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RESUMO 

 

O estudo da mineralização da matéria orgânica em sedimentos marinhos tem sido 
investigado em vários locais do mundo a décadas, principalmente devido a grande 
influência deste processo na mudança das concentrações de nutrientes e metais 
(Fe, Mn, V, Cd, Cu, Ni, Zn, Ba) dissolvidos na água intersticial nestes ambientes. 
Assim, a liberação de espécies dissolvidas na água intersticial pode favorecer a 
disponibilidade das mesmas para a coluna d’água. No entanto, poucos são os 
estudos que quantificaram as concentrações destas espécies dissolvidas na água 
intersticial de sedimentos marinhos da costa brasileira. As determinações de COT, 

TA, C/N, δ13C e perfil granulométrico foram realizadas em testemunhos (curtos e 

longos) em 3 pontos (P01, P09 e P15) da região de Cabo Frio a fim de caracterizar o 
sedimento presente na área de estudo. Os resultados mostraram uma 
predominância de material de origem marinha em todos os pontos e uma 
semelhança entre os perfis encontrados no P01 e P15. As determinações de Mn e 
Fe dissolvidos na água intersticial mostraram a presença de zonas de degradação 
da matéria orgânica dentro da coluna sedimentar por processos de redução de 
Mn(IV) e Fe(III), respectivamente, em todos os pontos. No entanto, apenas no 
testemunho longo do ponto P09 (onde foram encontrados os maiores valores de 
COT, silte e teor de água) foi identificado processo de redução de SO4

2-, evidenciado 
por altas concentrações de S2- dissolvido. A redução das concentrações de Fe bem 
como as concentrações de Cu abaixo do limite de detecção neste perfil indica 
precipitação de sulfetos estáveis. As concentrações de Ni abaixo do limite de 
detecção também neste perfil sugerem que este metal pode estar co-precipitando 
com sulfetos de Fe. As baixas concentrações de Ba dissolvido nesta zona de 
redução do SO4

2- indicam que este não ocorre dissolução de barita durante este 
processo, sugerindo que a atividade sulfato redutora não é muito intensa. De uma 
forma geral, foram identificados aumentos nas concentrações de PO4

3-, Cd, Cu, Ni e 
Zn nas zonas de redução do Fe, indicando processos de desorção de óxidos e 
hidróxidos de Fe e mineralização da matéria orgânica. O aumento das 
concentrações de V nestas zonas de degradação em todos os pontos mostraram 
relação deste metal com mineralização da matéria orgânica.  
 
 
Palavras-chaves: água intersticial, metais, matéria orgânica, zonas redox, Cabo Frio. 
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ABSTRACT 

 

The study of mineralization of organic matter in marine sediments has been 
investigated in several locations around the world for decades, mainly due to the 
great influence of this process of the change concentrations both nutrients and 
metals (Fe, Mn, V, Cd, Cu, Ni, Zn , Ba) dissolved in pore water of these 
environments. Thus, the release of dissolved species in the interstitial water can 
favor the availability for water column. However, few studies have quantified the 
concentrations of these dissolved species in interstitial water of marine sediments of 
the brazilian coast. Measurements of TOC, TA, C/N, δ13C and grain size were done 
on cores (short and long) in 3 points (P01, P09 and P15) in the region of Cabo Frio to 
characterize the sediment present in the study area. The results showed a 
predominance of material of marine origin at all points and similarity between the 
profiles found at P01 and P15. The determinations of Mn and Fe dissolved in the 
pore water showed the presence of zones of organic matter degradation within the 
sedimentary column by reduction processes of Mn (IV) and Fe (III), respectively, at 
all points. However, only the long core of point P09 (where were found the highest 
values of TOC, silt and TA) was identified process of reduction of SO4

2-, as 
evidenced by high concentrations of S2- dissolved. The reduction of Fe concentration, 
as the concentrations of Cu below of the detection limit in this profile indicates 
precipitation of sulfides stable. The concentration of Ni below the limit of the 
detection, also in this profile, suggest that this metal can be co-precipitating with 
sulfides Fe. The low concentrations of Ba dissolved in reduction zone of SO4

2-

indicate that this does not occur dissolution of barite during this process of organic 
matter oxidation, suggesting that the activity sulfate reductive is not intense. The 
increases in concentrations of PO4

3-, Cd, Cu, Ni and Zn were identified in zones 
reduction of Fe, indicating processes desorption of oxides and hydroxides of Fe and 
mineralization of organic matter. The increases concentrations of V in zones of 
degradation at all points showed relationship of this metal with mineralization of 
organic matter. 

 

Keywords: pore water, metals, organic matter, redox zones, Cabo Frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
   

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Vantagens e desvantagens das diferentes técnicas de amostragem de 
água intersticial...........................................................................................................30 
 
Tabela 2: Identificação e comprimento de cada testemunho ...................................38 

 
Tabela 3: Localização geográfica e profundidade da coluna d’água dos pontos de 

amostragem na plataforma continental de Cabo Frio................................................39 
 
Tabela 4: Volumes das amostras de água intersticial e soluções fixadoras 
adicionadas nas respectivas alíquotas.......................................................................40 
 
Tabela 5: Parâmetros experimentais para a determinação de metais por ICP-MS...42 
 
Tabela 6: Média e desvio padrão das concentrações de Fe, Mn, Cu, Cd, V, Ni e Zn 

(μmol L
-1

) obtidas e certificadas nos padrões de CASS 4..........................................43 
 

Tabela 7: Os valores máximos e mínimos de COT, Mn, Fe, SO4
2-, S2- e PO4

3 

encontrados neste trabalho.  Dados de outros estudos em áreas de 
ressurgência...............................................................................................................81 
 
Tabela 8: Matriz de correlação entre as variáveis Fe, Mn, V, Cd, Ni, Cu, Zn, Ba, 
SO4

2- e PO4
3- para os testemunhos BCCD10-01(n=9, p>0,05), BCCF10-09 (n=9, 

p>0,05) e BCCF10-15 (n=8, p>0,05)..........................................................................93 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
   

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Modelo de representação das zonas biogeoquímicas dentro do sedimento 
marinho (modificado de JØRGENSEN e KASTEN, 2006). Os nomes de cada zona 
foram propostos por Froelich et al. (1979). Os picos de concentração são arbitrários 
e os perfis refletem a seqüência em que cada processo de mineralização é 
dominante...................................................................................................................21 
 
Figura 2: Relação entre as espécies dissolvidas (Fe2+, Mn2+, SO4

2-, S2-, O2) na água 
intersticial do sedimento marinho e os possíveis caminhos de reações diagenéticas 
(modificado de JØRGENSEN e NELSON, 2004).......................................................24 
 
Figura 3: Modelo proposto para a relação entre a redução do Fe e a liberação de 
PO4

3- para a água intersticial (modificado de HENSEN et al. 2006)..........................26 
 
Figura 4: Sistema Rhyzon® para coleta de água intersticial (modificado de 
SEEBERG-ELVERFELDT et al. 2005).......................................................................28 
 
Figura 5: Sistema Rhyzon® conectado a seringa (DICKENS et al. 2007)................29 
 
Figura 6: Sistema Rhyzon® introduzido em testemunho de sedimento (Dickens et al. 
2007)..........................................................................................................................29 
 
Figura 7: Modelagem numérica do estudo de Seeberg-Elverfeldt et al. (2005) para a 
amostragem de água intersticial utilizando Rhyzons. As diferentes cores visualizadas 
mostram os diferentes volumes que correspondem a uma área de sedimento dentro 
do perfil vertical dentro de uma resolução de 1cm.....................................................31 
 
Figura. 8: Localização do banco lamoso na plataforma continental de Cabo frio. A 
área destacada no mapa acima representa a região do levantamento sísmico e os 
pontos 15 (BCCF10-15 e KCF10-15), 9 (BCCF10-09 e KCF10-09) e 1(BCCF10-01e 
KCF10-01) correspondem aos pontos de amostragem utilizados neste 
trabalho.......................................................................................................................34 
 
Figura 9: Localização dos pontos de amostragem no banco de lama de Cabo Frio, 
onde o ponto 15 representa os perfis BCCF10-15 e KCF10-15, o ponto 9, BCCF10-
09 e KCF10-09 e o ponto 1, BCCF10-01 e KCF10-P01. São indicados os principais 
mecanismos oceanográficos que influenciam na região............................................36 
 
Figura 10: Extração de água intersticial dos testemunhos longos (A) e dos 
testemunhos curtos (B)..............................................................................................40 
 
Figura 11: Fixação das amostras dentro de glove bag sob atmosfera de N2............40 
 
Figura12: Coluna de resina Chelex 100 elaborada para a retenção de metais........41  
 
Figura 13: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4

2-, PO4
3-, V, Cd, Cu, Ni, Zn e Ba 

dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho BCCF10-01...............48 
 



24 
   

Figura 14: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4
2-, PO4

3-, V, Cd, Cu, Ni, Zn e Ba 
dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho KCF10-01..................51 
 
Figura 15: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4

2-, PO4
3-, V, Cd, Cu, Ni, Zn e Ba 

dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho BCCF10-09...............54 
 
Figura 16: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4

2-, PO4
3-, V, Cd, Cu, Ni, Zn e Ba 

dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho KCF10-09..................57 
 
Figura 17: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4

2-, PO4
3-, V, Cd, Cu, Ni, Zn e Ba 

dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho BCCF10-15...............60 
 
Figura 18: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4

2-, PO4
3-, V, Cd, Cu, Ni, Zn e Ba 

dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho KCF10-15..................63 
 
Figura 19: Perfis verticais de COT, C/N, δ13C e Granulometria do testemunho 
BCCF10-01 (A) e do testemunho KCF10-01 (B). As fases foram determinadas 
através dos perfis de água intersticial........................................................................66 
 
Figura 20: Perfis verticais de COT, C/N, δ13C e Granulometria do testemunho 
BCCF10-09 (A) e do testemunho KCF10-09 (B). As fases foram determinadas 
através dos perfis de água intersticial........................................................................69 
 
Figura 21: Perfis verticais de COT, C/N, δ13C e Granulometria do testemunho 
BCCF10-01 (A) e do testemunho KCF10-01 (B). As fases foram determinadas 
através dos perfis de água intersticial........................................................................71 
 
Figura 22: (a) Relação entre a razão C/N e δ13C para os Pontos 01, 09 e 15; (b) 
Relação entre a razão C/N e δ13C para os Pontos 01, 09 e 15 com uma escala 
menor. Onde o triângulo verde representa as amostras do ponto 1, o quadrado azul 
as do ponto 9 e o circulo vermelho as do ponto 15....................................................74 

 
Figura 23: Explicação simplificada do efeito da variação do nível relativo do mar 
sobre as concentrações dos metais na água intersticial (AI).....................................84 
 
Figura 24: Modelo conceitual dos processos de diageneses dos perfis de água 
intersticial na plataforma continental de Cabo Frio. São apresentadas as zonas de 
redução do Mn, Fe e SO4

2- nos perfis estudados, bem como e a hidrodinâmica 
presente......................................................................................................................88 
 
Figura 25: Análise de agrupamento das concentrações dos metais, COT e silte 
encontrados nos pontos 1, 9 e 15..............................................................................89 
 
Figura 26: Modelo conceitual dos processos de diageneses dos metais nos perfis de 
água intersticial na plataforma continental de Cabo Frio. São apresentadas as zonas 
de redução do Mn, Fe e SO4

2- nos perfis estudados, bem como e a hidrodinâmica 
presente. As setas representam o incremento dos dissolvidos na água intersticial em 
funç ão da degradação da MO. 1- Incremento dos metais na ZRMn, 2- Incremento 
dos metais na ZRFe, 3- Incremento dos metais na ZRMn+ZRFe, 4- Incremento dos 
metais na ZRFe+ZRS, 5- Incremento dos metais......................................................90 

9
0 

9
2 



25 
   

Lista de Abreviaturas e/ou Definições 

 

ACAS – Água Central do Atlântico Sul 

AP – Antes do presente  

Cal – calendário  

CB – Corrente do Brasil 

CF – Cabo Frio 

CM – Corrente das Malvinas 

COT – Carbono Orgânico Total 

δ13C – Razão isotópica do carbono 

ΔGr - Variação da energia livre de Gibbs 

ICP-MS – Espectrometria de Massas com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado 

MO – Matéria orgânica 

USA – Estados Unidos da América  

ZRMn – Zona de Redução do Mn 

ZRFe – Zona de Redução do Fe 

ZRS – Zona de Redução do Sulfato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
   

SUMÁRIO 
 
 

Resumo 

Abstract 

Lista de Tabelas 

Lista de Figuras 

Lista de Abreviaturas e/ou Definições 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................14 

2 OBJETIVOS............................................................................................................17 

2.1 OBJETIVO GERAL...............................................................................................17 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................................17 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA..............................................................................18 

3.1 PROCESSOS DE DIAGÊNESE...........................................................................18 

3.2 A AMOSTRAGEM DE ÁGUA INTERSTICIAL......................................................27 

4 ÁREA DE ESTUDO................................................................................................33 

4.1 CIRCULAÇÃO OCEÂNICA..................................................................................35 

4.2 O SIATEMA DE RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO ..........................................36 

5 MATERIAIS E MÉTODOS......................................................................................38 

5.1 AMOSTRAGEM....................................................................................................38 

5.2 ANÁLISES QUÍMICAS .........................................................................................41 

5.2.1 Água intersticial...............................................................................................41 

5.2.1.1 Metais.............................................................................................................41 

5.2.1.2 Fosfato (PO4
3-)...............................................................................................43 

5.2.1.3 Sulfato (SO4
2-)................................................................................................44 

5.2.1.4 Sulfeto (S2-)....................................................................................................44 

5.2.1.5 Cloreto (Cl-)....................................................................................................44 

5.2.2 Sedimento........................................................................................................45 

5.2.2.1 Granulometria.................................................................................................45 

5.2.2.2 Determinação da composição elementar e isotópica da matéria orgânica: 

Carbono Orgânico Total e Nitrogênio Total................................................................46 

5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS................................................................53 

6 RESULTADOS........................................................................................................47 

6.1 ÁGUA INTERSTICIAL..........................................................................................47 

6.1.1 Ponto 1: Testemunhos BCCF10-01 e KCF10-01...........................................47 



27 
   

6.1.2 Ponto 9: Testemunhos BCCF10-09 e KCF10-09...........................................53 

6.1.3 Ponto 15: Testemunhos BCCF10-15 e KCF10-15.........................................59 

6.2 SEDIMENTO........................................................................................................65 

6.2.1 Ponto 1: Testemunhos BCCF10-01 e KCF10-01...........................................65 

6.2.2 Ponto 9: Testemunhos BCCF10-09 e KCF10-15...........................................68 

6.2.3 Ponto 15: Testemunhos BCCF10-15 e KCF10-15.........................................70 

7 DISCUSSÃO...........................................................................................................74 

8 CONCLUSÃO.........................................................................................................92 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................94 

10 ANEXOS.............................................................................................................105 

10.1 Volume de água intersticial e raio de drenagem referente a cada 

profundidade.............................................................................................................106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno de ressurgência esta relacionado a um processo oceanográfico 

de afloramento de águas frias (abaixo de 20º C) e ricas em nutrientes, que tem 

origem em grandes profundidades, para a zona fótica favorecendo o aumento da 

produtividade primária (CARBONEL, 2003). As altas taxas de produtividade primária 

nas regiões onde os sistemas de ressurgência são presentes podem produzir 

mudanças nas condições de oxidação da coluna d’água e do sedimento. Os altos 

fluxos de carbono orgânico aumentam a demanda de oxigênio nas camadas 

superficiais do sedimento, favorecendo um acúmulo de carbono orgânico total (COT) 

(BROCKMANN et al., 1980). 

No Brasil, o sistema de ressurgência localizado na região de Cabo Frio 

influencia diretamente os processos de diageneses no sedimento, uma vez que esta 

favorece o acúmulo de matéria orgânica no ambiente (ANDRADE, 2008). O 

sedimento, do ponto de vista da reciclagem de matéria e fluxo de energia, é um 

importante compartimento, onde ocorrem processos biológicos, físicos e/ou químicos 

que podem influenciar todo o sistema (BROWNLOW, 1996). Tais processos são 

capazes de alterar a composição original do material depositado no ambiente e, 

portanto, estão diretamente relacionados com o tempo. Se a composição do 

sedimento está diretamente relacionada com as transformações diagenéticas e sua 

dependência com o tempo, o estudo da composição química da água intersticial 

destes sedimentos pode se tornar interessante (SCHULZ, 2006). Principalmente 

devido a tentativa de todo sistema natural em manter o equilíbrio químico entre as 

espécies dissolvidas na água intersticial e na fase sólida do sedimento (BUFFLAP; 

ALLEN, 1995b).  

