 

ricas neste mineral e a medida que as amostras vão descendo no fator 2 elas vão 

perdendo em k-feldspato e ganhando em plagioclásio. Como exemplo a amostra PT12 

que apresenta uma porcentagem mais alta de plagioclásio e se situa mais abaixo do 

que as amostras Geol 8 e Geol 9, apesar de fazerem parte da mesma Suíte (Serra 

dos Órgãos). Portanto, pode-se dizer que as amostras da Suíte Cordeiro e da Suíte 

Serra dos Órgãos têm uma geoquímica bastante similar. A rocha da Unidade Arcádia 

Areal também está no grupo mas a sua explicação provavelmente não se deve pelos 

k-feldspatos e sim pela sua abundância em biotita rica em K2O. 

 O grupo 2, das amostras Geol 4 e Geol 7, representa amostras que não são 

diferenciadas pelos fatores 1 e 2, isso quer dizer que suas rochas não são 

representadas estaticamente por minerais máficos ou félsicos. 

 Os grupos 3 e 4 que se encontram no 3º quadrante, aonde fazem parte 

amostras retiradas da literatura, apresentam uma diferença em relação as amostras 

do presente trabalho na concentração de k-feldspatos e plagioclásios. A amostra da 

Suíte Cordeiro retirada da literatura apresenta uma diminuição na concentração de k-

feldspatos e quartzo se comparados com as do trabalho, assim como as amostras 

CRN 1 e CRN 2 que sendo comparadas com a do trabalho apresentam uma menor 

concentração de minerais como a biotita e a hornblenda, aumentando a sua 

quantidade de plagioclásio.  

 A Suíte Nova Friburgo, como é observado no gráfico, apresenta uma menor 

concentração de SiO2 e K2O se comparadas com as amostras da SCO e SSO. Isso 

se deve pelo provável fato de terem um aumento de plagioclásio mais rico em Na 

(mais albítico). 
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 A amostra Geol 6 do Grupo Andrelândia é a amostra mais distinta, muito pelo 

fato da presença da granada em sua composição, fazendo com que tenha teores de 

ferro e alumínio maiores do que as outras rochas, podendo ser considerada uma 

almandina (tipo de granada rica em ferro e alumínio). 

  

5.3 SEDIMENTOS 

5.3.1 MPS 
 

A concentração do material particulado em suspensão (MPS), calculado para 

as sub-bacias da bacia do Rio Piabanha se encontra na tabela 9. A produção do 

material particulado em suspensão também é um fator importante para as sub-bacias, 

sendo influenciado pela área, litologia, intemperismo e erosão.  

Em cinco amostras (PB01, PB08, PS09, PT12 e PQ16) foram utilizados 

duplicatas para efeito de controle e comparação. A amostra PQ16 foi a única que os 

resultados das duplicatas foram exagerados, possivelmente por fazer parte de uma 

sub-bacia da cabeceira com fluxo turbulento de cachoeira. Pode-se observar que no 

período de fevereiro de 2013 (verão), os valores de MPS foram em geral maiores, que 

os valores de agosto de 2013 (inverno). 

Esse fato se deve pelo verão ser o período de chuvas, o que faz com que ocorra 

um aumento natural do MPS. Este aumento pode se dar por processos naturais e 

antrópicos. Os processos naturais seriam a erosão de sedimentos terrestres logo após 

épocas chuvosas, o aumento natural da descarga fluvial , e sedimentos de fundo 

ressuspensos logo após tempestades episódicas (LOYA, 1976). Processos antrópicos 

seriam considerados ocupações (humanas) perto de encostas e áreas de pastagem 

(irregulares) que aumentam a erosão da área e a dragagem de rios (TOMINAGA, 

2009). 
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Tabela 9 - Área e MPS das sub-bacias do Rio Piabanha nas épocas de verão e 
inverno 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 18 mostra as concentrações de MPS dos rios Piabanha e Preto. No 

período úmido podemos observar que o MPS da calha principal da bacia do Rio 

Piabanha, o próprio rio Piabanha, aumentam de montante para a jusante, devido ao 

aumento da área fonte sujeita a erosão. Vale ressaltar que em alguns pontos apesar 

da sub-bacia ser maior a sua concentração de MPS é menor, como exemplo a sub-

bacia do PB06 que é menor que a do PB08 mas tem uma concentração maior. Isso 

indica, provavelmente que a área do PB06 apresenta condições erosivas maiores.  As 

taxas de erosão são mais elevadas da jusante para a montante, devido também ao 

uso do solo, pois com o aumento de áreas de pastagem, ocupação urbana e 

 
Área 
(Km²) 

Verão 
Fevereiro 2013 

Inverno 
Agosto 2013 

FILTROS  MPS (mg/L) MPS (mg/L) 

PB01 0,69 1,1 2,39 

PB01B 0,69 1,00 2,93 

PB02 55,72 12,4 2,00 

PB03 429,85 12,0 2,00 

PB04 507,66 21,3 12,1 

PT05 1070,13 27,3 18,3 

PB06 1608,25 33,5 34,2 

FG07 373,49 20,7 12,6 

PB08 2059 27,0 5,83 

PB08B 2059 32,8 5,32 

PS09 - 35,0 2,64 

PS09B - 33,6 0,51 

PN10 - 18,4 22,3 

PT11 879,28 34,4 21,7 

PT12 807,49 30,0 16,5 

PT12B 807,49 29,6 17,8 

PT13 407,69 25,6 11,2 

PQ14 270,13 50,0 36,6 

PQ15 82,11 18,8 13,3 

PQ16 1,96 0,78 7,82 

PQ16B 1,96 4,40 1,70 

FR17 187,61 31,6 15,1 

FR18 54,46 3,60 1,63 

BG19 134,35 19,6 13,1 

BG20 3,12 2,20 1,47 

CS21 51,32 24,8 23,9 
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agricultura, há um aumento natural de contribuição da erosão.   

 Nota-se também, através da figura 18 que o Rio Preto apresenta um MPS com 

pouca variância entre suas sub-bacias. Isso pode ser explicado pelo fato de, na área 

desse rio, termos barragens ao final da sua calha após a sub-bacia do PT11. Isso 

poderia explicar uma queda de MPS do PT11 para PT05, que apesar de ter uma área 

maior tem uma concentração de MPS menor por esse detalhe. O PT11 também tem 

um aumento significativo se comparado com o PT12, pois há um aumento nas áreas 

de pastagem e agricultura.  

 

Figura 18 - Gráfico da área de contribuição dos pontos amostrais (rios Piabanha e 

Preto) em relação a concentração MPS nas amostragens de verão e inverno. 

        

A tabela 10 mostra os resultados para o MPS compilada através de diversos 

trabalhos como forma de comparação para a bacia do rio Piabanha. Os dados da 

bacia do Amazonas foram retirados de Gibbs (1967) e os dados da bacia de Cachoeira 

Dourada que se localiza em Goiás, foram retirados de Cabral et al. (2009). 
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                 Tabela 10 - Quantificação de MPS para diversas bacias brasileiras 

 

Bacias 

                                        

Época 

 

 

Área 

(Km²) 

Período 

Seco 

(mg/L) 

Período 

Úmido  

(mg/L) 

Amazonas*1 22 123 6.300.000 

Cachoeira Dourada/GO*2 16,8 20 5.111 

Inferior do rio Paraíba do sul*3 23 a 45 (mg/L) 55.500 

Inferior do rio São Francisco*4 13 a 90 (mg/L) 641.000 

Piracicaba*5 220 (mg/L) 10.987 

Piabanha/RJ 5,58 29,9 2.059 

Fonte:*1GIBBS, 1967; *2CABRAL et al., 2009; *3SALOMÃO et al., 

2001; *4SOUZA et al., 2003; *5MORTATTI et al., 2002.  

Comparando os resultados obtidos, com os da tabela 10, percebemos que o 

aumento de MPS do período seco para o período úmido é algo comum. Pode-se 

observar também que a área de cada bacia não é o principal fator que rege essa 

produção de MPS, e sim taxas de intemperismo e erosão, e diversidades presentes 

em cada bacia como vegetação, áreas urbanas e tipos de rocha. 

  

5.3.2 Mineralogia 

             

 A mineralogia dos sedimentos em suspensão tem uma variação de acordo com 

a sazonalidade (inverno: agosto de 2013 e verão: fevereiro de 2013) em que foi 

coletada. A tabela 11 mostra quais minerais estão presentes em cada época e em 

cada ponto, de acordo com a sua quantidade estimada, aonde (N)-Normal; (P)-Pouco; 

(T)-Traço. 
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    Tabela 11 - Resultados da Mineralogia do MPS para as análises de DRX 
           (continua) 

Amostra MPS 
(mg/L) 

Litologia 
 (%) 

Mineralogia DRX  Observações 

PB01 
Verão 

1,05 CRN-100 Mic(T), Cauli (T), Gibb(P), Quart(N), 
 K-felds(N), Plag(P) 

 

PB01 
Inverno 

2,66 Mic(P), Cauli(P), Gibb(N), Quart(N)  K-
Felds(N), Plag(P). 

PB02 
Verão 

12,40 SCO=1,7 
SSO= 6,5 
CRN=91,8 

Mic(T),  Cauli (P), Gibb(N), Quart (N),   K-
felds(P), Plag(T) 

 

PB02 
Inverno 

2,00 Mic(P),Cauli(P), Gibb(N), Quart(N),  
K-Felds(P), Plag (P) 

PB03 
Verão 

12,00 
 

SSO=65,2 
SNF=2,7 
CRN=23,8 
SCO=6,5; 
Outros=1,8 

Mic(T), Cauli (P), Gibb(P), Quart(N), 
K-Felds(T) 

Ausência de 
plag. no verão. 
 PB03 

Inverno 
2,00 Mic(P),Cauli(N), Gibb(N), Quart(N),  

K-Felds(N), Plag(T) 

PB04 
Verão 

21,30 SNF=2,4 
SSO=63,1 
CRN=26 
UAA=1,8 
SCO=5,6 
Outros=1,1 

Mic(T), Cauli(N), Gibb(P), Quart(N), 
K-Felds(P)  

Ausência de 
plag. no verão. 
 PB04 

Inverno 
12,10 Mic(P),Cauli(N), Gibb(N), Quart(N), 

K-felds(P) Plag(P), Argilomineral 2:1(T). 