A composição química da água intersticial tem sido objeto de estudo de 

muitos trabalhos ao longo dos anos (SHAW et al., 1990; CARMAN; RAHM, 1997;
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SUITS; ARTHUR, 2000; BECK et al., 2008; SANTOS-ECHENDIA et al., 2009). Estes 

estudos tem mostrado que a taxa de atividade microbiológica, taxa de 

sedimentação,  conteúdo de carbono orgânico e eventos sazonais afetam 

diretamente a concentração de espécies químicas dissovidas na água intersticial. 

Porém, os perfis de água intersticial podem ser reflexos de uma série de processos 

complexos.  Dentre os principais estão o transporte de espécies químicas 

dissolvidas por difusão e advecção, bioturbação, precipitação e/ou dissolução de 

minerais e processos de degradação da matéria orgânica (MO) (BROWNLOW, 

1996; SCHULTZ, 2006).  

Uma das principais consequências destes processos é o constante 

enriquecimento ou empobrecimento de espécies químicas na coluna d’água, como 

nutrientes e metais, que se difundem por meio da água intersticial, onde se 

encontram em concentrações geralmente mais elevadas (SAYLES, 1979). Assim 

como os processos de difusão, os processos de transporte por advecção também 

tem a capacidade de alterar a composição química da água intersticial, no entanto, 

este último é caracterizado por um transporte de massa lateral, comum em 

ambientes que apresentam sedimentos mais arenosos e um sistema de alta energia 

hidrodinâmica (ZIEBIS; FORSTER, 1996). Além disso, segundo Breitzke (2006) a 

concentração de compostos inorgânicos adsorvidos na superfície sedimentar (de 

argilominerais, óxidos e hidróxidos de Fe e Mn) e dissolvidos na água intersticial 

(considerando mudanças espaciais e temporais), fornecem dados fundamentais 

para a melhor compreensão dos ciclos biogeoquímicos e processos predominantes 

no ambiente natural. 

Tanto os processos de dissolução, quanto os processos de precipitação de 

minerais podem afetar a concentração de metais traços e nutrientes na água 

intersticial. Estes podem ser facilmente adsorvidos na área superficial de alguns 

minerais, como dos óxidos e hidróxidos de Fe. Além disso, também podem estar 

diretamente ligados a processos de co-precipitação, principalmente como a pirita, 

em ambientes marinhos que favoreçam a formação de sulfetos (HUERTA-DIAZ; 

MORSE, 1990). 

Neste sentido, os perfis de água intersticial podem definir zonas de oxidação e 

redução de espécies químicas em função da profundidade, de acordo com as 

condições do ambiente (taxa de sedimentação, demanda de oxigênio e nutrientes, 

processos microbiológicos, e outros) (VALE; SUNDBY, 1998).  
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 Como o sistema de ressurgência pode influenciar nas condições redox do 

sedimento, devido principalmente ao favorecimento do acúmulo de matéria orgânica, 

os perfis de água intersticial permitem entender como os ciclos biogeoquímicos dos 

metais se comportam nas camadas redox em ambientes como estes. Assim, perfis 

de metais sensíveis a variação de oxidação, como o Fe e o Mn, podem indicar 

mudanças de potencial redox dentro das camadas sedimentares superficiais, as 

quais são diretamente relacionadas com as condições impostas pela ocorrência de 

ressurgência como, por exemplo, as concentração de oxigênio presente na coluna 

d’água e o fluxo de carbono. No entanto, em sedimentos antigos, tais perfis podem 

assumir um papel importante na investigação dos processos de diagenese que 

ocorrem em camadas mais redutoras, principalmente relacionados ao ciclo do 

enxofre com a formação de sulfetos (SCHULTZ, 1994; D’HONDT et al., 2004). 

Condições do passado, como a variação de carbono e oxigênio, também podem 

alterar os perfis destes metais em sedimentos mais antigos, favorecendo ou não a 

liberação dos mesmos para a água intersticial através da precipitação ou dissolução 

de minerais autigênicos (KNOW et al., 2009). 
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2 OBJETIVOS  

 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Identificar e estudar os processos de diagênese do Fe, Mn, V, Cd, Cu, Ni, Zn 

e Ba dissolvidos na água intersticial de sedimentos marinhos depositados durante o 

Holoceno ao longo da plataforma continental do Sistema de Ressurgência de Cabo 

Frio (RJ). 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar os processos de diagênese de degradação da matéria orgânica 

(MO) nos sedimentos de Cabo Frio por redução de Mn, Fe e SO4
2- através 

da determinação dos mesmos na água intersticial e de sulfetos (∑H2S) 

dissolvidos na água intersticial.  

 Identificar possíveis relações entre as zonas de redução do Mn, Fe e SO4
2- 

e o tipo de MO presente nos sedimentos de Cabo Frio através da 

determinação de COT, NT e δ13C no sedimento.   

 Determinar as possíveis associações entre os processos de mineralização 

da MO mencionados anteriormente, a dissolução e/ou precipitação de 

minerais autigênicos e as concentrações de V, Cd, Cu, Ni, Zn, Ba e PO4
3- 

dissolvidos na água intersticial.  

 Determinar as possíveis relações entre o comportamento dos metais 

dissolvidos na água intersticial dos testemunhos com eventos ocorridos no 

passado, com base em geocronologia por 210Pb e por 14C, como variação 

na produtividade marinha e no nível do mar.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 
3.1 PROCESSOS DE DIAGÊNESE 

 
 
 O sedimento é um compartimento complexo formado matéria orgânica, 

partículas de origem geológica e organismos vivos. Neste compartimento ocorrem 

múltiplos processos, tais como armazenamento e transformação de compostos 

naturais, contaminantes e reciclagem de nutrientes (FÜTTERER, 2006). As 

partículas que compõem os sedimentos contêm uma mistura complexa de materiais 

orgânicos e inorgânicos, sendo os seus principais constituintes: argilas, quartzo, 

feldspatos, carbonatos de origem biogênica e geogênica, óxidos e hidróxidos de 

ferro e manganês (CAETANO, 1998; LAVRADO, 2003). No sedimento ocorre uma 

grande diversidade de processos químicos, físicos e biológicos que provocam 

alterações na sua composição, os quais são designados por processos diagenéticos 

ou diagênese (BROWNLOW, 1996). 

Os principais processos químicos de diagênese podem ser agrupados em 

cinco categorias: oxidação-redução, autigêneses, dissolução/precipitação, difusão e 

compactação (op. cit.). Os principais processos de diagênese que despertam 

bastante interesse na comunidade científica são os de degradação de matéria 

orgânica (MO), os quais podem desencadear reações importantes dentro das cinco 

categorias mencionadas. Isto porque quase todos os processos que ocorrem no 

sedimento durante a diagênese são diretamente ou indiretamente relacionados com 

a degradação da MO. Deste modo, esta MO que chega a superfície do sedimento é 

de fato a energia que dá início às reações redox diagenéticas primárias que 

influenciam na composição da água intersticial (SCHULTZ; ZABEL, 2006). As 

condições existentes nos sedimentos são geralmente drasticamente diferentes das
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encontradas na água. Enquanto na água, o oxigênio (O2) dissolvido existe em 

quantidade suficiente para ser utilizado nas reações de oxidação, no sedimento o O2 

existe apenas na camada superficial (entre mm e cm de espessura), sendo 

consumido durante a oxidação da matéria orgânica presente (VALE, 1989). À 

medida que a concentração de O
2
 diminui, outros oxidantes são, conseqüentemente, 

utilizados na degradação do material orgânico depositado pela microbiota (BERNER, 

1995; FROELICH et al., 1979). 

O modelo conceitual de degradação da MO em sedimentos marinhos foi 

proposto primeiramente no estudo de Froelich et al. (1979), o qual define as 

principais reações de decomposição da MO.  Tais reações de decomposição foram 

baseadas em uma razão muito simplificada (razão de Redfield), onde C:N:P 

corresponde a 106:16:1, que foi descrita por Redfield (1958). A seqüência das 

espécies oxidantes utilizadas (O
2
, NO

3

-
, óxidos de metais (Fe (III) e Mn (IV)), SO

4

2-
) 

é determinada pela variação da energia livre de Gibbs (ΔGr) envolvida em cada uma 

das reações entre estes oxidantes e o carbono orgânico. As reações 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

representam estes processos e a estequiometria envolvida em cada um deles 

(FROELICH et al., 1979).   

 

Respiração óxica (consumo de O2)                                                               (Reação1)      

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 138O2 → 106CO2 + 16HNO3 + 122H2O + H3PO4    

ΔGr = 3.190KJ mol
-1

 

 

Redução do Mn (IV)                                                                                      (Reação 2)  

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 236Mn2O + 472H
+ 

→ 236Mn
2+ 

+ 106CO2 + 8N2 + 366H2O + H3PO4 

ΔGr = 3.090KJ mol
-1

  

 

Redução do NO3
-                                                                                          (Reação 3) 

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4)  + 84.8HNO3  → 106CO2  + 42.4N2  +  16NH3 + 148.4H2O + H3PO4 

ΔGr = 2.750KJ mol
-1

 

 

Redução do Fe (III)                                                                                       (Reação 4)  

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 212Fe(OH)3 + 636H
+ 

→ 212Fe
2+ 

+ 106CO2 + 16NH3 + 636H2O + H3PO4 

ΔGr = 1.410KJ/mol  

 

Redução do SO4
2-                                                                                         (Reação 5)  
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(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 53SO4
2- 

→ 106CO2 + 16NH3 + 53S
2- 

+ 106H2O + H3PO4 

ΔGr = 380KJ/mol 

 

Metanogênese                                                                                              (Reação 6)  

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) → 53CO2 + 53CH4 + 16NH3 + H3PO4 

ΔGr = 350KJ/mol 

 

Como a energia livre de Gibbs (G) é uma função de estado (não é 

mensurada, é definida somente em termos de outras funções de estado como 

entalpia e entropia), então se torna usual utilizar a variação da energia livre de Gibbs 

da reação, representado por ΔGr (ATKINS; JONES, 2001). De um modo geral, a 

hipótese aceita é que a sequência de utilização dos aceptores de elétrons dentro de 

um ambiente natural corresponde a uma ordem decrescente da energia relacionada 

a cada processo microbiológico de degradação da MO (LAROWE; CAPPELLEN, 

2011). Assim, os aceptores de elétrons garantem diferentes quantidades de energia 

para os organismos que realizam tais processos. Desta forma o O2, o Mn(IV), o  

NO3
-, o Fe(III) e o SO4

2-, nesta seqüência,  são utilizados na oxidação do carbono 

orgânico por microrganismos que aproveitam a energia gerada para a realização e 

manutenção de atividades vitais celulares (FROELICH et al., 1979; STUMM; 

MORGAN, 1996). Assim, teoricamente, o processo que garante maior quantidade de 

energia liberada por mol de carbono orgânico é a respiração óxica. Por outro lado, o 

SO4
2- é o aceptor de elétrons que fornece a menor energia dentre os processos de 

oxidação mencionados. Este consumo sequencial cria uma zonação química no 

sedimento, quando hipoteticamente não ocorre bioturbação ou perturbação física.  

O estudo de Froelich et al. (1979) foi também um dos primeiros a associar os 

processos de mineralização com a definição de zona redox dentro de um registro 

sedimentar, baseado na investigação de perfis de água intersticial. A Fig. 1 mostra 

um modelo de perfil vertical de água intersticial correspondente a cada espécie 

produzida e consumida nestas zonas redox e uma relação destas zonas com a 

classificação quanto ao potencial de redução do sedimento. 
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Figura 1: Modelo de representação das zonas biogeoquímicas dentro do sedimento 
marinho (modificado de JØRGENSEN; KASTEN, 2006). Os nomes de cada zona foram 
propostos por Froelich et al. (1979). Os picos de concentração são arbitrários e os perfis 
refletem a seqüência em que cada processo de mineralização é dominante. 

  

A espessura da camada ou zona em que cada reação domina depende do 

ambiente sedimentar, podendo ser muito fina, e o limite que as separa pode ser de 

difícil identificação. No entanto, existem casos em que estas são significativamente 

espessas, facilitando a observação da predominância de cada processo de redução. 

Vale ressaltar que estas considerações são válidas somente para ambientes em 

condições de stead state, caso contrário, a variação das concentrações apresentam 

comportamentos dependentes de outros processos.  

Em sedimentos oceânicos a quantidade de matéria orgânica é menor em relação a 

sedimentos de mangue e lacustres, portanto a separação entre as zonas geralmente 

apresenta melhor definição. Em alguns casos, os oxidantes utilizados na 

decomposição da matéria orgânica têm origem na coluna de água (O
2
, NO

3

- 
e SO

4

2-
) 

migrando através da interface sedimento-água para a água intersticial. Outros 

oxidantes são produzidos no interior da coluna sedimentar. Em especial, o óxido de 

manganês (MnO2) é o oxidante preferencial da matéria orgânica quando a sua 

concentração é muito superior à de O2 e de NO3
- (STUMM; MORGAN, 1996). 

ZONA QUÍMICA DA ÁGUA INTERSTICIAL 
PROCESSOS DE  

MINERALIZAÇÃO 

Óxica 

Sub-óxica 

Anóxica 

(sulfídica) 

(metanogênica) 

Respiração óxica 

Redução do nitrato 
Redução do Mn 

 
Redução do Fe  

Redução do Sulfato 
 
 

Oxidação anaeróbica 
do metano 

Metanogênese 
(metanídica) 
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Na parte superficial do sedimento, a camada óxica é caracterizada por 

presença de oxigênio na água intersticial por processos de difusão molecular em 

uma zona óxica (ZO). Abaixo desta camada, os óxidos de manganês na fase sólida 

assumem uma importane etapa no processo de degradação da MO (Reação 2). 

Nesta zona de oxidação, um dos principais produtos é o Mn2+ liberado para a água 

intersticial. Este metal dissolvido pode difundir para a superfície e novamente 

precipitar sob a forma de oxi-hidróxido autigênicos (ALLER, 1994) ou para camadas 

de sedimento mais profundos e co-precipitar com minerais antigênicos, como a 

pirita, porém o primeiro caso é mais comum. Estes processos representam parte do 

ciclo do manganês nestes ambientes.   

Abaixo da zona de redução do Mn (ZRMn), nos processos anaeróbicos de 

degradação da MO realizados por microorganismos,  o oxigênio é obtido do NO3
- 

(Reação 3) dissolvido na água intersticial. Este nutriente pode estar presente nesta 

profundidade devido a sua produção na ZO ou por difusão molecular da coluna 

d’água. Um dos principais produtos deste processo é o NO2
-, que posteriormente 

gera a NH3 e ambos são liberados para a água intersticial. 

A degradação da matéria orgânica pela redução do Fe (III) (Reação 4) é 

termodinamicamente menos favorável que a redução do Mn (IV) (Reação 2), mas é 

um processo muito importante, visto que, de um modo geral, a concentração dos 

compostos de Fe é muito superior à de Mn na maioria dos ambientes (BURDIGE, 

1993). Semelhantemente ao processo que ocorre com o Mn, o Fe
2+

 produzido nesta 

zona de redução do Fe (ZRFe) pode difundir no sentido da superfície do sedimento, 

onde pode ser oxidado pelo MnO
2 

(LOVELY; PHILLIPS, 1998) e pelo O
2 

(DAVISON 

et al., 1991), bem como de outras espécies de oxi-hidróxidos de Fe.   

Consequentemente, as frações de Fe na fase sólida reativa do sedimento, 

como a ferrihidrita (Fe(OH)3), goetita (FeOOH) e hematita (Fe2O3), diminuem com o 

aumento da profundidade. No entanto, existe uma diferença significativa entre a 

reatividade destes minerais em ambiente marinho, determinada principalmente pelo 

grau de cristalinidade dos mesmos (KROM; BERNER, 1980). Neste sentido, 

segundo a literatura, as frações mais amorfas, como a ferrihidrita, desempenham um 

papel mais importante na oxidação da MO, devido a sua maior reatividade, seguido 

de goetita e hematita (BONNEVILLE et al., 2009; LAROWE; CAPPELLEN, 2011).                                     

        De acordo com a sequência de reações que ocorrem em sistemas marinhos, 

o SO
4

2-
 é um oxidante de MO geralmente mais utilizado quando sua  concentração 
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é muito superior a dos outros oxidantes mencionados anteriormente. Na zona de 

redução do SO
4

2-
 (ZRS), a reação de oxidação de MO (Reação 5) tem como um dos 

principais produtos o sulfeto (∑H2S). De um modo geral, a maior parte deste ∑H2S 

gerado pode precipitar sob a forma de sulfeto de ferro (FeS2). Na ausência de Fe 

reativo, o sulfeto gerado pode difundir por transporte molecular para camadas 

superficiais e ser re-oxidado (BOTTCHËR et al.,  2004). O resultado deste processo 

é a mineralização do carbono juntamente com o enriquecimento de enxofre nos 

sedimentos, formando predominantemente os sulfetos de ferro, dada a abundância 

natural do metal (Fe) no ambiente (RICKARD; MORSE, 2005). 

Dentro deste contexto, é possível ainda afirmar que, em sedimentos onde 

existe abundância de SO
4

2-
 e escassez de MO, como os sedimentos marinhos, 

espera-se uma baixa concentração de S2- solúveis nas águas intersticiais 

(WALLMANN et al., 2006). Isto porque já que ocorrerá pouca sulfidização pela falta 

de matéria a ser oxidada e parte do S2- formado sofrerá precipitação, as 

concentrações de S2- dissolvido geralmente se apresentam abaixo do limite de 

detecção (FAGNANI et al., 2011). Conseqüentemente, quando há baixos teores de 

matéria orgânica degradável nos sedimentos (limitante do processo redox), a taxa 

de conversão das substâncias oxidadas para reduzidas é muito menor (CANFIELD 

et al., 1993). No entanto, em ambientes marinhos sujeitos a regimes de circulação 

que favoreçam a produtividade primária, como em áreas de ressurgência, pode ser 

possível uma mudança de cenário. Visto que o aumento na concentração de 

carbono orgânico, bem como a labilidade da matéria orgânica depositada no 

ambiente, favorece o aumento das concentrações de S2- na água intersticial.    

A Fig. 2 mostra um exemplo do ciclo relacionado às espécies dissolvidas na 

água intersticial considerando todos os processos mencionados anteriormente. 
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Figura 2: Relação entre as espécies dissolvidas (Fe2+, Mn2+, SO4
2-, S2-, O2) na água 

intersticial do sedimento marinho e os possíveis caminhos de reações diagenéticas na zona 
óxica (ZO), zona de redução do Mn (ZRMn), zona de redução do Fe (ZRFe) e na zona de 
redução do SO4

2- (ZRS) (modificado de JØRGENSEN; NELSON, 2004).    

 

Alguns trabalhos mostram que não somente a MO pode ser oxidada por SO4
2- 

em grandes profundidades da coluna sedimentar, mas também o metano (CH4) que 

eventualmente pode estar sendo produzido em camadas mais profundas e 

difundindo para camadas superiores (BOROWSKI et al., 1996; NIEWÖHNER et al., 

1998; HENSE et al., 2003). A Reação 7 representa tal processo de oxidação do CH4 

através do SO4
2-, com a produção de S2-. 

 

Oxidação do metano 

CH4 + SO4
2- → HCO3

- + HS- + H2O                                                              (Reação 7) 

 

Esta camada de sedimento compreende a zona de transição sulfato-metano 

(ZTSM). A oxidação do CH4 pode ocorrer do limite inferior da ZRS até camadas de 
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sedimento em profundidades muito maiores, os quais foram depositados em muitos 

milhares de anos (SCHULTZ; ZABEL, 2006). 

 Os limites entre as várias camadas que caracterizam a zonação química das 

atividades bacterianas não estão localizadas a uma distância fixa a partir da 

interface sedimento-água, variando espacialmente e temporalmente devido às 

alterações de temperatura, composição química da água de fundo e fluxo de 

carbono orgânico (VALE; SUNDBY, 1998; DELVALLS et al., 2007). A presença 

destas reações altera a distribuição e o fluxo de diversos solutos. Para o caso dos 

metais, muitas alterações nas concentrações dos mesmos podem ocorrer, tanto 

devido a relação direta devido à formação de espécies oxidadas de manganês e 

ferro e devido à precipitação/co-precipitação com sulfetos. Em sedimentos 

compostos por elevadas quantidades de MO, a cinética das reações é rápida. Isto 

leva a uma seqüência completa de reações restrita apenas a uma fina camada de 

sedimento próximo a interface. Assim, o processo global de mineralização da 

matéria orgânica pode ser dominado por processos anaeróbicos através da redução 

de SO
4

2-
 (op.cit.). 

Dentro destes processos de mineralização, o fosfato (PO4
3-) é um dos 

principais produtos. No entanto, segundo autores como Faul et al. (2005), existe 

uma associação maior entre a dissolução de óxidos e hidróxidos de ferro com o 

aumento das concentrações de PO4
3- na água intersticial. Esta associação do PO4

3- 

aos óxidos e hidróxidos de Fe se deve principalmente aos processos de adsorção 

deste nutriente nas áreas superficiais destes minerais de Fe. A medida que estes  

óxidos e hidróxidos de Fe entram em dissolução dentro da zona de redução do Fe, 

ocorre também a liberação de PO4
3- da fase sólida para a água intersticial (SLOMP 

et al., 1996). A Fig. 3 mostra um modelo deste processo na coluna sedimentar. 
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Figura 3: Modelo proposto para a relação entre a redução do Fe e a liberação de PO4
3- para 

a água intersticial (modificado de HENSEN et al., 2006). 

 

Considerando tal comportamento, o PO4
3- pode ser liberado para a água 

intersticial pela degradação da MO e/ou, simultaneamente, pela redução do Fe 

férrico. Como o PO4
3- não é utilizado como um aceptor de elétrons, os processos de 

consumo do mesmo são (i) a absorção biológica para a formação de biomassa nova 

(FAUL et al., 2005); (ii) adsorção em partículas ou co-precipitação com minerais 

autigênicos (BATURIIN, 2003; PAYTAN; MCLAUGHLIN, 2007) (iii) formação de 

fluorapatita carbonática autigênica (CANFIELD et al., 2005; DIAZ et al., 2008).       

  Assim como ocorre com o PO4
3-, o comportamento de muitos metais traço 

pode estar relacionado com o ciclo do Fe. No entanto, o comportamento químico dos 

metais na água intersticial não é muito compreendido, devido a dinâmica de cada 

ambiente (SANTOS-ECHEANDIA et al., 2009).  

 Como foi discutido anteriormente, a composição da água intersticial de 

sedimentos marinhos é uma importante fonte de estudos sobre os processos 

biogeoquímicos que ocorrem no sedimento. No entanto, tal composição pode ser 

modificada no momento da amostragem, mascarando resultados, pois dependendo 

da metodologia de coleta, podem ocorrer processos de oxidação da amostra (LAND, 

1992). Portanto, a fim de obter bons resultados, é necessário sempre optar pela 

metodologia de coleta mais apropriada, para evitar qualquer contato da amostra com 
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a atmosfera ambiente, pois o oxigênio presente no ar oxida as espécies reduzidas 

rapidamente (DICKENS et al., 2007; SHOTBOLT, 2010). Portanto, o estudo sobre as 

metodologias de coleta de água intersticial em sedimentos redutores apresenta uma 

importância significativa, visto que existem diferentes métodos de amostragem que 

preservam as amostras, bem como muitos artefatos que podem modificar a 

composição original das mesmas.  

 
 
3.2 A AMOSTRAGEM DE ÁGUA INTERSTICIAL 

 
 

Existem diferentes métodos de coleta de água intersticial de sedimentos e 

estes podem ser divididos em dois principais tipos, a extração ex situ e a extração in 

situ. Os métodos ex situ, como através de prensa ou centrifugação, são realizados 

em laboratório e por este motivo apresentam maior intervalo de tempo entre a 

amostragem do sedimento e a extração da água intersticial dos mesmos. No 

entanto, os métodos in situ, como através de peeper, DGT ou rhyzon®, são 

realizados no local de amostragem. Cada técnica pode estar sujeita a diferentes 

potenciais de artefatos acoplados a limitação das metodologias desenvolvidas 

(BUFFLAP; ALLEN, 1995a). 

A coleta de água intersticial através da prensa é muito comum, fácil de 

realizar e relativamente barata em relação a outras técnicas. Este método consiste 

na extrusão prévia do sedimento e no tratamento de cada sub-amostra (camada 

sedimentar) em um equipamento de prensa sob atmosfera inerte (MANHEIM, 1966; 

SASSEVILLE et al., 1974). O volume de água intersticial coletado depende do tipo 

de sedimento estudado, no entanto cerca de 25mL/100g de sedimento pode ser 

coletado entre 30 e 45 minutos segundo estudos de Reeburgh et al. (1967). Os 

mesmos autores afirmam que somente um pequeno volume de gás é utilizado 

durante este tipo de coleta.  

 Semelhante a metodologia que utiliza a prensa, a centrifugação é de fácil 

manipulação e de baixo custo relativo. Esta técnica consiste na centrifugação de 

uma determinada camada de sedimento, que permite a separação da água 

intersticial como um sobrenadante dentro do tubo de centrifuga. Assim, uma das 

maiores dificuldades que esta metodologia apresenta é o longo tempo necessário 

para   o   balanceamento  das  amostras  dentro  do  equipamento  de  centrifugação  
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(BUFFLAP; ALLEN, 1995a). 

Tanto a amostragem por peeper quanto através das Placas DGT são 

baseadas no equilíbrio químico por troca catiônica. Tais técnicas consistem na 

permanência de membranas (que permitem a pré-concentração dos solutos em fase 

sólida) no sedimento durante determinado tempo até atingir o equilíbrio químico das 

espécies. Em seguida, no caso da utilização das placas DGT, os solutos pré-

concentrados são lixiviados com solução ácida e as concentrações são 

determinadas em função do intervalo de profundidade (ANGELIDIS, 1997). 

 A coleta de água intersticial através de Rhyzons® é a metodologia mais 

recente dentre as descritas anteriormente. Os Rhyzons® são constituídos de um 

tubo de polímero poroso (polisulfona) de 2,5mm de diâmetro e 5 ou 10 cm de 

comprimento, chamado de seção filtradora (Fig. 4).  

 

 

Figura 4: Sistema Rhyzon® para coleta de água intersticial (modificado de SEEBERG-
ELVERFELDT et al., 2005). 

 

O sistema Rhyzon® possui poros com um diâmetro de 0,1 µm e no interior da 

seção filtradora é possível observar uma haste fina, que tem o objetivo de impedir 

que o sistema seja totalmente imprensado dentro da coluna de sedimento. Esta 

haste pode ser de aço inoxidável, fibra de vidro ou nylon. O sistema é conectado a 

uma seringa ou tubo com vácuo como mostra a Fig. 5 (SEEBERG-ELVERFELDT et 

al., 2005; BERTOLIN et al., 1995). A seção filtradora deste sistema é totalmente 

introduzida no sedimento e o fluido que passa pelos poros é coletado na seringa 

onde é produzido vácuo permanentemente (Fig. 6). 
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Figura 5: Sistema Rhyzon® conectado a seringa (DICKENS et al., 2007) 

 

 

Figura 6: Sistema Rhyzon® introduzido em testemunho de sedimento (DICKENS et al., 
2007) 

 

Estudos têm concluído que este tipo de amostragem apresenta muitas 

vantagens: pouca perturbação no registro sedimentar, despensa a filtração da 

amostra, ausência de contato da amostra com ar atmosférico, pouco custo e 

relativamente pouco laborioso (SHOTBOLT, 2010; BUFFLAP; ALLEN, 1995a; 

SEEBERG-ELVERFELDT et al., 2005) .  Este sistema simplifica a extração da água 

intersticial, pois além de tornar dispensável o uso de centrífuga ou da prensa, a 

amostra é filtrada com filtros de 0,1 µm, o que significa que o fluido extraído não 

apresenta material particulado em suspensão. A Tabela 1 mostra as vantagens e 

desvantagens das principais técnicas de coleta de água intersticial estudadas 

durante o levantamento bibliográfico das metodologias de extração.  
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Tabela 1: Vantagens e desvantagens das diferentes técnicas de amostragem 

de água intersticial. 

Métodos Vantagens Desvantagens 

Rhyzons Evita oxidação da 

amostra 

 

Baixa resolução em relação ao DGT, 

alta resolução em relação a prensa e 

a centrifugação 

 

Peeper e DGT Evita oxidação da 

amostra, alta 

resolução 

 

Tempo consumido para atingir o 

equilíbrio químico 

Prensa Simples e barata Mudanças na temperatura e oxidação 

da amostra, precipitação/dissolução 

de minerais, necessidade de 

ambiente inerte 

 

Centrifugação Simples, barata e 

rápida 

 

Diluição da amostra, mudanças na 

temperatura e oxidação da amostra, 

necessidade de ambiente inerte 

durante o procedimento 

 

 O estudo de Seeberg-Elverfeldt et al. (2005) estima, através de modelos 

matemáticos (software MATLAB/FEMLAB) e cálculos (fluxo de Darcy), um volume 

máximo de amostra de água intersticial que deve ser coletado quando se utiliza uma 

resolução de amostragem de 1cm (Fig. 7).  Isto porque é necessário ter o 

entendimento de qual o volume de amostra coletado corresponde a uma 

determinada área de sedimento no intervalo de profundidade onde o Rhyzon é 

introduzido. Este cálculo é realizado para certificar que amostras de água de 

camadas adjacentes (superior ou inferior) não sejam um possível interferente na 

interpretação dos resultados.  Assim, no trabalho citado, o autor considera uma 

porosidade igual a 0.6, uma condutividade hidráulica igual a 10-3 m.s-1 (comum para 

ambiente marinho) e um comprimento de seção de filtração de 10cm de 

comprimento. Segundo os resultados desta modelagem numérica, um volume 

máximo de 6mL são indicados para a amostragem que utiliza uma resolução de 1cm 
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para estas condições.  

 

Figura 7: Modelagem numérica do estudo de Seeberg-Elverfeldt et al. (2005) para a 
amostragem de água intersticial utilizando Rhyzons. As diferentes cores visualizadas 
mostram os diferentes volumes que correspondem a uma área de sedimento dentro do perfil 
vertical dentro de uma resolução de 1cm. 

 

A resolução vertical mínima dentro de um perfil de água intersticial com a 

utilização de Rhyzons é equivalente a área de drenagem próxima a seção filtradora. 

Uma primeira estimativa da área de influência pode ser calculada através do raio (r) 

do tubo que contem o sedimento (cilindro do testemunho), o qual representa a 

alíquota de sedimento correspondente a amostra de água intersticial extraída. 

Assim, o raio desta área de drenagem pode ser calculado através da Equação 1. 

                                      

 

                                                        Equação 1 

                                                

Onde Vamostra é o volume de amostra coletado em mL, Ø é a pororsidade do 

sedimento e l é o comprimento da seção filtradora em cm, que neste caso é 10cm.  