PB06 
Verão 

33,50 SNF=5,7 
SSO=55,7 
CRN=16,9 
GAN= 3,3 
UAA=4,5 
SCO=11,4 
Outros=2,5 

Mic (T), Cauli (N), Gibb(N), Quart (N), k-
felds (P), Plag(T). 

Diminuição de 
plag. no verão 
 PB06 

Inverno 
34,20 Mic(T), Cauli(N),  Gibb(N), Quart(N),  

k-felds(P) e Plag(P) 
 

PB08 
Verão 

29,90  Gibb(N), Quart(N),  
K-Felds(T), Plag(P) e Cauli(N). 

Ausência de 
mic. e 
diminuiçao de 
plag e k-felds 
no verão. 

PB08 
Inverno 

5,58  Mic(N), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N), K-
Felds(N), Plag(N)   

PT05 
Verão 

27,30 SNF=7,5 
SSO=53,8 
CRN=13 UAA= 
5 GAN=3 
SCO=14,5 
Outros=3,2 

Caulinita(N) e Gibbsita(N), Quartzo(N), Ausência de 
plag., mic. e k-
felds. no 
verão. PT05 

Inverno 
18,30 Mic(N), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N),  

K-Felds(N) e Plag(P). 

PT11 
Verão 

34,40 SNF=9,1 
SSO=55,2 
CRN=12,1 
UAA =2,4 
GAN= 0,1 
SCO=17,6 
Outros=3,5 

Mic(T), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N), 
K-felds(P), Plag(N)   

Diminuição de 
mic e K-felds e 
aumento de 
plag no verão. 

PT11 
Inverno 

21,70 Mic(N), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N),  
K-Felds(N), Plag(P). 

PT12 
Verão 

30,00 
 

SNF=10 
SSO=57,7 
CRN=9,7 
SCO=19,1 
Outros=3,5 

Mic(P), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N),  
K-Felds(P), Plag(T), Argilo2:1(T) 

Diminuição de 
K-felds e plag 
no verão. PT12 

Inverno 
16,50 Mic(P), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N),  K-

felds(N), Plag(P), Argilo2:1(T) 
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                  (continuação) 

PT13 
Verão 

25,6 SNF=16,5 
SSO=48,6 
CRN=3,7 
SCO=27,5 
Outros=3,7 

Mic(T) , Cauli(N), e Gibb(N), Quart(N), K-
felds(P), Plag (T). 

Presença de 
plag no verão. 

PT13 
Inverno 

11,2 Mic(T), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N), e K-
felds(P). 

PQ14 
Verão 

50,00 SNF=4,8 
SSO=60,2 
CRN=21,1 
SCO=9,9 
Outros=4 

Mic(T), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N),    K-
felds(P), Plag(N)   

Diminuição de 
K-felds e 
aumento de 
plag no verão. 

PQ14 
Inverno 

36,60 Mic(N), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N), K-
Felds(N), Plag(P). 

PQ15 
Verão 

18,80 SNF=5,9 
SSO=72,1 
CRN=15,2 
Outros=6,8 

Mic(N), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N)      K-
felds(T), Plag(P)   

Diminuição de 
K-felds e plag 
no verão. PQ15 

Inverno 
13,30 Mic(N), Cauli(N), Gibb(N),  Quart(N),  

K-Felds(N), Plag(N). 

PQ16 
Verão 

4,40 SNF=27,7 
SSO=35,5 
CRN=36,8 

Mic(P), Cauli(P), Gibb(P), Quart(N),    K-
felds(P), Plag(P)   

Diminuição de 
micas e plag 
no verão. PQ16 

Inverno 
1,70 Mic(N), Cauli(N), Gibb(P), Quart(N), K-

felds(P), Plag(N). 

FR17 
Verão 

31,60 SNF=33,7 
SSO=38,6 
CRN=0,1 
SCO=24,8 
Outros=2,8 

Mic(N), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N),    K-
felds(N), Plag(N)  

Aumento de K-
felds e plag no 
verão. FR17 

Inverno 
15,10 Mic(N), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N), ),    K-

felds(T), Plag(P). 

FR18 
Verão 

3,60  
 

SNF=95,6 
SCO=2 
Outros=2,4  

Cauli(P), Gibb(T), Quart(N),  K-felds(P), 
Plag(T). 

Diminuição de 
K-felds e plag 
no verão.  FR18 

Inverno 
1,63 Mic(N), Cauli(N),  Gibb(N), Quart(N), K-

Felds(N), Plag(N). 

BG19 
Verão 

19,60 SNF=3,1 
SSO=50,3 
SCO=40,3 
Outros=6,3 

Cauli(N), Gibb(N), Quart(N), K-felds(N) e 
Plag(P). 

Ausência de 
mic. no verão. 

BG19 
Inverno 

13,1 Mic(N), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N),  
K-Felds(N), Plag(P) 

BG20 
Verão 

2,20 SSO= 100 Cauli(T), Gibb(N), Quart(N), K-felds(N) e 
Plag(N) 

Ausência de 
mic., presença 
de plag e 
aumento de K-
felds no verão. 

BG20 
Inverno 

1,47 Mic(P), CauliN), Gibb(N), Quart(P), K-
Felds(P) 

CS21 
Verão 

24,8  SSO=98,2  
SCO=0,4 
Outros=1,4 

Quart(N), Cauli(N), Gibb(P), K-felds(P) e 
Plag(P), Argilo 2:1 (T). 

Ausência de 
mic., 
diminuição de 
K-felds e plag 
no verão. 

CS21 
Inverno 

23,9 Mic(N), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N),  
 K-Felds(N) e Plag(N). 

FG07 
Verão 

20,70 SSO=21,3 
CRN=6 
GAN=36,3 
UAA=29,8 
SGR=5,3 
Outros=1,3 

Quart(N), Cauli(N), Gibb(N) e Mic(T). Ausência de K-
felds e Plag. 

FG07 
Inverno 

12,60 Mic(N), Cauli(N), Gibb(N) e Quart(N) 
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                     (conclusão) 

PS09 
Verão 

34,30 Bacia Paraíba 
do Sul a 
montante do 
Piabanha 

Quart(N), Cauli(N), Gibb(N),  
K-felds(T) e Mic(P). 

Ausência de 
plagioclásio e 
diminuição de 
mic. no verão. 

PS09 
Inverno 

1,58 Mic(N), Cauli(N), Gibb(P), Quart(N),  
K-Felds(T), Plag(P). 

PN10 
Verão 
 

18,70 Foz da bacia 
do Paraibuna 

Mic(T), Cauli (N), Gibbsita(N). 
Quart(N) 

Ausência de K-
felds e Plag. 

PN10 
Inverno 

22,30 Mic(T), Cauli(N), Gibb(N), Quart(N). 

Mic=Micas; Cauli=Caulinita; Gibb=Gibbsita; Quart=Quartzo; K-felds=K-feldspato; Plag=Plagioclásio. 
CRN-Complexo Rio Negro; SSO-Suíte Serra dos Órgãos; SCO-Suíte Cordeiro; SNF-Suíte Nova 
Friburgo; UAA-Unidade Arcádia Areal; GAN-Grupo Andrelândia; SGR-Suíte Graminha; GPS-Grupo 
Paraíba do Sul.  
OBS 1: Os argilominerais 2:1 que aparecem no pico de 14 angstrons no difratograma não foram 

diferenciados, podendo ser clorita ((Mg,Al,Fe)12(Si,Al)8O20(OH)16), esmectita 
((Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O) ou vermiculita ((Mg,Ca)0.7(Mg,Fe,Al)6.0[(Al,Si)8O20)](OH)4.8H2O). 
OBS 2: O grupo das micas, que aparece no pico de 10 angstrons no difratograma, também não foi 
separado. As micas que ali se encontram devem ser biotita (K(Mg,Fe)3(OH,F)2(Al,Fe)Si3O10), muscovita 
(KAl2Si3AlO10(OH,F)2) ou ilita ((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O]). 
  

Pode-se observar, analisando a tabela, que os minerais gibbsita (Al(OH)3), 

caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e quartzo (SiO2) estão presentes em todas as amotras. Isso 

pode ser interpretado pelo fato dos feldspatos, que são minerais bastante abundantes 

nas rochas, se intemperizarem mais facilmente, perdendo elementos como Na, K, Ca, 

deixando apenas em sua estrutura o alumínio hidratado e sílica,  se alterando para 

argilominerais como a caulinita e a gibbsita. O quartzo é um dos minerais mais 

resistentes ao intemperismo por ser um mineral mais estável e ser um dos últimos a 

se formar na fase de cristalização.  

Os minerais do grupo dos feldspatos também são bastante abundante nas 

amostras analisadas, mas especificamente os k-feldspatos (KAlSi3O8) e os 

plagioclásios ((Ca, Na)Al (Al,Si)Si2O8 ). Os feldspatos se encontram mais abundantes 

nas amostras de inverno. A literatura aponta que os minerais primários são mais 

abundantes em épocas de chuva (verão) (FORMOSO, 2006; WHITE; BRANTLEY, 

2003), porém neste trabalho com comportamento distinto da literatura, isso deve 

ocorrer, provavelmente, pelo fato da concentração de MPS ser maior nas amostras 

coletadas no verão e com isso os feldspatos acabam aparecendo menos 

proporcionalmente com relação a outros minerias mais abundantes, como o quartzo 

e a gibbsita estando assim mascarados na análise de DRX. No caso de rios que não 

possuem leitos rochosos, proporcionalmente, há mais minerais secundários do que 
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primários, constituindo o MPS nas amostras de verão devido a maior erosão de 

margens. 

A sub-bacia do rio Fagundes (FG07) tem uma alta taxa de intemperismo pois 

não apresenta nenhum feldspato na sua mineralogia. Já as sub-bacias PT11, PQ14 e 

apresentam feldspatos tanto no verão como no inverno, sendo interpretadas assim 

com menor taxa de erosão.  

A sub-bacia do ponto PB01, tem uma presença massiva das rochas do 

Complexo Rio Negro, pode-se dizer que os sedimentos sofreram fortes influências das 

rochas desse complexo, com picos normais de quartzo, micas e k-feldspatos que são 

os minerais que dominam esse tipo de rocha. A figura 19 representada pelo PB01 

mostra ausência de plagioclásio no difratograma mostrando a pouca quantidade 

desse mineral nos pontos com uma maior influência do Complexo Rio Negro. 

 

Figura 19 - Difratograma com interpretação mineralógica do ponto PB01. 

  

Os pontos PB06 e PQ16, tem uma diminuição de plagioclásio no período 

úmido. Isso pode ocorrer pelo mesmo fato dos plagioclásios serem instáveis, então 
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eles são simplesmente erodidos. A figura 20 representada pelo difratograma do ponto 

PQ16, mostra esta tendência. 

 As sub-bacias FR18, BG20, CS21 apresentam a perda de micas no período 

úmido (figura 21). A amostra CS21 apresenta abundância de k-feldspatos, . 

 

 

 

Figura 20 - Difratograma com interpretação mineralógica do ponto PQ16 
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Figura 21 - Difratograma com interpretação mineralógica dos pontos FR18, BG19 e CS21. 

O pontos FG07 é o único que não mostra feldspatos em sua composição em 

nenhuma das duas épocas (figura 22). A ausência de feldspatos pode estar atribuida 

a pouca abundância deste mineral na rocha fonte ou a um intenso intemperismo da 

mesma. Na sub-bacia FG07 a presença de mais de 50% em áreas de contribuição do 

Grupo Andrelândia e Unidade Arcádia Areal (maior quantidade de máficos em 

detrimento dos feldspatos) pode ser a causa  

 Os pontos PB02, PT11, PT12, PQ14 e PQ15 apresentam quartzo, caulinita, 

gibbsita, k-feldspato, plagioclásio e micas em ambos os períodos. Eles apresentam 

uma predominância da Suíte Serra dos Órgãos, mas outras Unidades também estão 

presentes como o Complexo Rio Negro. A figura 23 mostra o difratograma com essas 

cinco amostras.  
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Figura 22 - Difratograma e interpretação mineralógica do ponto FG07 

 

Figura 23 - Difratograma com interpretação mineralógica dos pontos PB02, PT11, PT12, 

PQ14 e PQ15 
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5.3.3  Geoquímica 

 

Os resultados da geoquímica do MPS foram rodados no Statistic 8.0 pela 

análise de componentes principais (PCA) para ambos os períodos juntos, somente 

para o período de verão e somente para o período de inverno gerando resultados 

estatísticos e uma matriz correlação utilizando as tabelas que estão no apêndice V. 

Esses cálculos estatísticos elaboraram dois tipos de gráfico, um mostrando as 

variáveis que são os elementos químicos e outro com os casos que são os pontos das 

sub-bacias. Com base nesses gráficos foram elaboradas as discussões a seguir. 

A tabela 12 mostra os valores da média, máximo e mínimo de cada elemento 

químico analisado. Os pontos PB01, PQ16, FR18 e BG20 foram retirados das análises 

por terem sido coletados em cabeceira, e por isso apresentarem uma concentração 

de MPS muito baixa, induzindo assim a uma variação nos valores entre duplicatas e 

a sua não confiabilidade. Pode-se observar pela tabela que os maiores valores se 

encontram com a sílica, o alumínio e o ferro, por serem elementos bastante 

abundantes nas rochas encontradas na bacia. 

 Tabela 12 - Valores  mínimos, máximos e média dos óxidos resultantes 
da análise de FRX  na bacia do Rio Piabanha 

Elemento Média(%) Máximo (%) Mínimo(%) 

SiO2 43,348 56,951 26,742 

TiO2 1,289 1,645 0,597 

Al2O3 34,606 40,859 24,082 

Fe2O3 13,193 27,025 2,071 

MnO 0,495 1,803 0,111 

MgO 0,661 1,247 0,0002 

CaO 1,068 3,462 0,519 

Na2O 0,302 1,428 0,0002 

K2O 2,071 4,042 0,999 

P2O5 1,994 15,336 0,123 

SO3 0,367 1,879 0,105 

BaO 0,354 0,574 0,0001 

ZnO 0,061 0,179 0,011 

CuO 0,040 0,112 0,013 

ZrO2 0,041 0,156 0,001 

SrO 0,012 0,020 0,001 

Y2O3 0,006 0,010 0,0001 

Ga2O3 0,005 0,009 0,0001 

As2O3 0,006 0,014 0,0001 

Nb2O5 0,004 0,006 0,0001 

Rb2O 0,010 0,022 0,0001 

Br 0,002 0,011 0,0001 

Cr2O3 0,019 0,040 0,0001 

SnO2 0,011 0,044 0,0001 
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 A tabela 13 faz uma comparação entre as médias dos elementos em diversos 

trabalhos. Nota-se nesta tabela que os valores para o silício são menores comparados 

com outras bacias e rios, porém os valores de Al2O3 e Fe2O3 são maiores. O Al2O3, 

que é mais que o dobro do valor da média mundial, indica uma ação mais forte do 

intemperismo químico na bacia do Rio Piabanha e dominada por minerais como 

gibbsita e caulinita. O teor maior de Fe2O3 está ligado ao fato dessa região ter um 

amplo domínio de latossolos. Sugere-se que os valores de CaO e Na2O são menores 

em relação as médias mundiais, pois estejam associados ao fato desta sub-bacia ser 

dominada geologicamente por k-feldspatos em detrimento dos plagioclásios. 

Comparando-se com outros rios (Paraná e Amazonas) e a sub-bacia do Piracicaba-

SP, nota-se a mesma tendência. 

  
Tabela 13 - Comparação entre a média dos valores dos óxidos em outras 

bacias e a bacia do rio Piabanha-RJ 

Elemento Média 
Mundial (%)*1 

Bacia do Rio 
Piracicaba/SP 
(%) *2 

Rio Paraná (%) 
*3 

Rio Amazonas  
(%)*4 

Presente 
trabalho(%) 

SiO2 54,380 47,900 59,100 60,100 43,348 

TiO2 0,734 1,150 1,000 1,3 1,289 

Al2O3 16,471 21,675 16,700 22,800 34,606 

Fe2O3 8,307 8,575 7,000 8,33 13,193 

MnO 0,217 0,213 0,110 0,14 0,495 

MgO 2,089 0,863 1,700 2 0,661 

CaO 3,624 0,700 1,000 2,3 1,068 

Na2O 0,957 0,413 1,300 1,2 0,302 

K2O 2,036 1,925 2,900 2,3 2,071 

P2O5 0,461 0,363 0,360 - 1,994 

SO3 - - - - 0,367 

BaO 0,058 - 0,070 - 0,354 

ZnO 0,026 - 0,026 - 0,061 

CuO 0,010 - 0,009 - 0,040 

ZrO2 0,022 - 0,021 - 0,041 

SrO 0,022 - 0,013 0,031 0,012 

Y2O3 0,003 - 0,003 - 0,006 

Ga2O3 0,002 - - - 0,005 

As2O3 0,005 - - - 0,006 

Nb2O5 0,002 - - - 0,004 

Rb2O 0,009 - - - 0,010 

Br 0,002 - - - 0,002 

Cr2O3 0,019 - 0,016 0,019 0,019 

SnO2 0,001 - - - 0,011 

        *1: VIERS et al., 2008;*2: MORTATTI et al., 2002; *3: DEPETRIS et al., 2003* (%); *4:   

MCLAREN, 1993. 
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As figuras 24A e 24B apresenta um gráfico das concentraçãos de Al2O3 e SiO2 

em relação a área de cada sub-bacia apenas para as sub-bacias dos rios Piabanha e 

Preto. Nota-se uma diminuição na concentração de sílica e um aumento na 

concentração de alumínio. Esse fato ocorre, porque há um aumento natural da erosão, 

conforme o aumento da área da bacia, ocorrendo um aumento de minerais como a 

gibbsita e um decrécimo de minerais como os feldspatos, que são intemperizados se 

transformando em argilominerais. 

A

 

B

 

 

Figura 24 - Gráfico da área de contribuição dos pontos amostrais (rios Piabanha e Preto) em relação 
a concentração de SiO2 (A) e Al2O3 (B) , no MPS, nas amostragens de verão e inverno. 
  

    
A figura 25 mostra a análise estatística multivariada dos casos analisados, 

aonde os que estão em vermelho são os inverno e os que estão em azul são as do 

verão. Pode-se observar dois grupos distintos aonde o grupo que se encontra no 1º 

quadrante (grupo 1) é influenciado pelos argilominerais, mais provavelmente a 

gibbsita, podendo ser caracterizado como um sedimento que sofreu mais ação do 

intemperismo. 

O segundo grupo que se encontra no 4º quadrante (grupo 2) sofre uma 

influência maior da silíca e do k-feldspato, representando assim um sedimento que 

não sofreu tanta ação da erosão. 

 Considerando a localização do PB02 a jusante da cidade de Petrópolis, adimite-

se que assim como o PQ15 a jusante da cidade de teresópolis, no inverno, são os 

pontos de maior influência antrópica. Estes apresentam-se isolados (outliers) em um 

sub-grupo na análise multivariada. 
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 Os pontos que se encontram no verão estão notavelmente, em sua maioria, a 

direita dos pontos do inverno indicando que eles tem maior afinidade com Al2O3 e 

SiO2. Isso pode ser considerado pelo fato dos seus sedimentos serem enriquecidos 

em minerais mais intemperizados como a gibbsita, sendo os sedimentos do inverno 

mais representativo de Na2O, CaO (plagioclásio) e efeitos antrópicos, enquanto que 

os sedimentos do verão representam a mineralogia e a litologia das rochas presentes 

na bacia. 

 

 

Figura 25 - Resultado dos casos analisados do MPS nas épocas de inverno e verão na bacia do rio 
Piabanha, no statistc 8.0 através do PCA. 

    

A figura 26 apresenta a distribuição dos elementos químicos pela análise 

multivariada. No apêndice III há uma tabela com os valores dos fatores para cada uma 

das variáveis. A distribuição de varáveis, mostra no 1º quadrante principalmente os 

elementos Al2O3 e TiO2. Ainda no 1° quadrante encontra-se o grupo com um alto teor 
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de argilominerais (caolinita) e principalmente a gibbisita, por causa do alumínio que 

está ali. 

No 2° quadrante observar-se os elementos ferro, cromo e arsênio e um pouco 

mais abaixo entre o 2° e 3° quadrantes P2O5, MnO e ZnO, que indicam amostras mais 

afetada pela ação antrópica, uma área mais poluída (VON SPERLING, 1995). O As2O3 

está bem próximo do Fe2O3 pois é adsorvido por ele (RANKAMA, 1950), contribuindo 

para um zona mais poluída. 