         De um modo geral, o material particulado que chega a uma região costeira é 

disperso pelas correntes litorâneas que atuam sobre a plataforma continental, onde 
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a maior parte se deposita no talude. Apesar desta característica particular às 

plataformas continentais, Saavedra e Muehe (1994) apontaram a existência de um 

corpo de lama junto a costa na região de Cabo Frio, o qual foi considerado por estes 

autores uma situação peculiar desta região. A área de Cabo Frio vem despertando o 

interesse da comunidade científica desde a década de 70 por conta do regime de 

ressurgência, sendo a região objeto de vários estudos (MOREIRA, 1975; 

VALENTIN, 1980; VALETIN et al., 1985; GONÇALEZ-RODRIGUEZ et al., 1992; 

RODRIGUES; LORENZETTI, 2001; CASTELÃO; BARTH, 2006; PEREIRA;  

EBECKEN, 2009) que tratam sobretudo dos impactos da ressurgência sobre a 

produtividade local. 
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4  ÁREA DE ESTUDO 

 
 
 A área de estudo é localizada na plataforma continental de Cabo Frio, na 

região sudeste do estado do Rio de Janeiro, no sudeste da margem continental 

brasileira. Os pontos amostrados localizam-se entre 230S e 420W (Fig. 9). A 

plataforma continental de CF encontra-se entre a Bacia de Campos (ao norte) e a 

Bacia de Santos (ao sul). Devido a estrutura local entre estas duas bacias, foi 

formada uma fácies de lama na plataforma que se estende até quase a quebra de 

plataforma. Um levantamento sísmico da área foi realizado no escopo do Projeto 

Ressurgência* (Rede de Geoquímica Petrobrás), onde este corpo de lama foi bem 

delimitado, correspondendo a uma área de 680km2 (Fig. 8). Através destes dados, 

foram selecionados três pontos de amostragem para a realização deste trabalho, 

uma vez que os mesmos representam diferentes ambientes deposicionais. O ponto 

1 (BCCF10-01 e KCF10-01) apresenta a menor espessura de camada lamosa, no 

entanto, o ponto 15 (BCCF10-15 e KCF10-15) apresenta a maior espessura 

encontrada em todo o corpo de lama analisado batimetricamente. O ponto 9 

(BCCF10-09 e KCF10-09) foi selecionado para este trabalho devido ao ambiente 

intermediário em relação aos pontos 1 e 15.  

* Projeto Produtividade na Ressurgência Costeira de Cabo Frio e seu Potencial de Acúmulo de Matéria 

Orgânica: Interação Hidrosfera-Biosfera). 
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Figura. 8: Localização do banco lamoso na plataforma continental de Cabo frio. A área 
destacada no mapa acima representa a região do levantamento sísmico e os pontos 15 
(BCCF10-15 e KCF10-15), 9 (BCCF10-09 e KCF10-09) e 1(BCCF10-01 e KCF10-01) 
correspondem aos pontos de amostragem utilizados neste trabalho. 

 

 O clima da região é semi-árido e com baixa precipitação, devido 

principalmente a presença de águas frias do sistema de ressurgência costeira 

(VALENTIN, 1984). 

 A composição mineralógica, realizada dentro do escopo do Projeto 

Ressurgência, indicam presença de quartzo, feldspatos, mica, gipso, gibsita, calcita, 

caulinita, esmectita, pirita, ilita, anfibólio e aragonita (ALBUQUERQUE, 2011).  
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4.1 CIRCULAÇÃO OCEÂNICA 

 
Os efeitos físicos que causam a ressurgência estão associados à ação de 

correntes oceânicas que alternam de predominância de acordo com a época do ano. 

A Corrente do Brasil (CB) ruma durante o ano todo paralela à costa no sentido sul-

sudoeste, e acompanha aproximadamente o contorno da plataforma continental. No 

inverno a CB se encontra com a Corrente das Malvinas (CM), ocorrendo uma a 

convergência (ou confluência) subtropical, onde parte da água das CM afunda e 

passa a ocupar o estrato inferior da CB, formando uma outra massa de água 

chamada Água Central do Atlântico Sul (ACAS) (CALADO et al., 2010). Esta ruma 

em sentido norte contrário à CB, com características de baixa temperatura, mas com 

altas concentrações de nutrientes dissolvidos. Nos meses de inverno fica restrita a 

profundidades maiores, mas no fim da primavera e durante o verão, invade a 

camada de fundo sobre a plataforma continental. No entanto, estudos recentes tem 

mostrado que a ACAS pode permanecer na plataforma continental durante boa parte 

do ano (op. cit.). 

Todo este sistema de circulação influencia diretamente e indiretamente na 

sedimentação local do material particulado, podendo influenciar na diferença da 

qualidade e fluxo de material orgânico sedimentado em diferentes pontos do corpo 

lamoso em CF. Na Fig. 9 é possível observar a representação de como todos estes 

processos de circulação ocorrem em CF, bem como a localização do corpo de lama 

na plataforma continental.  
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       CB            

       Frente interna da CB  

       Vórtice 

     Isóbata 

     Pluma costeira 

 

 

 

 

 

Figura 9: Localização dos pontos de amostragem no banco de lama de Cabo Frio, onde o 
ponto 15 representa os perfis BCCF10-15 e KCF10-15, o ponto 9, BCCF10-09 e KCF10-09 
e o ponto 1, BCCF10-01 e KCF10-P01. São indicados os principais mecanismos 
oceanográficos que influenciam na região.  

 
 

Os testemunhos BCCF10-01 e KCF10-01 representam o ponto mais distante 

da costa e pode eventualmente está sob influência da borda da CB e o material 

particulado pode ter origem do rio Paraíba do Sul (influência ao norte) e Baia de 

Guanabara (influência ao sul) (DIAS et a., 1982 apud DORNELLES; SAAVEDRA, 

1999). Os testemunhos BCCF10-15 e KCF10-15 representam o ponto mais próximo 

da costa, os quais também aparentemente apresentam uma sedimentação 

potencialmente influenciada pelas plumas do rio Paraíba do Sul e Baia de 

Guanabara (op. cit.). Os testemunhos BCCF10-09 e KCF10-09 representam um 

ponto intermediário entre os mencionados anteriormente e a sedimentação do 

material particulado possivelmente é determinada por vórtice ciclônico pontual, que 

pode ser observado através de imagens de monitoramento remoto (Projeto 

Ressurgência).  

 
4.2 O SISTEMA DE RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO  

 
A definição clássica para o fenômeno de ressurgência esta relacionada a um 

processo de afloramento de águas frias (abaixo de 20º C) e ricas em nutrientes que 

tem origem em grandes profundidades para a zona fótica (CARBONEL, 2003). 

Existem vários tipos de efeitos físicos associados a este fenômeno natural como a 
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quebra de plataforma continental, vórtices ciclônicos (ventos gerados por ciclones), 

efeitos topográficos do fundo do oceano (como montanhas e cordilheiras no fundo), 

ondas internas e outros tipos menos comuns, mas não menos importantes (op. cit.). 

A massa de água de fundo que ascende contem concentrações de nutrientes 

maiores do que as concentrações normalmente encontradas em águas oligotróficas 

da plataforma (atingindo cerca de 30 vezes maior) (CARBONEL; VALENTIN, 1999). 

Assim, uma vez carregados para a zona fótica, tais concentrações de nutrientes 

promovem o desenvolvimento do plâncton, que constitui a base da cadeia alimentar 

no oceano. Uma consequência direta deste processo é o fornecimento de alimento a 

peixes e outros organismos marinhos, contribuindo para o aumento das populações 

e estimulando a atividade pesqueira na região. Um exemplo deste tipo de ambiente 

é a plataforma continental central do Peru, que detêm uma das maiores produções 

de pescado no mundo graças à ação da ressurgência em sua costa. As áreas de 

ressurgência representam apenas 1% do oceano, porém suportam mais de 50% da 

produção pesqueira mundial (RODRIGUES, 1973). 

O sistema de ressurgência de CF é influenciado por vários fatores. A ação 

dos ventos nordeste exercem um mecanismo de deslocamento de grande 

quantidade de água das camadas superficiais em direção ao mar, devido a formação 

de uma componente superficial do fluxo (Ekman). A mudança abrupta da linha de 

costa que passa de N-S para E-W também exerce grande influencia, bem como o 

efeito topográfico e a ocorrência de meandros e vórtices da frente interna da CB 

(VALENTIN, 1994; MAHIQUES et al., 2002; MAHIQUES et al., 2005). Assim, ocorre 

o favorecimento do afastamento da AT e a ascensão da ACAS até próximo a costa, 

originando a ressurgência costeira.  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 
5.1 AMOSTRAGEM 

 
 

Para a realização deste estudo, foram coletados testemunhos longos e curtos 

em 3 pontos da plataforma continental da região de CF (Tabela 2). Os testemunhos 

curtos foram coletados com uso de box-cores (30x30x30cm) a bordo da embarcação 

Av. Pq. Oc. Diadorim (Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira – IEAPM 

– Marinha do Brasil), enquanto os testemunhos longos foram obtidos através de 

kullenberg a bordo da embarcação Ocean Surveyor (C&C Technologies do Brasil).  

 

Tabela 2: Identificação e comprimento de cada testemunho. 
 

Testemunhos 
Comprimento dos 

testemunhos (cm) 
Compartimento analisado 

BCCF10-01D2 

BCCF10-09E3 

BCCF10-15A3 

KCF10-01A 

KCF10-09A  

KCF10-15B 

16 

16 

21 

380 

430 

300 

Água intersticial  

BCCF10-01C1 

BCCF10-09B2 

BCCF10-15B3 

KCF10-01B  

KCF10-09B  

KCF10-15C 

16 

380 

23 

450 

23 

430 

 

 

COT, NT, δ13C e Granulometria 
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As coordenadas geográficas e a profundidade da coluna d’água em cada 

ponto são apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Localização geográfica e profundidade da coluna d’água dos pontos 
de amostragem na plataforma continental de Cabo Frio. 

 

Ponto Latitude Longitude 
Profundidade da coluna  

de água (m) 

01 23o40’38” 41o59’01” 128 

09 23o20’13”  41o73’63” 117 

15 23o05’86” 41o87’61” 79 

 

Os testemunhos coletados com a finalidade de extrair a água intersticial foram 

coletados com tubos previamente furados. Os testemunhos longos foram 

seccionados em tamanhos de 1m e fixados em bases de madeira instalada na 

embarcação para a extração da água intersticial (Fig. 10A). Nos testemunhos curtos, 

a extração foi realizada no laboratório do IAPM (Fig. 10B).  

A água intersticial de todos os testemunhos foi extraída através do sistema 

Rhyzon® com uma seção filtradora de 10cm. A resolução nos testemunhos curtos foi 

de 1cm até 5cm de profundidade, de 2cm até 11cm e de 5cm até o final dos perfis. 

Nos testemunhos longos a resolução foi de 10cm, 20cm e 30cm. Dentro de glove 

bag sob atmosfera de N2, foram separadas alíquotas das amostras e as mesmas 

foram fixadas (Fig.11). As soluções fixadoras e os volumes utilizados em cada 

alíquota são apresentados na Tabela 4. Em seguida, todas as amostras foram 

condicionadas a 40C até posteriores análises químicas.  
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Figura 10: Extração de água intersticial dos testemunhos longos (A) e dos testemunhos 
curtos (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Fixação das amostras dentro de glove bag sob atmosfera de N2.  

 

Tabela 4: Volumes das amostras de água intersticial e soluções fixadoras 
adicionadas nas respectivas alíquotas. 

 

Dissolvido Volume (mL) Solução fixadora 

Nutrientes 5 - 

Metais 1 100μL de HNO3 % 

Sulfato e Sulfeto 1 100μL de Zn(Ac)2 5% 

 

 

 

 

 

A B 
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5.2 ANÁLISES QUÍMICAS 

 
 
5.2.1 Água intersticial 

 
 
5.2.1.1 Metais 

 
 

A determinação dos metais nas amostras foi realizada após o pré-tratamento 

das mesmas em coluna de resina Chelex100 (CORSINI et al., 1986; PAI et al., 1998; 

GARCIA-SANCHEZ et al., 2004). Para este experimento foram elaboradas 7 

colunas, onde cada uma delas foi empacotada com 0,5g de resina Chelex100 (Fig. 

12). Após a confecção das mesmas, foi estabelecido um período de 

condicionamento da resina, com a seguinte seqüência de eluentes: 100mL de água 

Mili-Q, 10mL de solução de HNO3 2M, 50mL de água Mili-Q, 10mL de NH4OH 2M e 

180mL de água Mili-Q. Este procedimento de condicionamento foi realizado antes de 

utilizar a coluna e cada a amostra. A vazão da coluna permaneceu em 2mL min-1 

durante todo o procedimento.  

 

Figura 12: Coluna de resina Chelex 100 elaborada para a retenção de metais. 
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Antes de passar pela coluna, o pH de todas as amostras foi neutralizado com 

solução de NH4OH 2M. Após o condicionamento da resina, 1mL da amostra 

neutralizada foi introduzida na coluna. Neste primeiro momento, a foi introduzido 

30mL de água Mili-Q e em pequenas alíquotas desta fração foi feita a titração do 

cloreto (para certificar que todo o cloreto foi eluído). Em seguida, os metais retidos 

na resina foram lixiviados com  10mL de HNO3 2M e 10mL de NH4OH 2M. Estas 

duas frações foram devidamente armazenadas até o momento das análises. 

   As concentrações dos metais nas duas frações mencionadas anteriormente 

foram determinados por Espectrometria de Massas com Fonte de Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-MS) do modelo XSERIES 2 Thermo Fisher Scientific, 

equipado com uma câmara de nebulização cônica e um nebulizador concêntrico. Os 

parâmetros experimentais do ICP-MS utilizados para estas determinações são 

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Parâmetros experimentais para a determinação de metais por ICP-MS 

 

 Parâmetros do ICP-MS 

Potencia do gerador de RF (W) 1400 

Vazão de Ar (Plasma) 13 L min -1 

Vazão de Ar (Gás auxiliar) 0,7 L min -1 

Vazão de Ar (Nebulizador) 0,98 L min -1 

Vazão do gás CCT (8%H2/He) 6,98 

Modo de Varredura Peak jump 

 

A exatidão dos resultados obtidos foi verificada através da análise de 

materiais certificados de referência (CASS-4 near-shore seawater, National 

Research Council of Canada), nas mesmas condições utilizadas para as amostras. 

Na Tabela 6 são apresentadas as médias e os desvios padrões das concentrações 

de Fe, Mn, Cu, Cd, Ni e Zn obtidas e certificadas (n=6). 
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Tabela 6: Média e desvio padrão das concentrações de Fe, Mn, Cu, Cd, V, Ni e 

Zn (μmol L
-1

) obtidas e certificadas nos padrões de CASS 4. 
 

 Concentração  

Metal Obtida Certificada Recuperação(%) 

Fe 1,296±0,100 1,4400±0,110 90 

Mn 2,175±0,210 2,6200±0,200 83 

Cu 0,372±0,032 0,3800±0,028 98 

Cd 0,020±0,009 0,0215±0,002 95 

V 0,990±0,180 1,3200±0,140 75 

Ni 0,307±0,050 0,3300±0,023 93 

Zn 0,640±0,050 0,7190±0,068 89 

 

As concentrações obtidas dos metais encontram-se dentro do intervalo de 

variação certificado, considerando-se que as metodologias utilizadas foram 

adequadas. Os valores de recuperação foram maiores para Cu, Cd, Ni e Fe e 

menores recuperações foram obtidas para V, Mn e Zn. O valor da precisão das 

medições das concentrações foi obtido através do desvio padrão relativo e 

apresentou valores entre 1-5%.  

 
 

5.2.1.2 Fosfato (PO4
3-) 

 
 

A determinação de PO4
3- foi realizada através de método analítico 

colorimétrico de azul de molibdênio descrito por Gieskes (1991). Em um volume de 

1mL de amostra não fixada (Tabela 3) foi adicionado 2mL de uma solução mista, a 

qual é composta por quatro soluções: molibidato de amônia 0,2%, ácido sulfúrico 

1%, ácido ascórbico 0,35% e antimônio tartarato de potássio 0,009%. As 

concentrações de fosfato foram determinadas em espectrofotometro, com 

absorbância em 885nm. 
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5.2.1.3 Sulfato (SO4
2-) 

 
 

As concentrações de SO4
2 foram obtidas por método gravimétrico descrito por 

Gieskes (1991). Um volume de 0,5mL de amostra fixada com acetato de zinco foi 

diluída com 0,3mL de água destilada. Esta solução foi aquecida até 800C em placa 

de aquecimento. Cuidadosamente, adicionou-se gotas de solução de BaCl2 10% 

para a precipitação de sulfato de bário (precipitado branco). A solução continuou 

sendo adicionada até não ser mais observada a formação de precipitado. Após 24 

horas, o precipitado foi filtrado com filtros de fibra de vidro de 0,45μm previamente 

pesados. O peso do filtro foi subtraído do peso final e a concentração de sulfato foi 

determinada.  