No 3° quadrante notam-se o CaO e o Na2O juntos. Isso se da pelo provável fato 

do grupo dos plagioclásios estarem presentes. Entretanto esses óxidos podem  

também estar associados ao efeito antrópico de esgoto, como citam trabalhos de 

MartineIli (1999) e Queiroz (2012).   

O 4° quadrante mostra elementos com o SiO2, o K2O, o MgO e o Rb2O. A 

proximidade do K2O com o SiO2 pode ser explicado pela presença de k-feldspatos no 

sistema, e o MgO perto do SiO2 é por causa das biotitas presente nas amostras de 

rocha. O Rb2O próximo ao K2O se deve pelo fato dele substituí-lo, na estrutura dos 

minerais (RANKAMA, 1950). 

A correlação entre Al2O3 e Ga2O3 pode explicada, pois segundo Rankama 

(1950) o alumínio pode ser substituído pelo gálio em certos minerais silicatados. 

O primeiro quadrante é interpretado como processos surpegênicos intensos 

com abundância em caolinita e gibbsita. O segundo quadrante é dominado por ações 

antrópicas com a presença de Fe2O3 e P2O5. O terceiro e o quarto quadrantes foram 

considerados o grupo dos feldspatos aonde mais perto do CaO e do Na2O tem-se o 

domínio dos plagioclásios (3º quadrante) e  mais perto do K2O e da SiO2 tem-se o 

domínio dos k-feldspatos (4º quadrante). 

De forma geral o eixo das abscissas, que é o fator 1, é explicado pela ação 

antrópica que se concentra no lado esquerdo com óxidos como o Fe2O3, o P2O5, o 

As2O3, Na2O, CaO, ZnO, CuO, Br. O lado direito das abcissas é dominado por 

silicatos. Como óxidos que comprovam isso podemos citar o SiO2, o Al2O3, o K2O e o 

MgO. 
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Figura 26 - Resultado das variáveis analisadas relacionadas aos valores de óxidos nos sedimentos em 

suspensão nas épocas de inverno e verão na bacia do rio Piabanha no statistic 8.0, através do PCA 

 

O eixo das ordenadas, que é o fator 2, pode ser diferenciado pela parte de cima 

do eixo aonde se concentram os argilominerais e a parte de baixo do eixo aonde se 

encontram uma concentração maior de feldspatos e quartzo. Sugere-se que os pontos 

acima do eixo seriam representativos de um intemperismo mais intenso que os que 

estão abaixo. 

A figura 27 mostra a distribuição das amostras no inverno. Os pontos PB02 e 

PQ15 foram considerados outliers e por isso retirados das análises seguintes. Pode-

se observar 2 grupos bem definidos, um entre o 1º e o 2º quadrantes (grupo 1), que 

pode ser caracterizado por grande presença de Al2O3, com o mineral gibbsita e como 

característica marcante, a presença de área agrícola. Vale ressaltar que o ponto FG07 

pode ser explicado pela área de pastagem maior que 50% na sua área. Os pontos 

PN10, PB04 e PB06 (grupo 2), estão compatíveis com o P2O5 (P), indicando uma área 

de contaminação urbana por matéria orgânica (efluentes domésticos, esgoto). Os 

outros pontos que se encontram mais dispersos devem ser mais influenciados por 
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outros elementos como o CS21 e o PB03 que ficam próximo do K2O e do SiO2 

indicando um forte traço de feldspatos potássicos sendo que o CS21 tem uma 

afinidade maior. 

 

Figura 27 - Resultado dos casos analisados do MPS na época de inverno na bacia do rio 

Piabanha, no statistc 8.0 através do PCA. 

 

A figura 28 mostra os elementos apenas no inverno. No apêndice III há uma 

tabela com os valores dos fatores para cada uma das variáveis. 

Os elementos químicos apresentam uma distribuição parecida com a 

observada anteriormente, na figura 27. Vale ressaltar que o Al2O3 tem uma forte 

relação positiva com o fator 2 e o SiO2 tem uma forte relação positiva com o fator 1, 

ao contrário do Fe2O3 que tem um relação negativa com o fator 1, indicando que um 

quanto maior o teor de SiO2 menor o teor de Fe2O3 e vice versa. 

Sobre os tipos de solos é provável que o latossolo tenha uma maior influência 

nos sedimentos pois a maioria dos sedimentos não se diferencia pelo SiO2, mostrando 

uma latolização dos solos. 
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Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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Figura 28 - Resultado das variáveis, relacionadas aos valores de óxidos nos 
sedimentos em suspensão da época de inverno na bacia do rio Piabanha no statistic 
8.0, através do PCA 

  

A figura 29 representa a distribuição dos casos no verão e assim como o 

inverno mostra uma grande dispersão. Os ponto PB02 e PQ15 foram retirados desta 

análise por se tratar de outliers. 

Pode-se observar quatro grupos distintos. No grupo 1, fazem parte os 

sedimentos do rio Piabanha (PB03, PB04 e PB06) que são fortemente influenciados 

por questões antrópicas. O grupo 2 fazem parte os sedimentos do rio Preto (PT05, 

PT11, PT12 e PT13) e o PQ 15 do rio Paquequer. Estes sedimentos foram 

influenciados por rochas das Suíte Serra dos Órgãos e Cordeiro que sofreram forte 

ação do intemperismo, aonde os felspatos se intemperizaram, formando minerais 

ricos em Al2O3. 

O grupo 3 representado pelos pontos PN10 e FG07 mostra-se bem diferente 

dos outros pontos, pois o ponto PN10 fica fora da bacia com diferentes tipos de rocha 

e o ponto FG07 tem em sua sub-bacia as litologias mais diferentes, sendo dominado 

pelos metassedimentos do Grupo Andrelândia. 

O ponto PQ14 que se encontra no meio do gráfico indicando que esse ponto 

não sofre influência dos fatores 1 e 2, podendo ser originado das sub-bacias FR17, 
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BG19 e CS21, pois a junção delas irá desembocar no rio paquequer, sendo o ponto 

PQ14 fortemente influenciado quimicamente por esses pontos no verão. 

O ponto PS09 não tem nenhuma similaridade com os sedimentos da bacia do 

rio Piabanha, pois se encontra em uma outra bacia sendo influenciado por outros tipos 

de rochas. 

 

Figura 29 - Resultado dos casos analisados do MPS na época de verão na bacia do rio 

Piabanha, no statistc 8.0 através do PCA. 

 

Ao se observar a figura 30 pode-se ver que a correlação dos elementos com os 

fatores 1 e 2 no verão é mais forte do que no inverno. No apêndice III há uma tabela 

com os valores dos fatores para cada uma das variáveis. Analisando os fatos que 

ocorrem, nota-se consideráveis diferenças, como a aproximação do Al2O3 com o 

Fe2O3 e a aproximação de CaO, Na2O e K2O. A ocorrência desse fato se deve 

provavelmente pela mineralogia encontrada nas amostras do verão terem uma maior 

concentração de feldspatos e uma maior concentração de MPS, aumentando assim 

as correlações entre os sedimentos com esses óxidos. 
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O 1º quadrante seria dominado por feldspatos, o 2º quadrante por algum tipo 

de contaminação (esgoto e fezes), oriunda de questões antrópicas. Na faixa entre o 

2º e o 3º quadrantes a um provável domínio de argilominerais (caolinita) e talvez 

alguns óxidos de ferro (não foram observados no difratograma) e alumínio (gibbsita). 

 

Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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Figura 30 - Resultado das variáveis, relacionadas aos valores de óxidos nos sedimentos em 
suspensão da época de verão na bacia do rio Piabanha no statistic 8.0, através do PCA. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 Os fatores que controlam a composição geoquímica dos sedimentos em 

suspensão são a litologia e a presença de áreas urbanas, sendo destacados os 

seguintes aspectos: 

 As rochas da Suíte Serra dos Órgãos e Suíte Cordeiro, apresentam 

similaridade geoquímica, dominada pelo SiO2 e K2O, muito devido ao 

domínio de k-feldspatos em sua estrutura. A  similaridade destas  litologias 

com a Unidade Arcádia Areal, pode ser explicada pela presença de biotitas 

ricas em K2O. 

 As rochas do Complexo Rio Negro tem uma geoquímica e mineralogia 

bastante variada, dominada por plagioclásio e minerais ferro-magnesianos. 

 As rochas do Grupo Andrelândia (excluindo-se a Unidade Arcádia Areal) 

são as que mais se diferem na bacia. Isso se dá possivelmente pela grande 

presença de granada rica em Fe2O3 e Al2O3 (almandina). A sub-bacia do rio 

Fagundes, que tem mais de 50% de influencia dessa litologia, não 

apresentou feldspatos nos sedimentos em suspensão, sendo diretamente 

influenciada pelas rochas desse grupo. 

 A Suíte Serra dos Órgãos é a principal unidade litológica na fonte dos 

sedimentos em suspensão e sua influência é dada principalmente pela 

presença de feldspatos potássicos, quartzo e plagioclásios, contribuindo 

como a maior unidade litológica da bacia em área. 

 Os principais minerais que contribuem para os sedimentos são: caulinita, 

gibbsita, quartzo, k-feldspato, plagioclásio e micas. Em geral a caulinita, 

gibbsita e quartzo estão presentes em todas as amostras e o k-feldspato e 

o plagioclásio estão mais presentes nas amostras do inverno do que no 

verão. Sugere-se que a maior concentração de MPS no verão dilua os 

feldspatos em uma grande quantidade de quartzo, caulinita e gibbsita. 

 As sub-bacias do rio Preto são dominadas por gibbsita e caulinita no verão, 

indicando que o material em suspensão é muito intemperizado neste 

período. 
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 O MPS das sub-bacias do Frades e do Córrego Sujo, tem sua fonte nos k-

feldspatos da Suíte Serra dos Órgãos representando assim rochas e 

sedimentos menos intemperizados. 

 Geoquimicamente os principais óxidos que caracterizam os sedimentos em 

suspensão são o SiO2 e o Al2O3. Entretando em áreas com alta malha 

urbana o P2O5 assume grande relevância. 

 Os trechos das sub-bacias localizadas a jusante das cidades de Petrópolis 

e Teresópolis (rio Piabanha e rio Paquequer) sofrem forte ação antrópica. 