 
 
5.2.1.4. Sulfeto (S2-) 

 
 

As concentrações de ∑H2S foram determinadas por método colorimétrico de 

Cline (1969). No laboratório com ausência de luz, foram colocados 0,5mL de 

amostra fixada com acetato de zinco (Tabela 3) juntamente com 3,5mL de água Mili-

Q e 1,2mL de reagente Diamin em cubetas de plástico. Após a adição do Diamin, as 

cubetas foram rapidamente fechadas e mantidas em um recipiente também fechado. 

Após 1 hora, as concentrações foram determinadas em espectrofotômetro, em um 

comprimento de onda de 470nm. As análises foram realizadas em duas etapas e 

para cada uma delas foi feito uma curva padrão. 

 
 
5.2.1.5 Cloreto (Cl-) 

 
 
 As concentrações de Cl- foram obtidas por método de titulação de Mohr 

descrito por Gieskes (1991).Um volume de 0,1ml de amostra não fixada (Tabela 3) 

foi colocada em um becker de 10ml, adicionou-se 5ml de água deionizada e 0,1ml 

de solução indicadora de cromato de potássio/dicromato de potássio. A titração da 

amostra foi feita com AgNO3 0,1M sob vigorosa agitação magnética até o surgimento 

de uma cor marron-avermelhada permanente. O cálculo da concentração de cloreto 

na amostra  foi realizado através da Equação 2. 



45 
   

C = (V. 0,1 . 0,03545 .100) / 0,1 

Onde V é o volume AgNO3 0,1M adicionado. 

 
 
5.2.2 Sedimento 

 
 

Os testemunhos curtos foram extrudidos no laboratório do IAPM 

imediatamente após a coleta, com uma resolução de 0,5cm. Os testemunhos longos 

foram armazenados sob refrigeração de 40C no Departamento de Geoquímica da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) até o momento da abertura. Estes 

testemunhos foram abertos com um auxílio de uma serra elétrica, realizando um 

corte longitudinal, dividindo em duas seções. Estes foram seccionados com uma 

resolução de 1 cm. 

 
 
5.2.2.1  Granulometria 

 
 

A análise granulométrica foi feita através de um analisador por difração a 

laser, modelo CILAS 1064, que permite a detecção e mensuração das partículas dos 

sedimentos situados na faixa de 0,04 / 500 micrômetros (μm). Um pré-tratamento 

das amostras foi realizado previamente, a fim de eliminar a matéria orgânica. Nesse 

procedimento, adiciona-se gradualmente às amostras 10 ml de peróxido de 

hidrogênio (H2O2). As amostras seguem para um procedimento de lavagem com 

água destilada, onde os tubos são centrifugados por 5 minutos, a 3500 rpm, 

procedendo-se a eliminação do sobrenadante (LORING; RANTALA, 1992). 

Para proporcionar uma leitura mais precisa com relação à distribuição e a 

dimensão das frações granulométricas, as amostras são previamente desagregadas 

adicionando-se cerca de 25mL por amostra do dispersor  hexametafosfato de sódio 

4% e mantendo-se sob agitação em uma placa agitadora por cerca de 24 horas. 

Antes de ser injetada no aparelho, se separa as frações maiores das menores de 

420μm, utilizando uma peneira com diâmetro de malha de 420μm (método manual). 

A classificação granulométrica foi realizada através das equações propostas 

por Folk e Ward (1957), do programa GRADISTAT, disponibilizado na internet 

(http://www.kpal.co.uk/gradistat.htm). 

http://www.kpal.co.uk/gradistat.htm
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5.2.2.2 Determinação da composição elementar e isotópica da matéria orgânica: 

Carbono Orgânico Total e Nitrogênio Total 

 
 

A determinação de COT e NT foram realizadas em amostras previamente 

descarbonatadas com solução de HCl 0,5 mol/L. Os sedimentos, 

descarbonatados e macerados, são acondicionadas em cápsulas de estanho e 

analisadas no analisador automático CHNS, PDZ Europa modelo ANCA, do “UC 

Davies Stable Isotope Facility, Departament of Agronomy”, Estados Unidos da 

América (USA). 

 O tratamento das sub-amostras destinadas a análise istópica de carbono foi o 

mesmo realizado para a análise da composição elementar. A determinação de δ13C 

das amostras foi realizada em espectrômetro de massa, PDZ Europa modelo 20-20, 

acoplado ao analisador automático CHN do “UC Davies Stable Isotope Facility, 

Departament of Agronomy”, USA. 

 
 
5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 
 

Os dados obtidos através das análises descritas foram tratados 

estatisticamente utilizando o programa Statistic 8.0. Os dados de metais, COT e silte 

dos pontos 1 (BCCF10-01 e KCF10-01), 9 (BCCF10-09 e KCF10-09) e 15(BCCF10-

15 e KCF10-15) foram analisados para verificar um possível agrupamento entre os 

pontos estudados através de clusters. Estes mesmos dados encontrados em cada 

testemunho, foram analisados separadamente para verificar correlações entre os 

mesmos através de matrizes de correlação.  
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6 RESULTADOS  

 
 
6.1 ÁGUA INTERSTICIAL 

 
 

Os volumes de água intersticial coletados nos testemunhos variaram entre 1 e 

10mL e o raio de drenagem de 0,37 a 1,78cm (ANEXO 1), o qual foi calculado 

através da Equação 1 apresentada no tópico 3.2. deste trabalho. As amostragens 

com resolução de 1cm, 2cm, 5cm, 10cm, 20cm e 30cm apresentaram um raio de 

drenagem menor que  0,5cm, 0,8cm, 0,7cm, 0,8cm, 0,8cm e 1,8cm, 

respectivamente.  Assim, todos os valores encontrados para os raios de drenagem 

estão dentro do intervalo de resolução utilizados, não abrangendo as profundidades 

adjacentes (superiores e inferiores). Segundo este resultado, foi considerado neste 

trabalho que as amostras de AI coletadas de fato representam os intervalos de 

profundidade a qual foram atribuídas.  

As concentrações de S2- dissolvido nas amostras de água intersticial ficaram 

abaixo do limite de detecção em todos os testemunhos, exceto para o testemunho 

KCF10-09, onde foram encontradas altas concentrações, variando entre 0,1μM e 

1mM. Assim, o gráfico de S2- é mostrado somente para este testemunho.  

 
 

6.1.1 Ponto 1: Testemunhos BCCF10-01 e KCF10-09 

 
 
Os resultados encontrados para Mn, Fe, SO4

2-, PO4
3-, V, Cd, Cu, Zn, Ni e Ba 

dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho BCCF10-01 são 

apresentados na Fig. 13. Baseado nos perfis de Mn e Fe foi possível separar o 

mesmo 2 fases.  
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Figura 13: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4
2-, PO4

3-, V, Cd, Cu, Ni, Zn e Ba dissolvidos  nas amostras de água intersticial do testemunho 
BCCF10-01. 

FASE 2 

FASE 1 

Ba (nM) 

FASE 2 

FASE 1 

4
8 
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Na Fase 1, as concentrações de Mn2+ aumentam com a profundidade no 

intervalo entre 1cm e 2cm, variando de 1,7μM para 4,1μM e permanecendo 

constante até 4cm. As concentrações de Fe dissolvido apresentam um pequeno 

aumento, variando entre 48,6μM e 80μM, e tais concentrações correspondem as 

profundidades de 1cm e 2cm, respectivamente. No entanto, as concentrações 

diminuem com a profundidade até 5cm, onde foi encontrada a concentração mínima 

para o perfil igual a 19 μM. As concentrações de PO4
3- e V não variam muito nesta 

fase, apresentando valores de 1,4μM a 1,9μM e de 9,4nM a 37nM, respectivamente. 

As concentrações de Cd nesta fase são baixas e não variam muito, apresentando 

valores entre 1,1nM e 9nM. As concentrações de Cu aumentam com a profundidade 

nesta fase, apresentando valores de 1μM em 1cm e um valor máximo para este 

perfil de 2,8μM em 4cm. As concentrações de Ni aumentam com a profundidade 

apresentando um valor mínimo 41,4nM em 1cm e um valor máximo de 559nM em 

5cm. As concentrações de Zn são baixas nos primeiros três centímetros de 

profundidade, permanecendo com uma média de 3,5nM e apresentando pequeno 

aumento em 4cm, atingindo o valor de 9,3nM. As concentrações de Ba apresentam 

uma diminuição entre 1 e 2cm, apresentando os valores de 89nM e 36nM, 

respectivamente. Abaixo desta profundidade, as concentrações aumentam até 4cm, 

atingindo um valor de 122nM.  

Na Fase 2, as concentrações de Mn2+ diminuem no intervalo entre 4cm e 

9cm, atingindo uma concentração igual a 2,7μM e as concentrações não apresentam 

grande variação na base do testemunho. Nesta fase, as concentrações de Fe 

aumentam gradativamente com a profundidade, atingindo o valor máximo de 120μM 

em 16cm. Semelhantemente, as concentrações de PO4
3- aumentam nesta fase, 

atingindo o valor máximo de 9,4μM em 16cm. As concentrações de V aumentam em 

4cm de profundidade, apresentando um valor de 89nM e permanecem quase 

constantes até o final do perfil. As concentrações de Cd aumentam com a 

profundidade atingindo um valor máximo de 99,8nM em 11cm, porém diminui para 

4,8nM em 16cm. As concentrações de Cu diminuem em 7cm de profundidade, 

atingindo um valor mínimo para este perfil igual a 0,8μM. As concentrações de Ni 

diminuem ate 11cm de profundidade nesta fase, atingindo um valor de 294,4nM e 

permanecendo constante na base do perfil. As concentrações de Zn aumentam com 

a profundidade até 9cm nesta fase, apresentando o valor máximo para este perfil de 

17,4nM.  Abaixo desta profundidade, as concentrações diminuem, permanecendo 
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com a média de 8,4nM. As concentrações de Ba aumentam em 9cm de 

profundidade, atingindo um valor máximo para o perfil igual a 189nM, porém abaixo 

desta profundidade as concentrações diminuem, atingindo o valor mínimo de 21nM 

em 16cm.   

As concentrações de SO4
2- permanecem quase constantes nas amostras de 

água intersticial deste testemunho, tanto na Fase 1 quanto na Fases 2, 

apresentando valores entre 25mM e 27mM ao longo de todo o perfil.     

As mesmas espécies dissolvidas mencionados acima (Mn, Fe, SO4
2-, PO4

3-, 

V, Cd, Cu, Zn, Ni e Ba) encontradas para as amostras do testemunho KCF10-01 são 

apresentados na Fig. 14. Semelhantemente ao que foi feito para o testemunho curto 

descrito anteriormente (BCCF10-01), foi possível separar 3 fases.  
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Figura 14: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4

2-, PO4
3-, V, Cd, Cu, Ni, Zn e Ba dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho KCF10-

01. 

[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma 

questão interessante. Você pode posicionar a caixa de 

texto em qualquer lugar do documento. Use a guia 

Ferramentas de Caixa de Texto para alterar a formatação 

da caixa de texto da citação.] 
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Cu (μM) Ni (nM) Zn (μM) Ba (µM) FASE 3 

FASE 2 
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FASE 3 

FASE 2 

FASE 1 
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5
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Na Fase 1 ocorre um pequeno aumento das concentrações de Mn, onde 

foram encontrados os valores de 1,9μM e 0,8μM nas profundidades de 30cm e 

60cm, respectivamente. As concentrações de Fe diminuem de 122μM para 66μM 

nesta fase. As concentrações de SO4
2- apresentam uma pequena diminuição entre 

30 e 60cm, onde foram encontrados os valores de 24mM e 23mM, respectivamente. 

As concentrações de PO4
3- apresentam um aumento entre 30cm e 70cm, onde 

foram encontrados os valores de 9,9μM e 15μM, respectivamente. As concentrações 

de V dissolvido apresentam um aumento, variando de 136nM a 298nM, 

respectivamente. O perfil das concentrações de Cd mostra que as concentrações 

deste metal permaneceram constantes tanto na Fase 1 quanto na Fase 2, 

apresentando uma média de 19,2nM. As concentrações de Cu apresentaram uma 

pequena diminuição com a profundidade nesta fase, variando de 2,1μM a 0,9μM. As 

concentrações de Ni apresentaram uma diminuição das concentrações até 70cm de 

profundidade, atingindo o valor de 8,3nM. As concentrações de Zn aumentam com a 

profundidade nesta fase, variando de 4,7µM a 13,8µM no intervalo entre 30 e 70cm. 

As concentrações de Ba aumentam com a profundidade até 70cm de profundidade, 

atingindo 0,95μM. 

Na Fase 2, as concentrações de todos os metais dissolvidos, bem como do 

SO4
2- e do PO4

3-, apresentam uma diminuição em relação aos valores encontrados 

na Fase 1, com exceção do Zn, que apresenta um aumento e do Cd, que 

permanece praticamente constante. As concentrações de Mn, Fe e Ni apresentam 

uma média de 0,8μM, 60μM e 10nM, respectivamente. As concentrações de SO4
2- 

apresentam uma diminuição de 26mM para 20mM entre 90cm e 140cm, porém as 

concentrações aumentam novamente até 280cm atingindo o valor de 26mM. As 

concentrações de PO4
3- diminuem até 140cm, atingindo um valor de 8μM, porém 

aumentam novamente no intervalo entre 140cm e 240cm, atingindo o valor máximo 

de 17μM encontrado para este perfil. As concentrações de V diminuem no intervalo 

de profundidade entre 60cm e 240cm, atingindo um valor de 218nM. As 

concentrações de Cu diminuem com a profundidade nesta fase, atingindo o valor de 

0,02μM em 240cm. As concentrações de Zn aumentam com a profundidade, 

atingindo o valor de 18µM em 240cm. As concentrações de Ba diminuem nesta fase, 

permanecendo com a média de 0,5µM.  
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Na Fase 3, as concentrações dos metais, do SO4
2- e do PO4

3- apresentam um 

aumento novamente. As concentrações de Mn aumentam atingindo uma 

concentração máxima igual a 2,2μM em 340cm.  Na base do testemunho, em 

370cm, ocorre uma diminuição na concentração, onde foi encontrado um valor 

mínimo para este perfil de 0,2μM. As concentrações de Fe aumentam nesta fase, 

atingindo uma concentração máxima igual a 130μM. Na base do testemunho (entre 

270 e 370cm de profundidade), a concentração diminui, atingindo o menor valor 

encontrado neste perfil, que corresponde a 35μM. As concentrações de  PO4
3- 

diminuem na base do testemunho, atingindo uma concentração mínima igual a 

3,5μM em 370cm. As concentrações de V aumentam atingindo o valor máximo 

encontrado neste perfil, correspondente a 438nM em 280cm e estas concentrações 

permanecem quase constantes até 340cm.  Na base do testemunho, a concentração 

de V diminui, atingindo um valor de 332nM em 370cm. As concentrações de Cd 

apresentam um pequeno aumento, atingindo o valor máximo igual 43nM em 370cm. 

As concentrações de Cu apresentam um pequeno aumento nesta fase, atingindo um 

valor de 0,6 μM em 340cm. As concentrações de Ni apresentam um pequeno 

aumento, atingindo um valor de 121µM em 280cm de profundidade. As 

concentrações de Zn apresentaram uma diminuição até 310cm de profundidade, 

atingindo o valor mínimo encontrado em todo o perfil, que corresponde a 2,5µM. As 

concentrações de Ba apresentam um aumento nesta fase, atingindo um valor 

máximo de 1,5µM em 310cm de profundidade.  