Os principais óxidos que caracterizam esse efeito são: Fe2O3, o P2O5, o 

As2O3, Na2O, CaO, ZnO, CuO, Br. Especificamente no inverno está 

influência é maior. Para os óxidos Na2O e CaO o grupo dos plagioclásios 

podem ser uma outra fonte. 
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8 APÊNDICES 

 

8.1 DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA DAS ROCHAS 
 

Geol 1: A rocha é holocristalina, hololeucocrática, granulometria fina e 

coloração branca. Possui poucos minerais máficos, podendo ser observado apenas 

grãos de biotita. Su composição mineralógica tem k-feldspato, quartzo, plagioclásio e 

biotita como minerais essenciais. Como mineral acessório foi observado a allanita. 

 

Geol 2: A amostra está friável e alterada, coloração branca, e os minerais 

máficos estão alinhados. É uma rocha inequigranular, com granulometria variando de 

fina a grossa. Ela é constituída por k-feldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. O k-

feldspato está alterando para caolinita em partes pontuais da amostra. 

 

Geol 3: A rocha é holocristalina, leucocrática e tem coloração cinza claro. Ela é 

inequigranular com granulometria variando de fina a média. Sua composição 

mineralógica tem, biotita, hornblenda, muscovita, quartzo e plagioclásio. Os minerais 

máficos estão orientados. 

 

Geol 4: A amostra é holocristalina, leucocrática, coloração cinza e 

granulometria variando de fina a média. Seus minerais constituintes são k-feldspato, 

plagioclásio, quartzo e biotita. 

 

Geol 5 : A amostra é holocristalina, mesocrática, de coloração cinza escuro. 

Apresenta uma matriz com granulometria fina com porfiroblastos de quartzo e biotita 

alinhada. Os minerais presentes na rocha são, o k-feldspato, o plagioclásio, o quartzo 

e a biotita. 

 

Geol 6: A rocha é holocristalina, mesocrática, coloração cinza escuro e 

inequigranular. Apresenta uma matriz com granulometria fina e porfiroblastos de 

granada. Sua mineralogia principal tem biotita, quartzo plagioclásio e granada. 

 

Geol 7: A rocha é holocristalina, mesocrática, coloração cinza claro e textura 

equigranular. Sua granulometria é média e tem como minerais, biotita, quartzo, k-
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feldspato (ortoclásio), plagioclásio e hornblenda. Há também minerais acessórios 

como a titanita e a muscovita. Os minerais máficos (hornblenda e biotita) estão 

alinhados. 

 

Geol 8: A rocha é holocristalina, hololeucocrática e cor cinza. Ela é 

inequigranular com granulometria variando de fina a média. Os k-feldspatos dominam 

a rocha (microclina), que tem também quartzo, plagioclásio, biotita e hornblenda. 

 

Geol 9: A rocha é holocristalina, hololeucocrática e cor branca. Possui poucos 

minerais máficos, podendo apenas se observado grãos pontuais de biotita. Sua 

granulometria tem grãos finos a médios. A mineralogia principal tem k-feldspato 

(microclina), quartzo e muscovita. 

 

PS09: A rocha é holocristalina, leucocrática e coloração acizentada. Apresenta 

textura inequigranular com grãos variando de finos a grossos e porfiroblastos de 

quartzo. Apresenta bandas de minerais máficos e félsicos, aonde os máficos são 

representados pela biotita e os félsicos por quartzo e k-feldspatos.  

 

PN10: A rocha é holocristalina, leucocrática, equigranular, de granulometria 

média e coloração cinza. Apresenta bandamento gnáissico. Sua mineralogia 

compreende, quartzo, biotita, plagioclásio e k-feldspatos. 

 

PT11: A amostra é holocristalina e hololeucocrática, de coloração cinza. É 

inequigranular, com uma matriz de granulometria fina e porfiroblastos de feldspatos 

(plagioclásio). Mineralogia principal tem quartzo, biotita, plagioclásio e muscovita.  

PT12: Rocha holocristalina e hololeucocrática. Textura inequigranular, com 

granulometria fina a média e coloração rosa claro. A sua mineralogia principal 

apresenta k-feldspato (microclina), plagioclásio, biotita e quartzo. 

FR18: A amostra está friável e apresenta uma capa de intemperismo. Sua 

coloração é marrom. Ela é equigranular com granulometria média, holocristalina e 

leucocrática. Os minerais que a compõem são, plagioclásio, biotita, anfibólio e 

quartzo. Possível presença de k-feldspato em pouquíssimas quantidades. 
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8.2 DESCRIÇÃO MICROSCÓPICA DAS ROCHAS 
 

Código: Geol 1 Data: 05/08/2014 

Litologia: Suíte 
Cordeiro 

Fotomicrografia: Sim 

Aspectos Gerais: Textura inequigranular, poiquílitica com granulometria variando de fina a 
média. Rocha holocristalina hololeucocrática. 

Composição 
Mineralógica: 

Microclina (50%), Plagioclásio (27%), Quartzo (22%), Biotita (1%) como 
minerais essenciais. Minerais Opacos (Tr), Muscovita (Tr), Apatita (Tr) 
como minerais acessórios. 

Aspectos 
Mineralógicos: 

Microclina - Grãos médios, subédricos a anédricos, hábito tabular, 
geminados por "tartan".                                                                                                                                          
Plagioclásio - Grãos médios, alguns saussuritizados (possivelmente duas 
gerações de plagioclásio), subédricos, lei da albita, hábito granular.                                                                                 
Quartzo - Grãos finos a médios, subédricos de hábito granular.                                                    
Biotita - Grãos finos a médios, euédricos, hábito lamelar.                                                       
Muscovita - Grãos finos, hábito lamelar, subédricos.                                                                       
Apatita - Grãos finos, euédricos, de hábito hexagonal.                                                                 
Minerais Opacos - Raros grãos anédricos, dispersos na amostra. 

Minerais Secundários: Presença de saussurita em alguns grãos de plagioclásio. Formação de 
clorita preenchendo os planos de clivagem das biotitas. 

Observações: Sem observações. 

Classificação: Granito. 

 

Código: Geol 2 Data: 05/08/2014 

Litologia: Suíte 
Cordeiro 

Fotomicrografia: Sim 

Aspectos Gerais: Textura inequigranular, poiquílitica com granulometria variando de 
média a grossa. Rocha holocristalina e hololeucocrática. 

Composição 
Mineralógica: 

Microclina (45%), Plagioclásio (25%), Quartzo (25%), Biotita (5%) como 
minerais essenciais. Allanita (Traço) como minerail acessório. 

Aspectos 
Mineralógicos: 

Microclina - Grãos médios a grossos, subédricos, hábito tabular, 
geminados por "tartan".                                                                                                                                               
Plagioclásio - Grãos médios, alguns saussuritizados (possivelmente duas 
gerações de plagioclásio), subédricos, lei da albita, hábito granular.                                                                                 
Quartzo - Grãos médios a grossos, anédricos de hábito granular.                                                    
Biotita - Grãos médios, euédricos, hábito lamelar.                                                                                                               
Allanita - Grãos finos, euédricos, hábito tabular. 

Minerais Secundários: Presença de mimerquita, sericita saussurita preenchendo o plagioclásio e 
clorita preenchendo a biotita. 

Observações: Sem observações. 
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Classificação: Granito. 

Código: Geol 4 Data: 05/08/2014 

Litologia: Complexo 
Rio Negro 

Fotomicrografia: Sim 

Aspectos Gerais: Textura inequigranular, hipidiomórfica, com grãos finos a grossos. Rocha 
holocristalina e leucocrática 

Composição 
Mineralógica: 

Microclina (30%), Plagioclásio (10%), Quartzo (30%), Biotita (20%), 
Anfibólio(6%), Muscovita (4%)  como minerais essenciais. Minerais 
Opacos (Traço) como mineral acessório. 

Aspectos 
Mineralógicos: 

Microclina - Grãos finos a grossos com alguns fenocristais, subédricos a 
anédricos, hábito tabular, geminados por "tartan".                                                                                                                                               
Plagioclásio - Grãos médios, subédricos, hábito tabular.                                                                                 
Quartzo - Grãos finos a médios, anédricos de hábito granular.                                                     
Biotita - Grãos médios, euédricos, hábito lamelar.                                                                                                               
Anfibólio - Grãos finos, subédricos, sem hábito majoritariamente junto 
da biotita.                         
 Minerais Opacos - Alinhados a biotita e ao anfibólio. 

Minerais Secundários: Presença de Clorita preenchendo a clivagem da biotita. 

Observações: Os minerais máficos estão alinhados. 

Classificação: Tonalito Gnaisse. 

 

 

 

Código: Geol 5 Data: 05/08/2014 

Litologia: Grupo 
Arcádia Areal 

Fotomicrografia: Sim 

Aspectos Gerais: Textura inequigranular, com grãos de biotita englobando os demais, 
grãos finos a médios. Rocha holocristalina e mesocrática. 

Composição 
Mineralógica: 

Microclina (1%), Plagioclásio (25%), Quartzo (34%), Biotita (40%) como 
minerais essenciais. Minerais Opacos (Traço) e Muscovita (Traço) como 
minerais acessórios. 

Aspectos 
Mineralógicos: 

Microclina - Grãos finos geminados por "Tartan", hábito tabular.                                                                                                                                               
Plagioclásio - Grãos finos a médios, subédricos, hábito tabular.                                                                                 
Quartzo - Grãos finos a médios, anédricos de hábito granular.                                                     
Biotita - Grãos médios, anédricos a subédricos, hábito planar.                                                                                                                                     
Minerais Opacos - Alinhado a biotita e pontualmente na lâmina                                                         
Muscovita - Grãos finos com hábito lamelar 

Minerais Secundários: Presença de saussurita. 

Observações: Os minerais máficos estão alinhados. 

Classificação: Quartzo-Diorito 
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Código: Geol 6 Data: 05/08/2014 

Litologia: Grupo 
Andrelândia 

Fotomicrografia: Sim 

Aspectos Gerais: Textura inequigranular, xenoblástica, com grãos finos a grossos. Rocha 
holocristalina e mesocrática. 

Composição 
Mineralógica: 

Plagioclásio (20%), Quartzo (30%), Biotita (40%), Granada (10%) como 
minerais essenciais. Minerais Opacos (Traço) como mineral acessório. 

Aspectos 
Mineralógicos: 

Plagioclásio - Grãos finos, subédricos, hábito tabular, lei da albita.                                                                                 
Quartzo - Grãos finos a médios, subédricos de hábito granular.                                                     
Biotita - Grãos finos a médios, anédricos a subédricos, hábito lamelar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Granada - Grãos grossos, anisotrópica, fraturada de hábito 
equidimensional.                            
Minerais Opacos - Presente na rocha de forma pontual, de coloração 
preta.                                              

Minerais Secundários: Presença de clorita na clivagem das biotitas. 

Observações: Os minerais máficos estão alinhados. 

Classificação: Granada-Biotita Gnaisse 

 

 

 

Código: Geol 7 Data: 12/08/2014 

Litologia: Grupo 
Paraíba do Sul 

Fotomicrografia: Sim 

Aspectos Gerais: Textura equigranular, granoblástica, com grãos médios. Rocha 
holocristalina e leucocrática. 

Composição 
Mineralógica: 

Plagioclásio (40%), Quartzo (35%), Biotita (5%), Hornblenda (15%) e 
Ortoclásio(5%) como minerais essenciais. Titanita (Traço) e Muscovita 
(Traço) como minerais acessórios. 

Aspectos 
Mineralógicos: 

Plagioclásio -Grãos médios, subédricos, hábito tabular, lei da albita e 
geminação de carlsbad.                                                                                               
Quartzo - Grãos médios, anédricos a subédricos, de hábito granular.                                                                       
Biotita - Grãos médios, anédricos a subédricos, hábito lamelar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hornblenda - Grãos médios, subédricos, hábito tabular.                                                               
Ortoclásio - Grãos médios, anédricos e hábito tabular                                                                         
Titanita - Grãos finos, euédricos, hábito prismático                                                                                                                                                                         
Muscovita - Grãos médios, anédricos, hábito lamelar. 

Minerais Secundários: Presença de clorita na clivagem das biotitas. 

Observações: Os minerais máficos estão alinhados. 

Classificação: Para-Gnaisse 
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Código: Geol 8 Data: 12/08/2014 

Litologia: Suíte Serra dos 
Órgãos 

Fotomicrografia: Sim 

Aspectos Gerais: Textura inequigranular, hipidiomórfica com grãos finos a médios. Rocha 
holocristalina e hololeucocrática. 

Composição 
Mineralógica: 

Microclina (50%) Plagioclásio (20%), Quartzo (28%), Biotita (1%), 
Hornblenda (1%) como minerais essenciais.  

Aspectos Mineralógicos: Plagioclásio -Grãos finos a  médios, subédricos, hábito granular, lei da 
albita e geminação de carlsbad.                                                                                                                                                                   
Quartzo - Grãos finos a médios, subédricos a euédricos, de hábito 
granular.                                                                        
Biotita - Grãosfinos, anédricos, hábito lamelar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hornblenda - Grãos finos, subédricos, hábito lamelar.                                                               
Microclina - Grãos finos a médios, anédricos e hábito tabular. 
Geminação "Tartan".                                                                       

Minerais Secundários: Presença de clorita na clivagem das biotitas. Presença de mimerquita 
nas bordas de Microclina e sericita (plagioclásio alterado) 

Observações: Sem observações. 

Classificação: Granodiorito 

 

 

 

 

Código: Geol 9 Data: 12/08/2014 

Litologia: Suíte Serra dos 
Órgãos 

Fotomicrografia: Sim 

Aspectos Gerais: Textura inequigranular, hipidiomórfica com grãos finos a médios. Rocha 
holocristalina e hololeucocrática. 

Composição 
Mineralógica: 

Microclina (55%), Quartzo (40%),Muscovita (5%), como minerais 
essenciais. Biotita (Traço) e Titanita (Traço) como minerais acessórios. 

Aspectos Mineralógicos: Microclina -Grãos finos a  médios, anédricos, hábito tabular, 
geminação "Tartan".                                                                                                                                                                   
Quartzo - Grãos médios, subédricos, de hábito granular.                                                                       
Biotita - Grãos finos, euédricos, hábito lamelar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Muscovita - Grãos médios, subédricos, hábito lamelar.                                                                       
Titanita - Grãos finos, euédricos, hábito prismático.                                                                       

Minerais Secundários: Pertita nas bordas de alguns grãos de quartzo. 

Observações: Sem observações. 

Classificação: Granito 
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Código: PS-09 Data: 12/08/2014 

Litologia: Complexo Juiz 
de Fora 

Fotomicrografia: Sim 

Aspectos Gerais: Textura inequigranular, com grãos finos a grossos. Rocha holocristalina 
e leucocrática. 

Composição 
Mineralógica: 

Ortoclásio (5%), Quartzo (50%), Plagioclásio (30%), Biotita (15%), como 
minerais essenciais.  

Aspectos Mineralógicos: Ortoclásio -Grãos finos, anédricos, hábito granular.                                                                                                                                                                   
Quartzo - Grãos finos a grossos, anédricos a euédricos, de hábito 
granular.                                                                        
Biotita - Grãos finos, anédricos e hábito lamelar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Plagioclásio - Grãos finos, anédricos a subédricos, hábito tabular e lei 
regidos pela lei da albita.                                                                        

Minerais Secundários: Presença de Sericita (alteração de plagioclásio). Clorita se formando na 
clivagem da biotita. Pode se notar também pertita e mimerquita. 

Observações: Os grãos finos de ortoclásio e plagioclásio, englobam os grãos médios 
de quartzo. 

Classificação: Diorito 

 

 

 

 

Código: PT-12 Data: 12/08/2014 

Litologia: Suíte Serra dos 
Órgãos 

Fotomicrografia: Sim 

Aspectos Gerais: Textura inequigranular, xenoblástica com grãos finos a médios. Rocha 
holocristalina e hololeucocrática. 

Composição 
Mineralógica: 

Microclina (15%), Quartzo (45%), Plagioclásio (35%), Biotita (3%), 
Anfibólio (2%) como minerais essenciais.  

Aspectos Mineralógicos: Microclina -Grãos finos, anédricos, hábito tabular, geminação "Tartan".                                                                                                                                                                   
Quartzo - Grãos finos a médios, subédricos, de hábito granular.                                                                       
Biotita - Grãos finos, euédricos, hábito lamelar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Plagioclásio - Grãos médios, subédricos, hábito granular e tabular.                                                                       
Anfibólio - Grãos finos, subédricos, hábito tabular.                                                                       

Minerais Secundários: Presença de Mimerquita. Clorita se formando na clivagem da biotita. 

Observações: Alinhamento dos minerais máficos. 

Classificação: Gnaisse  

 

 



110 
 

 
 

8.3 TABELAS DOS FATORES EM RELAÇÃO AS VARIÁVEIS 

     Tabela dos fatores em relação as rocha  
ÓXIDOS Factor 1 

30,17% 
Factor 2 
23,12% 

Factor 3 
13,75% 

Factor 4 
7,12% 

SiO2 -0,867913 0,323989 -0,071637 -0,240213 

TiO2 0,610335 -0,584584 0,418966 0,089248 

Al2O3 0,663855 0,143123 0,082050 0,198119 

Fe2O3 0,920562 -0,229017 -0,102460 -0,035647 

MnO 0,804380 -0,554427 -0,095768 0,000493 

MgO 0,721501 -0,365419 -0,320657 -0,052264 

CaO 0,273515 -0,811416 -0,299865 0,041559 

Na2O -0,217250 -0,701091 -0,147953 0,157166 

K2O -0,597173 0,453976 0,524015 0,123145 

P2O5 0,040537 -0,570404 0,679636 -0,232603 

SO3 0,128332 0,708158 -0,139526 -0,447102 

BaO 0,137892 0,135356 -0,051339 -0,232152 

ZnO 0,707179 0,354703 -0,037334 -0,270625 

CuO 0,696936 0,570154 -0,035352 -0,241708 

ZrO2 0,123350 -0,044169 0,836740 0,154910 

SrO -0,131027 -0,794032 0,233682 0,102388 

Y2O3 0,505080 -0,070710 0,266732 0,237441 

Ga2O3 0,489751 -0,065391 0,319313 -0,580983 

As2O3 -0,044804 0,611951 0,064936 0,624785 

Nb2O5 0,291576 0,083731 0,850081 -0,243009 

Rb2O -0,210980 0,377192 0,667000 -0,078230 

Br -0,641506 -0,673812 0,136746 -0,152620 

Cr2O3 0,816974 0,124502 -0,049322 -0,009134 

SnO2 -0,641506 -0,673812 0,136746 -0,152620 

LOI 0,556866 0,278396 0,340198 0,509153 
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      Tabela dos fatores em relação ao MPS no inverno e no verão 

ÓXIDOS Factor 1 
37,23% 

Factor 2 
19,68% 

Factor 3 
10,53% 

Factor 4 
7,28% 

SiO2 0,784919 -0,525760 -0,189293 -0,070402 

TiO2 0,102856 0,641712 -0,425923 0,062262 

Al2O3 0,637497 0,679931 0,152931 0,087160 

Fe2O3 -0,831750 0,484492 0,159217 -0,147061 

MnO -0,896170 0,252450 0,122676 -0,165109 

MgO 0,490033 -0,071917 -0,100338 -0,045404 

CaO -0,824847 -0,397020 0,101281 0,063697 

Na2O -0,591125 -0,462743 -0,401112 0,371936 

K2O 0,273232 -0,855004 0,082719 -0,124698 

P2O5 -0,946116 -0,162057 -0,069911 0,216682 

SO3 -0,873409 -0,109818 0,196469 -0,200536 

BaO 0,038365 -0,211844 0,731938 0,189680 

ZnO -0,843391 -0,219806 0,122120 -0,102867 

CuO -0,929803 -0,041805 0,117099 -0,206362 

ZrO2 0,129914 -0,533436 -0,048483 0,146162 

SrO -0,123251 -0,716445 0,327205 0,258938 

Y2O3 0,075627 0,178005 0,746789 0,386746 

Ga2O3 0,392144 0,705117 0,142355 0,243460 

As2O3 -0,550274 0,373959 0,508183 -0,312262 

Nb2O5 0,609476 0,244135 0,443710 0,368533 

Rb2O 0,502365 -0,562715 0,142616 -0,196636 

Br -0,567102 0,131832 -0,082135 0,609588 

Cr2O3 -0,442452 0,408948 -0,432657 -0,023397 

SnO2 -0,438118 -0,071465 -0,304466 0,635513 
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   Tabela dos fatores em relação ao MPS no inverno 