 
 
6.1.2 Ponto 09: Testemunho BCCF10-09 e Testemunho KCF10-09 

 
 

Os resultados encontrados para Mn, Fe, SO4
2-, PO4

3-, V, Cd, Cu, Zn, Ni e Ba 

dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho BCCF10-09 são 

apresentados na Fig. 15. Baseado nos perfis de Mn e Fe, foi possível separar 2 

fases.   
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Figura 15: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4
2-, PO4

3-, V, Cd, Cu, Ni, Zn e Ba dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho 
BCCF10-09. 
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FASE 1 

FASE 2 

FASE 1 
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Na Fase 1, as concentrações de Mn aumentam com a profundidade no 

intervalo entre 2cm e 4cm, variando entre 1,2μM e 7,2μM. As concentrações de Fe 

apresentam um pequeno aumento, variam de 40,7 a 77μM e estas tais 

concentrações correspondem as profundidades de 1,5 e 3cm, respectivamente. As 

concentrações de PO4
3- apresentam um aumento no intervalo de profundidade entre 

1,5cm e 5cm, onde foram encontrados os valores de  1μm e 6,3μm, 

respectivamente. As concentrações de V dissolvido variaram entre 4,3nM e 166,5nM 

e tais concentrações foram encontradas em 4cm e 5cm, respectivamente. A 

concentração de Cd é alta no primeiro centímetro e diminui com a profundidade 

nesta fase, variando de 47,9nM a 1,2nM. As concentrações de Cu apresentaram um 

aumento com a profundidade ate 4cm, variando entre 0,35μM e 3,6μM. Assim como 

o Cd, a concentração de Ni também é alta no primeiro centímetro e diminui até 2cm, 

variando de   551nM a 190nM. As concentrações de Zn apresentaram uma 

diminuição entre 1cm e 3cm, apresentando uma variação de 15,5µM a 2,8μM.  As 

concentrações de Ba são baixas e constantes nesta fase, apresentando uma média 

de 0,05μM.    

Na Fase 2, as concentrações de Mn diminuem com a profundidade no 

intervalo entre 4cm e 11cm, atingindo uma concentração igual a 0,9μM. Na base do 

testemunho, as concentrações permanecem constantes, apresentando um valor de 

1,8 μM em 16cm. A s concentrações de Fe apresentam uma pequena diminuição 

com a profundidade até 7cm, atingindo um valor de 41µM e permanecendo quase 

constantes abaixo desta profundidade, apresentando uma média de 40 μM.  As 

concentrações de PO4
3- apresentam um valor de 6,4 µM em 5cm e permanecem 

constantes até 9cm. Na base do testemunho, ocorreu uma pequena redução nas 

concentrações, onde foi encontrado o valor de 4,1μM em 11cm. As concentrações 

de V dissolvido apresentam uma diminuição nesta fase, variando entre 166,5nM e 

17nM e tais concentrações foram encontradas em 5cm e 9cm, respectivamente. 

Abaixo deste intervalo, ocorre um pequeno aumento, atingindo o valor de 51nM em 

16cm. As concentrações de Cd apresentam um pequeno aumento em 5cm, 

atingindo 17,8nM.  As concentrações de Cu apresentaram uma diminuição com a 

profundidade até 7cm, atingindo um valor de 0,6μM, porém foi observado um pico 

em 9cm, apresentando um valor de 2,3μM. As concentrações de Ni diminuem com a 

profundidade nesta fase, apresentando os valores de 281,8nM a 66,7nM em 4cm e 
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16cm, respectivamente.  As concentrações de Zn apresentaram um pico em 4cm, 

onde foi encontrado um valor de 18,9μM, porém abaixo desta profundidade as 

concentrações diminuem até 9cm,atingindo um valor mínimo encontrado para o 

perfil de 2μM. Foi observado um pequeno aumento das concentrações em na base 

do testemunho, atingindo um valor de 10,9μM em 16cm.  As concentrações de Ba 

aumentam com a profundidade nesta fase, atingindo um valor de 0,5μM.    

As concentrações de SO4
2- permaneceram constantes tanto na Fase 1 quanto 

na Fase 2, apresentando valores entre 26mM e 27mM ao longo de todo o 

testemunho.     

Os resultados encontrados para Mn, Fe, SO4
2-, S2-, PO4

3-, V, Cd, Cu, Zn, Ni e 

Ba dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho KCF10-09 são 

apresentados na Fig. 16. Diferente do que ocorreu para todos os outros 

testemunhos, neste perfil, os metais Cu e Ni ficaram abaixo do limite de detecção 

em todo o perfil, o qual corresponde a 0,005nM para ambos os metais.  Outra 

diferença encontrada neste testemunho foram as concentrações de S2-, pois as 

mesmas que ficaram abaixo do limite de detecção (0,1Μm) em todos os outros 

testemunhos, foram detectadas neste perfil. Baseado nos perfis de Fe, SO4
2- e S2-, 

foi possível separar 3 fases neste perfil. 



57 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4
2-, S2-, PO4

3-, V, Cd, Zn e Ba dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho KCF10-09.
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Na Fase1, as concentrações de Mn tem um pequeno aumento com a 

profundidade, apresentando uma variação de 1,9µM a 2,1µM entre 30 e 60cm. As 

concentrações de Fe também apresentam um pequeno aumento nesta fase, 

variando de 32µM a 64µM. As concentrações de SO4
2- não variaram muito nesta 

fase, apresentando valores de 25,8mM e 26,8mM em 10 e 30cm, respectivamente. 

A concentração de S2- não foi detectada em 10cm centímetros de profundidade, 

porém em 30cm foi encontrado um valor de 0,1μM.  As concentrações de PO4
3- 

permanecem quase constantes nesta fase, apresentando um valor médio de 24µM. 

As concentrações de V apresentam um pequeno aumento nesta fase, variando de 

108nM a 133nM. As concentrações de Cd apresentaram um aumento nesta fase, 

variando de 16nM a 70nM.  As concentrações de Zn apresentam um pequeno 

aumento nesta fase, variando entre 16µM e 18µM entre 10 e 30cm. As 

concentrações de Ba tem um pequeno aumento com a profundidade, apresentando 

uma variação de 310µM a 311,9µM. 

Na Fase 2, as concentrações de Mn diminuem, atingindo uma concentração 

mínima de 0,3μM em 90cm. Abaixo desta profundidade, as concentrações 

permanecem quase constantes em torno de 0,7 μM até 190cm de profundidade. As 

concentrações de Fe apresentam um grande aumento com a profundidade nesta 

fase, variando de 68µM a 149µM e estas concentrações foram encontradas em 110 

e 190cm, respectivamente. As concentrações de SO4
2- variaram entre 26,8mM e 

17,4mM nesta fase, apresentando um gradiente de diminuição da concentração com 

o aumento da profundidade. Ao contrário do que ocorreu para o SO4
2-, que diminuiu 

com a profundidade, as concentrações de S2- apresentaram um gradiente de 

aumento da concentração com o aumento da profundidade nesta fase, variando de 

2,2µM a 169µM e tais concentrações foram encontradas em 60cm e 190cm, 

respectivamente. O perfil de PO4
3- mostra um aumento nas concentrações entre 60 

e 90cm, onde foram encontrados os valores de 28µM  e 37µM, respectivamente. 

Uma pequena diminuição nas concentrações foi observada com a profundidade até 

160cm nesta fase, atingindo um valor de 27µM, porém abaixo desta profundidade 

ocorre um aumento, atingindo um valor de 45µM em 190cm.  As concentrações de V 

apresentam um aumento com a profundidade até 130cm, onde foi encontrado um 

valor máximo para o perfil de 293nM. Abaixo desta profundidade, ocorre uma 

diminuição das concentrações, atingindo um valor de 89nM em 210cm. 154nM em 
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260cm.  As concentrações de Cd apresentaram uma diminuição nesta fase, 

atingindo o valor mínimo encontrado para este perfil de 1,5nM em 130cm, porém 

abaixo desta profundidade, as concentrações aumentam novamente, apresentando 

um valor de 82nM em 190cm. As concentrações de Zn diminuem com a 

profundidade até 90cm, atingindo um valor de 3,2µM, porém abaixo desta 

profundidade, foi observado um pico de concentração que atinge um valor de 15µM 

em 110cm. Semelhantemente ao Mn, as concentrações de Ba diminuem nesta fase, 

atingindo uma concentração mínima de 33nM em 60cm. Abaixo desta profundidade, 

as concentrações permanecem quase constantes em torno de 150nμM até 190cm 

de profundidade. 

Na Fase 3, as concentrações de Mn tem um pequeno aumento com a 

profundidade, atingindo um valor de 1,8µM em 230cm. As concentrações de Fe 

apresentam uma diminuição com a profundidade nesta fase, variando de 67µM a 

34µM e estas concentrações foram encontradas em 200 e 260cm, respectivamente. 

As concentrações de SO4
2- diminuem nesta fase, atingindo um valor mínimo 

encontrado para este perfil de 13mM em 230cm. O perfil de S2- apresenta um pico 

de concentração em 230cm, o qual corresponde a 1mM. As concentrações de PO4
3- 

apresentaram um pequeno aumento nesta fase, variando de 41µM a 50µM entre 200 

e 230cm. As concentrações de V apresentam um pequeno aumento nesta fase, 

atingindo um valor de 154,9nM em 260cm. As concentrações de Cd diminuem nesta 

fase, atingindo um valor de 38nM em 260cm. As concentrações de Zn apresentam 

um pequeno aumento nesta fase, variando entre 7,7µM e 12µM entre 210 e 260cm. 

As concentrações de Ba apresentam um aumento nesta fase, atingindoum valor de 

262nM em 230cm.  

 
 
6.1.3 Ponto 15: Testemunho BCCF10-15 e Testemunho KCF10-15 

 
 

Os resultados encontrados para Mn, Fe, SO4
2-, PO4

3-, V, Cd, Cu, Zn, Ni e Ba 

dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho BCCF10-15 são 

apresentados na Fig. 17. Baseado nos perfis de Mn e Fe, foi possível separar 2 

fases.
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Figura 17: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4
2-, PO4

3-, V, Cd, Cu, Ni, Zn e Ba dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho 
BCCF10-15.
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Na Fase 1, a concentração de Mn é alta em 2cm e diminui com a 

profundidade até 5cm, variando entre 12μM e 5μM. O perfil de Fe encontrado para 

este testemunho é similar ao perfil do Mn, apresentando uma concentração alta em 

2cm e uma diminuição com a profundidade até 5cm, variando entre 227μM e 50μM. 

As concentrações de PO4
3- apresentaram um pequeno aumento com a 

profundidade, variando de 0,5µM a 4,13µM. As concentrações de V apresentam uma 

pequena diminuição entre 2 e 4cm, variando de 38nM a 13nM, porém entre 4 e 5cm 

as concentrações aumentam novamente atingindo um valor de 41nM. Foram 

encontradas altas concentrações de Cd em 2 e 4cm de profundidade, apresentando 

um valor médio de 29,5nM. As concentrações diminuem em 5cm, atingindo um valor 

de 8,5nM. Assim como para o Mn e Fe, também foram encontradas altas 

concentrações de Cu em 2cm de profundidade e uma diminuição deste metal até 

5cm, variando de 9µM a 0,7µM. Assim como para o Cd, foram encontradas altas 

concentrações de Ni em 2 e 4cm de profundidade, apresentando um valor médio de 

700µM. As concentrações diminuem em 5cm, atingindo um valor de 375µM. As 

concentrações de Zn e Ba apresentaram um aumento entre 2 e 4cm, variando de 

11,9µM a 16,5µM e de 115,8nM e 212,6nM, respectivamente, porém ocorre uma 

grande diminuição das concentrações de ambos em 5cm, onde foram encontrados 

os valores de 4,7µM para Zn e de 18nM para o Ba.  

Na Fase 2,  as concentrações de Mn apresentam um pequeno aumento de 

concentração no intervalo de profundidade entre 7cm e 9cm, correspondendo a uma 

variação de 7,9µM a 8,3μM. Abaixo deste intervalo, as concentrações permanecem 

quase constantes, apresentando um valor médio de 6,5µM.   Semelhantemente ao 

perfil do Mn, as concentrações de Fe apresentam um pequeno aumento de 

concentração entre 7cm e 9cm nesta fase, correspondendo a uma variação de 92µM 

a 96μM e permanecem quase constantes abaixo deste intervalo de profundidade, 

apresentando um valor médio de 58µM. As concentrações de PO4
3- apresentam um 

aumento com a profundidade, atingindo um valor máximo de 10,9µM em 16cm para 

o perfil. As concentrações de V permanecem quase constantes nesta fase, 

apresentando um valor médio de 37nM. As concentrações de Cd permanecem 

quase constantes nesta fase, apresentando um valor médio de 6,7nM. As 

concentrações de Cu aumentam com a profundidade até 11cm, atingindo um valor 

de 3,9µM. As concentrações de Ni apresentaram um gradiente de diminuição com a 
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profundidade até 11cm, atingindo o valor de 133µM e abaixo desta profundidade 

ocorre uma pequena diminuição, apresentando um valor médio de 90µM.  As 

concentrações de Zn e de Ba apresentaram uma diminuição com a profundidade até 

11cm, atingindo o valor de 2,5µM e 14nM, respectivamente, porém abaixo desta 

profundidade, ocorre um aumento nas concentrações de ambos os metais, onde 

foram encontrados os valores de 9,6μM para o Zn e de 155nM para o Ba em 21cm.  

As concentrações de SO4
2- não variam significativamente neste perfil, 

apresentando valores entre 26mM e 27mM ao longo de todo o testemunho.     

Os resultados encontrados para Mn, Fe, SO4
2-, PO4

3-, V, Cd, Cu, Zn, Ni e Ba 

dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho KCF10-15 são 

apresentados na Fig. 18. Baseado no perfil de Fe foi possível separar 2 fases.  
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Figura 18: Perfis verticais de Mn, Fe, SO4

2-, PO4
3-, V, Cd, Cu, Ni, Zn e Ba dissolvidos nas amostras de água intersticial do testemunho KCF10-

15.
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Na Fase 1, as concentrações de Mn dissolvido diminuem entre 10 e 30cm, 

variando de 5,8μM a 0,8µM e permanecem quase constantes abaixo deste intervalo 

de profundidade, apresentando um valor médio de 0,5µM. As concentrações de Fe 

diminuem no intervalo entre 10 e 30cm de profundidade, variando entre 51,7µM e 

31,7µM, porém abaixo desta profundidade, as concentrações aumentam até 110cm, 

atingindo um valor de 71,7µM. As concentrações de SO4
2- apresentam uma 

diminuição no intervalo entre 10 e 30cm, variando de 25,7mM a 20mM, porém 

abaixo deste intervalo as concentrações não apresentam muita variação nesta fase, 

permanecendo com um valor médio de 21mM. As concentrações de PO4
3- 

apresentaram um aumento entre 10 e 30cm, variando entre 14µM e 24µM, 

permanecendo constante até 90cm. As concentrações aumentam novamente em 

110cm atingindo um valor de 32,8µM.  As concentrações de V aumentam com a 

profundidade até 90cm, variando de 73,4nM a 165nM e permanecem quase 

constantes até 110cm.  Semelhantemente ao perfil do Fe, as concentrações de Cd, 

Cu, Ni e Zn diminuem no intervalo entre 10 e 30cm de profundidade, variando de  

5,7nM a 4,7nM, 70µM a 60µM, 6µM a 4,5µM, respectivamente, porém abaixo desta 

profundidade, as concentrações dos três metais aumentam até 110cm, onde foram 

encontrados os valores de 9,3nM para o Cu, 112 µM para o Ni e 10,5µM para o Zn. 

As concentrações de Ba permanecem quase constantes e baixas até 60cm nesta 

fase, apresentando um valor médio de 0,8nM, porém foi observado um pico de 

concentração em 90cm de profundidade, atingindo o valor de 5,9nM. 

Na Fase 2, as concentrações de Mn dissolvido apresentam um pequeno 

aumento em 260cm de profundidade, onde foi encontrado um valor de 1,2µM. As 

concentrações de Fe diminuem até 210cm, atingindo uma concentração de 28µM, 

porém ocorre um pequeno aumento em 290cm, onde foi encontrado um valor de 

59,8µM. As concentrações de SO4
2- apresentam uma diminuição, atingindo um valor 

mínimo encontrado para o perfil de 18,2mM em 260cm de profundidade. As 

concentrações de PO4
3- apresentam uma pequena diminuição até 260cm, atingindo 

um valor de 26,5µM, porém ocorre um aumento em 290cm, onde foi encontrado um 

valor de 43,5µM. As concentrações de V aumentam com a profundidade nesta fase 

até 260cm, atingindo um valor máximo de 291nM, porém abaixo desta profundidade 

as concentrações diminuem apresentando um valor de 118nM em 260cm. 