ÓXIDOS Factor 1 
37,22% 

Factor 2 
20,10% 

Factor 3 
13,59% 

Factor 4 
8,02% 

SiO2 0,854314 -0,475938 -0,133069 0,046212 

TiO2 -0,239572 0,800554 -0,258247 0,055980 

Al2O3 -0,041901 0,929717 0,006545 -0,141762 

Fe2O3 -0,956588 0,197395 0,058085 0,082486 

MnO -0,913812 -0,172488 0,063463 -0,099803 

MgO 0,307970 -0,280216 0,418260 0,509871 

CaO -0,145305 -0,545187 0,491279 -0,138798 

Na2O -0,413681 -0,786029 -0,293468 0,304164 

K2O 0,863882 -0,361111 0,020918 -0,166432 

P2O5 -0,862085 -0,415088 0,072606 -0,008580 

SO3 -0,685112 -0,475524 -0,184392 -0,415802 

BaO 0,277080 0,072822 0,738530 0,400853 

ZnO -0,874116 -0,208411 0,181916 -0,016436 

CuO -0,880623 -0,010181 0,102301 -0,008795 

ZrO2 0,218067 -0,004637 -0,073794 -0,848901 

SrO 0,287143 -0,235218 0,775345 -0,295016 

Y2O3 -0,159086 -0,090860 0,740376 -0,366234 

Ga2O3 -0,077301 0,657256 0,120314 0,233030 

As2O3 -0,535840 0,469895 0,529055 0,214398 

Nb2O5 0,253811 0,533398 0,651275 -0,246046 

Rb2O 0,827573 -0,152903 0,264213 0,060486 

Br -0,643483 -0,179348 0,073052 0,084517 

Cr2O3 -0,791435 0,355357 0,026976 -0,134318 

SnO2 -0,541371 -0,519347 0,299403 0,133743 
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        Tabela dos fatores em relação ao MPS no verão. 

ÓXIDOS Factor 1 
43,45% 

Factor 2 
19,77% 

Factor 3 
9,80% 

Factor 4 
6,86% 

SiO2 0,937455 -0,077374 -0,147868 -0,184601 
TiO2 -0,416355 -0,670121 -0,033714 0,117983 
Al2O3 -0,787072 0,021492 0,477013 0,348194 
Fe2O3 -0,976408 -0,061913 -0,139672 0,004358 
MnO -0,824469 -0,270973 -0,327175 -0,164509 
MgO 0,067392 -0,695054 -0,116647 -0,313769 
CaO 0,681236 0,252727 -0,453903 -0,397218 
Na2O 0,830357 0,227488 -0,145012 0,368056 
K2O 0,827912 0,375444 -0,027112 -0,132247 
P2O5 -0,534683 0,682762 0,010178 -0,375752 
SO3 -0,099556 0,429658 -0,513973 0,298893 
BaO 0,094150 0,661841 0,482769 -0,405937 
ZnO -0,620059 0,528159 -0,367727 -0,272294 
CuO -0,502290 0,301161 -0,688304 -0,075780 
ZrO2 0,769493 0,198892 0,022777 0,089560 
SrO 0,831389 0,287263 0,218079 -0,142481 
Y2O3 -0,388919 0,821631 0,155761 0,008493 
Ga2O3 -0,916252 0,136642 0,163052 0,140764 
As2O3 -0,599644 0,354218 -0,290274 0,122809 
Nb2O5 -0,528053 0,524755 0,325865 0,184675 
Rb2O 0,639475 0,011198 0,292408 -0,005415 
Br -0,695449 -0,026453 0,387719 -0,530195 
Cr2O3 -0,313685 -0,773474 0,061462 -0,345419 
SnO2 0,937455 -0,077374 -0,147868 -0,184601 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

8.4 TABELA DE GEOQUÍMICA DE ROCHAS 
 

Valores em % de peso. LOI é perda ao fogo. 

 

 

 

 

 

             

SiO2 TiO2 Al2O3Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 BaO ZnO CuO ZrO2 SrO Y2O3 Ga2O3 As2O3Nb2O5 Rb2O Br Cr2O3 SnO2 LOI

GEOL 1 SCO 73,38 0,08 15,38 1,03 0,01 0,002 0,002 2,37 7,05 0,002 0,162 0,001 0,006 0,008 0,022 0,001 0,001 0,003 0,001 0,003 0,023 0,001 0,001 0,001 0,226

GEOL2 SCO 69,00 0,33 17,45 1,86 0,03 0,002 0,84 2,40 4,84 0,002 0,183 0,072 0,007 0,008 0,026 0,009 0,003 0,001 0,003 0,003 0,017 0,001 0,001 0,001 1,454

GEOL4 CRN 66,76 0,59 17,25 3,60 0,06 0,002 2,28 3,17 3,84 0,502 0,118 0,263 0,012 0,012 0,048 0,025 0,004 0,004 0,001 0,005 0,022 0,001 0,001 0,001 0,711

GEOL5 UAA 74,24 0,23 12,10 3,04 0,03 1,62 1,58 1,12 3,84 0,002 0,404 0,331 0,010 0,011 0,019 0,009 0,002 0,001 0,001 0,001 0,015 0,001 0,001 0,001 0,692

GEOL6 GAN 58,56 0,92 19,21 8,30 0,15 3,15 1,78 1,19 2,44 0,002 0,130 0,232 0,013 0,018 0,032 0,014 0,004 0,003 0,001 0,003 0,013 0,001 0,024 0,001 1,894

GEOL7 CPS 66,22 0,38 17,36 3,58 0,06 1,21 3,18 3,29 3,31 0,002 0,054 0,125 0,009 0,011 0,013 0,032 0,004 0,001 0,001 0,001 0,009 0,001 0,001 0,001 0,575

GEOL8 SSO 69,36 0,18 18,82 1,55 0,02 0,43 0,86 2,03 5,79 0,002 0,170 0,151 0,013 0,007 0,009 0,012 0,002 0,001 0,002 0,001 0,034 0,001 0,008 0,001 0,271

GEOL9 SSO 69,23 0,10 15,72 1,87 0,02 0,00 0,85 2,65 6,20 0,002 0,082 0,255 0,008 0,009 0,043 0,006 0,003 0,001 0,003 0,001 0,017 0,001 0,001 0,001 1,462

PS09-rocha OGJF 67,07 0,13 17,78 1,41 0,05 0,50 0,58 1,75 8,42 0,002 0,119 0,258 0,006 0,010 0,018 0,029 0,004 0,001 0,004 0,002 0,029 0,001 0,001 0,001 0,901

PT12-rocha SSO 75,35 0,08 14,36 1,23 0,01 0,00 1,08 2,55 4,45 0,002 0,093 0,090 0,001 0,009 0,012 0,009 0,004 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,325

CRN 1 62,10 0,60 17,02 5,34 0,12 2,53 6,21 4,12 1,72 0,170 0,002 0,053 0,007 0,003 0,014 0,035 0,002 0,002 0,001 0,001 0,006 0,001 0,004 0,001 0,470

CRN 2 68,98 0,45 14,81 3,04 0,09 0,86 3,00 6,51 2,11 0,150 0,002 0,130 0,007 0,001 0,019 0,036 0,003 0,002 0,001 0,001 0,006 0,001 0,001 0,001 0,230

SCO 1 71,88 0,19 14,52 1,33 0,03 0,41 2,35 3,28 4,18 0,030 0,002 0,361 0,003 0,001 0,013 0,042 0,001 0,001 0,001 0,000 0,007 0,001 0,001 0,001 0,260

SNF 1 69,20 0,56 14,16 2,71 0,04 0,74 1,71 3,11 5,93 0,151 0,002 0,161 0,003 0,001 0,032 0,027 0,002 0,001 0,001 0,002 0,023 0,001 0,001 0,001 1,426

SNF 2 69,28 0,78 14,67 1,22 0,06 0,87 2,55 3,36 5,71 0,346 0,002 0,144 0,002 0,001 0,041 0,087 0,003 0,001 0,001 0,003 0,022 0,001 0,001 0,001 0,846

SNF 3 69,30 0,60 14,33 3,28 0,04 0,80 1,87 2,51 6,15 0,171 0,002 0,128 0,003 0,001 0,053 0,024 0,002 0,001 0,001 0,002 0,023 0,001 0,001 0,001 0,694



 
 

 

 

8.5 TABELA DE GEOQUÍMICA DOS SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO 
Valores em % de peso. 

 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 BaO ZnO CuO ZrO2 SrO Y2O3 Ga2O3 As2O3 Nb2O5 Rb2O Br Cr2O3 SnO2

PB06/Fev13 40,97 1,22 38,49 14,61 0,49 0,55 0,68 0,0002 1,4770 0,7270 0,2340 0,4160 0,0450 0,0360 0,0180 0,0100 0,0100 0,0090 0,0070 0,0050 0,0030 0,0020 0,0001 0,0001

PB03/Fev13 41,16 1,24 35,48 15,54 0,61 0,75 0,99 0,0002 2,1340 1,0300 0,3660 0,5130 0,0670 0,0400 0,0250 0,0090 0,0090 0,0080 0,0070 0,0040 0,0001 0,0030 0,0170 0,0001

PB04/Fev13 42,85 1,15 36,17 14,18 0,44 0,60 0,86 0,0002 1,9220 0,9480 0,2940 0,4010 0,0620 0,0390 0,0230 0,0120 0,0090 0,0070 0,0070 0,0060 0,0160 0,0030 0,0001 0,0001

PQ14/Fev13 45,58 1,59 36,00 11,06 0,32 0,65 0,73 0,0002 2,5790 0,5590 0,2220 0,5220 0,0360 0,0250 0,0590 0,0160 0,0080 0,0030 0,0001 0,0040 0,0210 0,0030 0,0200 0,0001

PN10/Fev13 41,25 1,62 37,51 15,82 0,56 0,91 0,56 0,0002 1,1280 0,2550 0,1680 0,0001 0,0430 0,0320 0,0250 0,0070 0,0050 0,0060 0,0050 0,0030 0,0001 0,0020 0,0400 0,0001

BG19/Fev13 43,11 1,44 35,99 12,52 0,40 0,71 0,82 0,2540 2,0960 0,4360 0,7390 0,2560 0,0530 0,0380 0,0690 0,0130 0,0080 0,0060 0,0060 0,0050 0,0150 0,0001 0,0001 0,0001

PQ15/Fev13 40,69 1,09 36,73 14,67 0,44 1,13 0,86 0,0002 2,6470 0,8200 0,2900 0,4060 0,0760 0,0420 0,0300 0,0110 0,0060 0,0090 0,0070 0,0040 0,0220 0,0020 0,0220 0,0001

FR18/Fev13 46,17 1,62 31,98 11,74 0,42 1,25 1,43 0,2670 3,0550 0,9030 0,4010 0,5700 0,0600 0,0740 0,0280 0,0160 0,0001 0,0010 0,0060 0,0020 0,0040 0,0050 0,0230 0,0001

BG20/Fev13 45,22 1,00 31,02 13,70 0,67 0,41 2,46 0,9410 2,4940 0,5130 0,6550 0,5740 0,1460 0,1120 0,0360 0,0100 0,0030 0,0020 0,0130 0,0010 0,0001 0,0100 0,0190 0,0001

PQ16/Fev13 56,95 0,60 31,72 2,07 0,11 0,61 1,69 1,0340 2,4430 0,8420 1,8790 0,0001 0,0110 0,0220 0,0010 0,0010 0,0010 0,0001 0,0020 0,0010 0,0010 0,0010 0,0090 0,0010

CS21/Fev13 51,15 1,08 33,14 8,72 0,18 0,49 0,99 0,3480 3,1580 0,1230 0,1480 0,3460 0,0310 0,0240 0,0400 0,0130 0,0060 0,0001 0,0030 0,0040 0,0180 0,0001 0,0001 0,0001

FG07/Fev13 43,69 1,65 36,40 13,78 0,62 1,22 0,84 0,0002 1,3450 0,1440 0,1800 0,0001 0,0270 0,0270 0,0110 0,0090 0,0060 0,0070 0,0050 0,0040 0,0160 0,0020 0,0230 0,0001

PT05/Fev13 39,48 1,37 40,86 14,35 0,51 0,55 0,56 0,0002 0,9990 0,4850 0,1440 0,5410 0,0460 0,0200 0,0160 0,0100 0,0080 0,0090 0,0070 0,0060 0,0070 0,0020 0,0120 0,0001

PT11/Fev13 41,71 1,31 39,18 13,07 0,34 0,97 0,62 0,0002 1,6290 0,4210 0,1860 0,4150 0,0390 0,0200 0,0290 0,0100 0,0070 0,0080 0,0030 0,0050 0,0130 0,0030 0,0180 0,0001

PT13/Fev13 42,59 1,31 37,55 13,05 0,46 1,09 0,79 0,0002 1,7220 0,5590 0,1870 0,5140 0,0470 0,0220 0,0260 0,0130 0,0070 0,0080 0,0070 0,0050 0,0140 0,0030 0,0310 0,0001

PB01 /Fev13 53,62 1,04 29,23 8,12 0,17 0,62 1,50 0,7030 3,8420 0,2650 0,3980 0,2960 0,0300 0,0240 0,0970 0,0200 0,0060 0,0001 0,0050 0,0040 0,0160 0,0030 0,0001 0,0001

PB02/Fev13 28,33 1,19 28,88 27,03 1,80 0,00 2,03 0,0002 1,3820 7,2150 1,3360 0,4880 0,1420 0,0960 0,0210 0,0120 0,0070 0,0001 0,0140 0,0001 0,0070 0,0001 0,0290 0,0001

PS09/Fev13 52,17 1,32 30,97 10,47 0,44 1,01 1,01 0,0002 1,7400 0,1450 0,1570 0,3980 0,0470 0,0340 0,0310 0,0130 0,0050 0,0001 0,0040 0,0040 0,0130 0,0010 0,0200 0,0001

PT12/Fev13 41,70 1,28 38,96 13,45 0,38 0,56 0,71 0,0002 1,7890 0,4150 0,1660 0,3920 0,0530 0,0370 0,0430 0,0100 0,0080 0,0080 0,0080 0,0050 0,0070 0,0020 0,0200 0,0001

FR17/Fev13 52,82 1,01 32,18 7,19 0,15 0,91 1,08 0,4400 3,0840 0,2660 0,1680 0,4570 0,0250 0,0130 0,1560 0,0200 0,0070 0,0001 0,0040 0,0030 0,0160 0,0001 0,0060 0,0001

PB01/Ago13 37,61 1,64 33,66 14,49 0,38 0,51 1,70 0,7220 2,8760 5,8350 0,2870 0,0001 0,0630 0,0450 0,0820 0,0110 0,0050 0,0030 0,0050 0,0030 0,0060 0,0040 0,0290 0,0250

PB02/Ago13 26,74 1,29 24,08 22,24 1,41 0,39 3,46 1,4280 1,6210 15,3360 1,2340 0,3460 0,1770 0,0940 0,0510 0,0180 0,0060 0,0001 0,0070 0,0020 0,0001 0,0110 0,0300 0,0360

PB03/Ago13 48,16 1,28 33,93 9,70 0,22 0,79 1,03 0,0002 3,1970 0,9760 0,1770 0,3450 0,0360 0,0260 0,0540 0,0200 0,0070 0,0070 0,0050 0,0050 0,0190 0,0001 0,0170 0,0090

PB04/Ago13 38,27 1,20 33,14 16,52 0,82 0,37 1,26 0,4440 1,6470 5,3370 0,3700 0,3470 0,0860 0,0470 0,0350 0,0150 0,0100 0,0060 0,0050 0,0040 0,0060 0,0030 0,0320 0,0410

PT05/Ago13 42,58 1,52 37,18 12,61 0,51 0,68 0,96 0,0002 1,8730 1,3550 0,1340 0,3720 0,0510 0,0300 0,0550 0,0130 0,0070 0,0070 0,0060 0,0040 0,0170 0,0020 0,0230 0,0130

PB06/Ago13 39,56 1,19 34,38 15,91 0,77 0,43 1,25 0,5260 1,3720 3,5530 0,2780 0,3290 0,0550 0,0420 0,0320 0,0140 0,0080 0,0060 0,0060 0,0030 0,0001 0,0040 0,0230 0,0420

FG07/Ago13 42,34 1,47 35,61 14,70 0,48 0,69 0,52 0,2660 1,4200 1,7620 0,1430 0,4130 0,0430 0,0350 0,0140 0,0080 0,0060 0,0070 0,0060 0,0040 0,0080 0,0010 0,0230 0,0260

PB08/Ago13 42,93 1,28 33,33 13,79 0,50 0,84 1,81 0,4060 1,7850 2,5230 0,2380 0,3530 0,0600 0,0490 0,0220 0,0150 0,0060 0,0050 0,0050 0,0040 0,0090 0,0006 0,0250 0,0130

PS09/Ago13 46,99 1,21 30,86 12,18 0,44 0,95 1,12 0,6370 2,0640 2,6190 0,3280 0,3220 0,0560 0,0350 0,0860 0,0130 0,0080 0,0040 0,0050 0,0040 0,0160 0,0020 0,0230 0,0370

PN10/Ago13 39,61 1,49 32,18 17,23 0,75 0,54 0,76 0,9350 1,0710 4,7830 0,4180 0,0001 0,0810 0,0480 0,0160 0,0050 0,0030 0,0060 0,0050 0,0001 0,0020 0,0030 0,0360 0,0260

PT11/Ago13 41,45 1,39 38,32 13,03 0,37 0,54 0,68 0,1950 1,7760 1,4280 0,2390 0,3690 0,0520 0,0300 0,0570 0,0120 0,0060 0,0050 0,0050 0,0050 0,0130 0,0030 0,0270 0,0120

PT12/Ago13 38,96 1,38 39,25 14,54 0,47 0,54 0,53 0,2060 1,4740 1,8850 0,2000 0,3710 0,0520 0,0390 0,0240 0,0090 0,0070 0,0060 0,0050 0,0060 0,0080 0,0020 0,0240 0,0150

PT13/Ago13 40,76 1,36 36,71 13,30 0,45 0,47 0,67 0,4400 1,6270 3,3390 0,2770 0,3560 0,0660 0,0350 0,0290 0,0100 0,0080 0,0060 0,0060 0,0040 0,0070 0,0030 0,0190 0,0440

PQ14/Ago13 41,00 1,54 38,87 13,24 0,49 0,00 0,63 0,0002 1,8600 1,7770 0,3270 0,0001 0,0440 0,0370 0,1150 0,0090 0,0060 0,0060 0,0040 0,0040 0,0030 0,0010 0,0280 0,0060

PQ15/Ago13 46,53 0,93 28,89 10,56 0,26 0,63 1,49 0,7160 4,0420 4,7760 0,4150 0,3820 0,1790 0,0680 0,0430 0,0150 0,0050 0,0001 0,0050 0,0030 0,0190 0,0001 0,0200 0,0110

PQ16/Ago13 35,20 0,86 11,08 3,66 0,23 0,95 5,94 7,0680 3,2920 26,7830 4,4880 0,2790 0,0790 0,0360 0,0070 0,0060 0,0010 0,0001 0,0030 0,0010 0,0020 0,0010 0,0200 0,0130

FR17/Ago13 38,34 1,58 40,02 14,83 0,33 0,56 0,63 0,0002 1,2470 1,7400 0,1050 0,4340 0,0500 0,0400 0,0180 0,0100 0,0060 0,0070 0,0070 0,0050 0,0070 0,0020 0,0330 0,0110

FR18/Ago13 44,52 1,51 25,23 9,23 0,33 1,14 1,21 2,3630 3,0470 9,8810 0,8800 0,4260 0,0480 0,0420 0,0450 0,0180 0,0050 0,0030 0,0050 0,0020 0,0100 0,0060 0,0200 0,0330

BG19/Ago13 45,27 1,40 33,01 11,42 0,38 0,49 0,85 0,4730 2,5740 3,0640 0,2700 0,5640 0,0600 0,0300 0,0590 0,0140 0,0050 0,0060 0,0050 0,0040 0,0140 0,0030 0,0120 0,0330

BG20/Ago13 22,38 0,47 10,32 4,98 0,55 0,29 3,63 10,3320 1,2150 44,3320 1,3430 0,0001 0,0580 0,0310 0,0010 0,0030 0,0010 0,0001 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0340 0,0410

CS21/Ago13 53,18 1,11 32,26 7,26 0,14 0,55 0,71 0,4970 3,3200 0,4710 0,1110 0,2780 0,0180 0,0180 0,0270 0,0090 0,0050 0,0050 0,0010 0,0020 0,0170 0,0010 0,0010 0,0110