Semelhantemente ao perfil do Fe, as concentrações de Cd, Cu, Ni e Zn diminuem 
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até 210cm, onde foram encontrados os valores de 1nM para o Cd, 1,5nM para o Cu, 

5µ para o Ni e 2µM para o Zn. Um pequeno aumento nas concentrações destes 

quatro metais ocorreu em 290cm, onde foram encontrados os valores de 4nM para o 

Cd, 4,5µM para o Cu, 50nM para o Ni e 4µM para o Zn. As concentrações de Ba 

diminuem com a profundidade apresentando um valor mínimo para o perfil de 

0,02nM  em 260cm. 

 
 

6.2 SEDIMENTO 

 
 

6.2.1 Ponto 1: Testemunho BCCF10-01 e Testemunho KCF10-01 

 
 

Os resultados de COT, C/N, δ13C e granulometria encontrados para as 

amostras do testemunho BCCF10-01 e KCF10-01 são apresentados na Fig. 19.  

A divisão por fases nos perfis foram determinadas pelos perfis de água 

intersticial descritos anteriormente.  

Os dados granulométricos estão distribuídos, entre três classes: argila 

(<2μm), silte (2-63μm) e areia (63-600μm). 
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Figura 19: Perfis verticais de COT, C/N, δ13C e Granulometria do testemunho BCCF10-01 (A) e do testemunho KCF10-01 (B). As fases foram 
determinadas através dos perfis de água intersticial.  
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Na Fase 1 do testemunho BCCF10-01, os valores de COT apresentam 

grande variação, onde o valor máximo de 1,7% foi encontrado em 0,5cm e o mínimo 

de 0,6% em 3,5cm. Nesta fase, A razão C/N apresentou grande diminuição entre 

0,5cm e 1,5cm, variando de 8,8 a 6,8 e permaneceu quase constante entre 2,5cm e 

4,5cm, apresentando um valor médio de 6,2. Os valores de δ13C aumentam com a 

profundidade nesta fase, apresentando valores de -22,4 e -21,2‰ em 0,5 e 4,5cm, 

respectivamente. Nesta fase, foi encontrada uma contribuição da fração arenosa um 

pouco maior quando comparado a fase posterior. Na Fase 2 do testemunho 

BCCF10-01, os valores de COT aumentam até 9,5cm atingindo o valor de 1,6% e 

abaixo desta profundidade foi observada uma diminuição, onde foi encontrado um 

valor de 1,1% no final do perfil. A razão C/N aumentou com a profundidade nesta 

fase atingindo um valor de 7,6 em 15,5cm. Os valores de δ13C não apresentam 

grande variação nesta fase, apresentando um valor médio de -21‰. Em 9,5cm foi 

encontrada uma grande contribuição de silte (justamente na profundidade onde foi 

observado um aumento de COT) igual a 75%. De um modo geral, o perfil pode ser 

classificado como silte-arenoso e a contribuição da fração argilosa não é grande, 

apresentando uma média de 1%. 

Na Fase 1 do testemunho KCF10-01,  os valores de COT apresentam um 

pequeno aumento com a profundidade, onde foram encontrados os valores de 0,7% 

em 10cm e de 1,1% em 85cm. Nesta fase, os valores de C/N aumentam com a 

profundidade, variando de 7,2 em 15cm a 10 em 70cm. Os valores de δ13C 

diminuem com a profundidade nesta fase, apresentando um valor de -20‰ em 10cm 

e -21‰ em 70cm. Nesta fase, o perfil granulométrico apresenta uma abundância da 

fração siltosa, com um valor médio de silte igual a 60%. Na Fase 2 do testemunho 

KCF10-01, os valores de COT permanecem quase constantes até 140cm, 

apresentando um valor médio de  1% e abaixo desta profundidade os valores 

diminuem atingindo um valor de 0,4% em 195cm. Os valores de C/N aumentam com 

a profundidade até 140cm nesta fase, atingindo um valor de 10,7. Abaixo desta 

profundidade os valores não apresentam uma tendência predominante, 

permanecendo com um valor médio de 9. Os valores de δ13C permanecem quase 

constantes até 140cm, apresentando um valor médio de -21,3‰. Abaixo desta 

profundidade, os valores diminuem até 235cm, atingindo um valor de -22‰.    Nesta 

fase, o perfil granulométrico apresenta abundancia de silte até 170cm, com um valor 
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médio de 50%. No entanto abaixo desta profundidade, a fração arenosa aumenta, 

apresentando um valor médio de 75%. Na Fase 3 do testemunho KCF10-01 ocorre 

uma pequena redução nos valores de COT com a profundidade, apresentando um 

valor de 0,3% em 305cm. Os valores de C/N apresentam uma pequena tendência de 

aumento com a profundidade nesta fase, atingindo um valor máximo de 11,6 em 

340cm. Os valores de δ13C não apresentam tendência predominante nesta fase, 

apresentando um valor médio de -21,7‰. Nesta fase, o perfil granulométrico mostra 

uma predominância da fração arenosa, apresentando um valor médio de 85%.  

  
 

6.2.2 Ponto 09: Testemunho BCCF10-09 e Testemunho KCF10-09  

 
 

Os resultados de COT, C/N, δ13C e granulometria encontrados para as 

amostras do testemunho BCCF10-09 e KCF10-09 são apresentados na Fig. 20. A 

divisão das 2 fases foi determinada através dos perfis de água intersticial.   

 

 

 



69 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Perfis verticais de TOC, C/N, δ13C, TA e Granulometria do testemunho BCCF10-09 (A) e do testemunho KCF10-09 (B). As fases 
foram determinadas através dos perfis de água intersticial.  
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Na Fase 1 do testemunho BCCF10-01, os valores de COT diminuem com a 

profundidade, apresentando os valores de 2,3% em 0,5cm e 0,9% em 3,5cm. Os 

valores de C/N apresentam valores médios de 6,8, com exceção do baixo valor 

encontrado em 2,5cm de profundidade, igual a 4,9. Os menores valores de δ13C 

apresentam um pequeno aumento de -22 para -21,7‰ no intervalo entre 0,5 e 1,5cm 

e uma diminuição até 3,5cm, atingindo o valor de -22,3‰. O perfil granulométrico 

apresenta um valor de 85% de fracao silte nesta fase.  Na Fase 2 do testemunho 

BCCF10-09, os valores de COT aumentam em 4,5cm de profundidade, 

apresentando um valor de 1,9% e abaixo desta profundidade os valores apresentam 

um valor médio de 1,8%. Os valores de C/N permanecem constantes nesta fase, 

com um valor médio de 6,8. Os valores de δ13C apresentam um pequeno aumento 

nesta fase até 5,5cm, atingindo um valor de -21,3‰, abaixo desta profundidade os 

valores permanecem com um valor médio de -21,5‰. O perfil granulométrico 

apresenta um valor de 90% de fração silte nesta fase.   

Na Fase 1 do testemunho KCF10-09, os valores de COT, C/N e δ13C  

apresentam uma média de 3,2%, 8,8 e -21‰, respectivamente. Na Fase 2 do 

testemunho KCF10-09, os valores de COT apresentam uma pequena tendência de 

diminuição com a profundidade, atingindo um valor mínimo de 1,9% em 170cm. Os 

valores de C/N aumentam gradativamente com a profundidade, atingindo um valor 

de 10,5 em 190cm. Os valores de δ13C permanecem quase constantes nesta fase, 

apresentando um valor médio de -21,1‰, com exceção do intervalo entre 50 e 

75cm, onde foi observada uma pequena tendência de diminuição com a 

profundidade, variando de -20,9‰ a -21,2‰. O perfil granulométrico apresenta um 

valor de 85% de fração silte nesta fase. Na fase 3 do testemunho KCF10-09 os 

valores de COT apresentam uma pequena diminuição com a profundidade atingindo 

um valor de 1,8% em 260cm. Nesta fase, o valor de C/N aumenta em 260cm, 

atingindo um valor de 11,5 e nesta mesma profundidade o valor de δ13C diminui, 

atingindo um valor de -22,2‰.  

 
 
6.2.3 Ponto 15: Testemunho BCCF10-15 e Testemunho KCF10-15  

 
Os resultados de COT, C/N, δ13C, TA e granulometria encontrados para as 

amostras do testemunho BCCF10-15 e KCF10-15 são apresentados na Fig. 21. A 

divisão das fases foi determinada através dos perfis de água intersticial. 
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Figura 21: Perfis verticais de TOC, C/N, δ13C e Granulometria do testemunho BCCF10-15 (A) e do testemunho KCF10-15 (B). As 

fases foram determinadas através dos perfis de água intersticial. 
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Na Fase 1 do testemunho BCCF10-15, os valores de COT aumentam com a 

profundidade de 0,9% e 1,6%. Os valores de C/N apresentaram um valor médio de 

6,2 nesta fase. Os valores de δ13C apresentam um valor médio -21,1‰ nesta fase. 

Na Fase 2 do testemunho BCCF10-015, os valores de COT diminuem com a 

profundidade atingindo o valor mínimo de 0,7% em 8,5cm. No intervalo entre 8,5cm 

e 16,5cm, as concentrações aumentam, atingindo o valor máximo de 2,6%. Na base 

do testemunho foi observada uma diminuição destes valores, onde foi encontrado 

1,1% em 18,5cm de profundidade. Os valores de C/N apresentaram um uma 

pequena tendência de aumento com a profundidade, variando de 6 a 6,7. Os valores 

de δ13C permanecem quase constantes nesta fase até 10,5cm, com um valor médio 

de -21,1‰, porém abaixo desta profundidade, foi observada uma pequena tendência 

de aumento com a profundidade, atingindo um valor de -20,8‰ em 21cm. O perfil 

granulométrico apresenta um valor de 50% da fração silte nesta fase. 

Na Fase 1 do testemunho KCF10-15, os valores de COT apresentam uma 

média de 0,9%, apresentando o valor máximo de 1,76% em 96cm e o mínimo de 

0,3% em 110mc. Os valores de C/N aumentam com a profundidade nesta fase até 

110cm, variando de 9,9 a 12,8. Os valores de δ13C permanecem com um valor 

médio de -21,3‰ nesta fase, porém em 20cm foi encontrado um valor de baixo igual 

a -22,6‰. O perfil granulométrico apresenta um valor de 50% de fração areia nesta 

fase. Na Fase 2 do testemunho KCF10-15 os valores de COT apresentam uma 

média de 1,2%, apresentando o valor máximo de 2,2% em 265cm e o mínimo de 

0,5% em 250cm. Os valores de C/N apresentam uma média de 12,2 para esta fase. 

Os valores de δ13C apresentam uma leve tendência de diminuição com a 

profundidade, apresentando um valor de -21‰ em 130cm e de -21,6‰ em 300cm.   

 A média encontrada para os valores de COT no testemunho KCF10-09 foi 

2,8%, o qual apresenta uma composição granulométrica fina ao longo de todo o 

perfil. Este valor é cerca de 2 vezes maior do que as médias encontradas para os 

testemunhos BCCF10-01, KCF10-01, BCCF10-15, KCF10-15 e BCCF10-09, que 

apresentaram os valores de 0,7,  1,2, 1,9, 1 e 1,7%, respectivamente. Além disso, 

este testemunho (KCF10-09) não apresenta dispersão nos valores de C/N entre 

cada profundidade como ocorre nos testemunhos KCF10-01 e KCF10-15, sugerindo 

uma baixa possibilidade de tais sedimentos terem origem de diferentes fontes, os 

quais apresentam menores variações nos valores de δ13C quando comparados aos 

valores encontrados nos sedimentos de KCF10-01 e KCF10-15.  

Granulometria (%) 
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 Um alto intervalo de tempo entre as idades da base dos testemunhos curtos e 

do topo dos testemunhos longos coletados no mesmo ponto podem explicar as 

eventuais diferenças entre os valores de COT e C/N encontrados nestes intervalos 

Este efeito é mais evidente entre os testemunhos BCCF10-09 e KCF10-09 e entre 

BCCF10-15 e KCF10-15. Um artefato de coleta, devido ao tipo de amostrador 

utilizado, é a principal razão para a observação destes resultados.  
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7 DISCUSSÃO 

 

A relação entre os valores de δ13C e razão C/N foram utilizadas dentro deste 

trabalho para identificar o tipo de MO presente nos testemunhos estudados e para 

relacionar eventuais diferenças destes parâmetros com os perfis de água intersticial 

que serão discutidos a seguir. A Fig. 22a mostra a relação entre δ13C e razão C/N 

para os três testemunhos curtos (BCCF10-01, BCCF10-09 e BCCF10-15) e os três 

testemunhos longos (KCF10-01, KCF10-09 e KCF10-15), plotados dentro de uma 

comparação com a definição de Meyers (1997) para a origem da MO. A Fig.232b 

mostra a mesma relação, porém com uma escala menor para melhor visualização da 

variação dos valores. Os valores de C/N encontrados para as amostras de 

sedimento de CF apresentam-se ligeiramente altos dentro da variação para 

amostras tipicamente marinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: (a) Relação entre a razão C/N e δ13C para os Pontos 01, 09 e 15; (b) Relação 
entre a razão C/N e δ13C para os Pontos 01, 09 e 15 com uma escala menor. Onde o 
triângulo verde representa as amostras do ponto P01, o quadrado azul as do ponto P09 e o 
circulo vermelho as do ponto P15. 
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A variação do perfil de δ13C mostra uma predominância de material orgânico 

de origem marinha, com uma baixa contribuição de material orgânico terrestre. A 

diminuição dos valores de δ13C com a profundidade, observado em todos os 

testemunhos longos (Fig. 19, 20 e 21), pode refletir processos de decomposição da 

matéria orgânica no sedimento por processos de diagênese que serão discutidos a 

seguir através dos perfis de água intersticial (MEYERS, 1997; GEARING, 1988; 

MEYERS, 1994).  

A variação de C/N encontrada nos três testemunhos curtos está de acordo 

com os valores encontrados para MO de origem marinha, que varia de 5 a 8. No 

entanto, os valores de C/N altos encontrados para os testemunhos longos (variando 

de 8 a 13) pode ser consequência da alta degradação de componentes enriquecidos 

em nitrogênio (N), uma vez que o perfil de C/N mostra um aumento com o aumento 

da profundidade. Neste sentido, um dos principais fatores que pode modificar a 

razão C/N ao longo do perfil sedimentar é a degradação seletiva da matéria orgânica 

durante a diagênese (op. cit.). Por esta razão, os valores da relação δ13C e C/N dos 

testemunhos curtos e longos estão separados dentro do diagrama da Fig. 23.  

Segundo alguns autores (BRUMSACK; GIESKES, 1975; SHAW et al., 1990; 

SUNDBY, 2006), o processo de degradação da MO esta diretamente relacionado 

com as condições de oxidação e redução dentro do perfil sedimentar. Segundos 

estes trabalhos, o Fe e o Mn podem ser importantes indicadores de camadas redox 

no sedimento, visto que são elementos sensíveis a mudanças de oxidação no 

ambiente. Por esta razão, através da análise dos perfis de Mn e Fe da água 

intersticial dos testemunhos de CF, foi possível identificar zonas redox dentro do 

registro sedimentar.  

Os perfis de água intersticial dos testemunhos BCCF10-01 e BCCF10-09, as 

concentrações tanto de Mn quanto de Fe são baixas no primeiro centímetro de 

profundidade (não foi possível extrair a água intersticial desta profundidade no 

testemunho BCCF10-15) (Fig. 14, 16, 18). Estas baixas concentrações sugerem que 

Fe e Mn estejam na forma oxidada na camada superficial do sedimento, na forma de 

seus respectivos óxidos e hidróxidos sólidos. Tal comportamento foi semelhante aos 

resultados encontrados em sedimentos de vários ambientes estudados por Zee e 

Raaphorst (2003).  

Assim como o Fe e o Mn, as concentrações de Cd, Cu, Ni e Zn foram baixas 

no primeiro centímetro de profundidade do testemunho BCCF10-01 (Fig. 13), 
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sugerindo que estes metais possam estar também na fase sólida, mas não na forma 

de óxidos, mas adsorvidos nos óxi-hidróxidos de Fe e/ou fazendo parte da 

composição da matéria orgânica que ainda não foi degradada (SANTOS-

ECHEANDIA et al., 2009). No testemunho BCCF10-09, as altas concentrações de 

Cd, Ni e Zn na camada superficial indica que estes metais podem estar sendo 

liberados para a água intersticial devido a degradação da MO (por aerobiose ou por 

redução de NO3
-) nos primeiros milímetros de sedimento.  

Na Fase 1 dos testemunhos BCCF10-01 e BCCF10-09, o aumento das 

concentrações de Mn dissolvido na água intersticial define uma região sub-óxica 

(Fig. 13 e 15). Estas altas concentrações de Mn na sub-superfície podem refletir a 

ocorrência da reação de oxidação da MO por microorganismos que utilizam o MnO2 

como aceptor de elétrons na ausência de oxigênio, evidenciando uma zona de 

redução de Mn (ZRMn) (DOLLHOPF et al., 2000; SCHULZ et al., 1994; SHAW et al., 

1990; FROELICH et al., 1979). A diminuição dos valores de COT no sedimento 

nestas ZRMn reforçam tal hipótese (Fig. 19, 20). Assim, o Mn (IV) é reduzido para 

Mn(II) e este último é mobilizado para a água intersticial.  

Na Fase 1 do testemunho BCCF10-15 não foi possível identificar a ZRMn 

(Fig. 18). Uma possível explicação seria pelo fato de este ponto apresentar uma taxa 

de sedimentação muito mais elevada em relação aos outros dois pontos (SANDERS 

et al., submetido).  Este fator pode ser determinante para impulsionar a ocorrência 

dos processos de diagênese em camadas muito finas, com espessura de poucos 

milímetros (BERNER, 1980). Assim, o estudo em resolução de 1cm, utilizada neste 

trabalho, não foi suficiente para a observação do pico de concentração do Mn na 

água intersticial que caracteriza esta zona. No entanto, a alta concentração deste 

metal em 2cm de profundidade sugere que a ZRMn pode esta presente em menos 

de 1cm de profundidade da camada superficial. Talvez, para identificar zonas redox 

neste tipo de ambiente, com alta taxa de sedimentação, seria necessária uma 

resolução de amostragem de água intersticial de 1 milímetro, que poderia ser 

realizada através de placas DGT.   

Estes aumentos das concentrações de Mn nos primeiros centímetros de 

profundidade indicam o início de condições redutoras (baixa oxidação cinética do 

Mn2+) no sedimento, que possivelmente pode favorecer o fluxo de difusão deste 

elemento (SCHULZ, 2006). O fluxo pode ocorrer no sentido da coluna d’água ou das 

camadas mais profundas do sedimento, onde o Mn pode ser reoxidado (como MnO2) 
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ou co-precipitado (com sulfetos), respectivamente (NOLTING et al., 1996). Os perfis 

de Mn nos testemunhos BCCF10-01 e BCCF10-09 sugerem, através dos gradientes 

de concentração com inclinação negativa na Fase 1, que este metal pode estar 

difundindo para camadas mais superficiais ou até mesmo para a coluna d’água 

(SCHULZ, 2006). No entanto, o estudo dos fluxos na interface depende das 

concentrações do dissolvido na água e não podem ser avaliados. 

Como o PO4
3- é um dos principais produtos dos processos de degradação da 

MO, seria razoável esperar que suas concentrações aumentassem na ZRMn. No 

entanto, os perfis deste nutriente mostram que este não varia muito nesta zona (Fig. 

13, 15). Isto pode ser explicado pela quantidade de MO mineralizada na ZRMn, que 

pode não ser suficiente para variar as concentrações de PO4
3-. Visto que para cada 

mol de Mn2+ liberado, 0,45mol de carbono orgânico são oxidados e somente 

0,0042mol de PO4
3- são produzidos (SCHULZ et al., 1994).  No entanto, foi possível 

observar máximos de concentrações de Cu dissolvido nesta ZRMn, tanto no 

testemunho do BCCF10-01, quanto no BCCF10-09 (Fig. 13, 15). Isto pode ser 

explicado pela associação deste metal com a MO, que uma vez oxidada libera 

espécies de Cu dissolvido (Cu2+) para a água intersticial (KLINKHAMMER et al., 

1982; WESTERLUND et al., 1986; SHAW et al., 1990; LAPP; BALZER, 1993; 

WIDERLUND, 1996). Um pequeno aumento nas concentrações de Fe dissolvido 

também foi encontrado nesta fase (Fig. 14, 16), o que sugere que uma pequena 

fração de Fe na fase sólida do sedimento pode está ligada aos óxidos de Mn.    

O aumento das concentrações de Cu, Ni e Zn na ZRMn (Fig. 13, 15, 19)  

reforçam a hipótese de que estes metais podem estar relacionados a degradação da 

MO (KLINKHAMMER et al., 1982; WIDERLUND, 1996). No entanto, as 

concentrações do Zn não aumentam imediatamente quando inicia a ZRMn, 

aumentam somente na profundidade seguinte. Assim, as baixas concentrações de 

Zn na profundidade em que inicia a ZRMn (2cm em BCCF10-01, 3cm em BCCF10-

09 e 2cm em BCCF10-15) sugerem que este metal pode estar sendo liberado para a 

água intersticial, no entanto as concentrações iniciais não são observadas devido ao 

controle das mesmas por processos competitivos que ocorrem simultaneamente, 

como a precipitação ou adsorção. No testemunho BCCF 10-01, o perfil de Zn 

dissolvido na água intersticial parece apresentar uma variação semelhante a da 

fração siltosa no sedimento. Tal comportamento do Zn neste ponto sugere que a 

granulometria exerce um papel importante na concentração deste metal. A fração 
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siltosa dentro do sedimento pode agir como uma barreira física impedindo a 

percolação de determinados íons e refletindo no aprisionamento dos mesmos em 

camadas sedimentares (NOLTING et al., 1996).   

 Na Fase 2 do testemunho BCCF10-01, o aumento das concentrações de Fe 

evidenciam a zona de redução de Fe (ZRFe) (FROELICH et al., 1979). O aumento 

das concentrações de Cd podem indicar processos de disorção deste metal dos oxi-

hidroxidos de Fe, uma vez que estes minerais de Fe estão entrando em dissolução. 

O aumento das concentrações de Cu e Zn podem indicar a degradação da MO e 

além disso, estes metais podem estar também participando de processo de 

disorção.  A diminuição das concentrações de Cu em 5, 7 e 9cm e de Zn em 5cm na 

Fase 2 deste testemunho sugerem que este metal possa estar reagindo com a MO 

dissolvida e formando complexos metalorgânicos solúveis (SCHULTZ, 2006). Tal 

hipótese é reforçada pelos baixos valores de COT nestas profundidades (Fig. 20), 

indicando que a MO pode estar sendo degradada e entrando em solução.  

Diferente do que ocorreu para o Mn, nas ZRFe foram observados aumentos 

das concentrações de PO4
3- dissolvidos na água intersticial. Isto possivelmente se 

deve a dois fatores: (i) as concentrações de Fe2+ liberados no processo de oxidação 

da matéria orgânica são maiores quando comparadas as concentrações de Mn2+ 

(uma ordem de grandeza maior), o que significa que a taxa de oxidação da MO é 

maior na ZRFe, ocorrendo maior produção de PO4
3- (CANFIELD, 1993; SCHULZ et 

al., 1994); (ii) pode ser reflexo dos processos de disorção deste nutriente na área 

superficial dos hidróxidos de Fe (KÜSTER-HEINS et al., 2010; CARMAN; RAHM, 

1997). No entanto, a fim de entender qual processo poderia ser predominante, o 

perfil de fosfato poderia ser comparado com o perfil de alcalinidade (SCHULZ et al., 

1994), porém esta análise não foi realizada neste trabalho.   

A ocorrência da ZRFe em maiores profundidades em relação as da ZRMn nos 

testemunhos de CF mostrou-se coerente, uma vez que esta seqüência pode ser 

explicada pelo favorecimento termodinâmico da reação de oxidação do carbono 

orgânico com óxidos de Mn, em detrimento da reação com óxidos e hidróxidos de Fe 

(FROELICH et al., 1979).   

O aumento das concentrações de V dissolvido na ZRFe, principalmente nos 

testemunhos longos, reflete a degradação de MO nestes ambientes. Tanto o V 

quanto o Cu podem ser associados com a mineralização da MO, pois uma vez 

oxidada por comunidades microbiológicas presentes no sedimento, a MO libera 
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estes elementos (que antes faziam parte da composição de complexos orgânicos) 

para a água intersticial (KLINKHAMMER et al., 1982; WESTERLUND et al., 1986; 

SHAW et al., 1990; LAPP; BALZER, 1993; WIDERLUND, 1996). O aumento das 

concentrações de V nas ZRMn talvez não sejam evidentes devido a baixa taxa de 

oxidação da MO nestas zonas. 

Na Fase 2 dos testemunhos BCCF10-09 e BCCF10-15, as diminuições das 

concentrações tanto de Fe quanto de Mn podem indicar predominância de 

processos de precipitação. De um modo geral é comum que o Fe precipite na forma 

de sulfetos (FeS, FeS2) e eventualmente o Mn pode co-precipitar com estes minerais 

(BERNER, 1964). A diminuição das concentrações de Cd, Ni e Zn nesta fase podem 

indicar que estes metais também estejam associados aos processos de co-

precipitação com sulfetos de Fe (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1990). O aumento das 

concentrações de Zn em 11 e 16cm no testemunho BCCF10-09 e em 16 e 21ccm no 

testemunho BCCF10-15, indicam que novamente o Zn dissolvido na água intersticial 

esta sendo controlado por outros processos e não somente pelo ciclo do Fe e do 

Mn.  

As concentrações de Mn e Fe na água intersticial dos testemunhos de CF 

estão dentro da variação de concentração deste metal encontrada por Schulz et al. 

(1994) em amostras da região de ressurgência de Benguela e por Zopfi et al. (2008) 

em amostras da  região de ressurgência do Chile (Tabela 7).  No entanto, as 

concentrações de Mn estão 10 vezes abaixo dos valores encontrados por Haeckel et 

al. (2001) para a região de ressurgência do Peru e as concentrações de Fe, 20 

vezes maiores. Isto pode sugerir algumas hipóteses: que tanto em CF quanto em 

Benguela e Chile, as concentrações podem está relacionadas com (a) a quantidade 

de aporte destes metais para a região de estudo, (b) com a menor atividade de 

colônias de microrganismos que utilizam o Mn(IV) como aceptor de elétrons em 

detrimento de outros, como o Fe(III) (c) menor reatividade dos óxidos de Mn e maior 

reatividade dos óxidos e hidróxidos de Fe, devido ao grau de cristalização. Ao 

comparar os resultados encontrados em CF e Peru, é possível afirmar que no 

presente trabalho foi encontrada uma maior predominância de oxidação da MO por 

Fe em relação ao mesmo processo identificado por Haeckel et al. (2001) na costa do 

Peru e o contrário ocorre quando a oxidação da MO ocorre por Mn. Porém, não 

podemos determinar o quanto a oxidação da MO esta ocorrendo nas ZRFe e ZRMn 

somente pelas concentrações de Fe e Mn na água intersticial, pois esta pode ser 



80 
   

subestimada devido a eventuais processos de precipitação destes metais nas 

camadas sedimentares.   
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Tabela 7: Os valores máximos e mínimos de COT, Mn, Fe, SO4
2-, S2- e PO4

3- encontrados neste trabalho.  Dados de outros 
estudos em áreas de ressurgência. 

 
 

Lugar 

O2 na 

coluna 

d’água 

Taxa de 

sedimentação 

(cm/y) 

 

COT 

(%) 

 

Mn  

(µM) 

 

Fe 

(μM) 

 

SO4
2- 

(mM) 

 

S
2- 

(µM) 

 

PO4
3- 

(µM) 

 

Processos 

Cabo Frio 

este estudo 

 

3 - 6mL/L
f
 

 

0,1 - 0,55
b
  

 

0,6 - 3 0,8 - 12 23 - 227 12 - 27 ~0 0,5 - 13 Redução do Mn, Fe, Sulfato  

Peru
1
 

 

 

132µL/L 

 

0,2 – 4
a
 

 

2 – 25 

10
 c
 

 

0 - 150 

 

0 - 5 

 

27 - 28 

 

~0 

 

2 - 12 

 

Respiração aeróbica, Redução do Mn e Nitrato 

Califórnia
2
 

 

  

0,1 – 0,14 

    

23 - 30 

 

~0 

 

 

0 - 100 

 

Chile
3
 

 

 

10- 20µ/L 

   

0 - 21 

 

4 - 174 

 

22 - 28 

 

0 – 1,4 
d
 

  

Redução do Mn e Sulfato 

Benguela
4
 

 

 

Oxico 

 

0,0025 – 0,0035 

 

 

0,2 – 0,8
e
 

 

0 - 10 

  

27 

 

~0 

 

 

1 - 5 

 

Respiração aeróbica, Redução do Mn, Fe e 

Nitrato 

Benguela (alta 

produtividade)
4
 

 

Óxico 

 

0,006-0,115
f
 

 

1 - 3,5 

 

0,5 - 1 

  

27 

 

~0 

 

 

10 

 

Respiração aeróbica, Redução do Mn, Fe e 

Nitrato 

 

a
 Taxa de sedimentação em cm/Ky, 

b
 SANDERS et al. (2011), submetido, 

c
 BENNET et al., 1985, 

d 
Em somente 2 pontos foram encontrados concentrações de sulfeto próximo a 5µL e 1000µL, mas 

estes pontos não se encontram na plataforma continental, eles estão na Baia da Conceição (devido a uma ressurgência induzida, uma forte eutrofização ocorre na baia), 
e
 BICKERT, 1992, 

f 
site da

 

NOAA, 
1
 Haeckel et al. 2001, 

2
 Brumsack, 1983, 

3
 Zopfi et al. 2008, 

4 
Schulz et al.1994.

8
1 



82 
 

Na Fase 1 do testemunho KCF10-01 podem ser identificadas as ZRFe e 

ZRMn. Nesta fase as concentrações de Cu, Ni e Zn são altas, indicando novamente 

que estes metais podem estar sendo liberados devido a degradação da MO. O 

aumento das concentrações de PO4
3- e V também indicam os processos de 

degradação da MO nesta fase.  A similaridade entre os perfis de PO4
3-, V, Cu, Ni, 

Ba, Mn e Fe indicam que estes podem estar sendo controlados predominantemente 

pelos mesmos processos neste testemunho.  

Na Fase 2 deste testemunho, a diminuição das  concentrações de Mn e Fe 

sugerem predominância de processos de precipitação. Porém, somente as 

concentrações de Zn aumentam nesta fase, novamente acompanhando a variação 

da granulometria. Abaixo das ZRFe, a diminuição das concentrações de Fe 

dissolvido em função da formação de sulfetos de Fe insolúveis é comum, devido a 

grande estabilidade destes minerais autigênicos (BÖTTCHER et al., 2000; SUNDBY, 

2006). Segundo a literatura, os produtos de solubilidade dos diferentes minerais de 

sulfetos que podem ser formados variam muito, devido a estequiometria não ser 

perfeita entre os íons Fe(II) e os íons S2- (MORSE et al., 1987). Durante a formação 

destes minerais, ocorre a cristalização da mackinawita, da greigita e finalmente da 

pirita (BERNER, 1970; SWIDER; MACKIN, 1989; ALVAREZ-IGLESIAS; RUBIO, 

2008; OTERO et al., 2009). Nos perfis de água intersticial dos testemunhos de CF, 

as concentrações de Fe, Mn e os metais traços diminuem com a profundidade nesta 

fase provavelmente devido a formação destes sulfetos estáveis.  

A precipitação de Fe dissolvido como pirita (FeS2) tem sido previamente 

observada em sedimentos na área de CF (SAAVEDRA et al., 1999; ANDRADE, 

2008). Entretanto a precipitação de sulfetos de Mn do tipo alabandita (MnS) se 

mostra pouco provável uma vez que estes compostos apresentam elevada 

solubilidade (HAMILTON-TAYLOR; PRINCE, 1983, HUERTA-DIAS; MORSE, 1992). 

Assim, a redução das concentrações de Mn pode indicar que, o Mn(II) geralmente 

co-precipita juntamente com a pirita, o que implicaria em uma retenção deste 

elemento na fase sólida do sedimento (HUERTA-DIAS; MORSE, 1992, HUERTA-

DIAZ, 1989; OTERO; MACÍAS-VÁZQUEZ, 2002).   

Segundo a literatura, preferencialmente ocorre formação de sulfetos de ferro 

(pKs = 3,15) em detrimento dos de manganês (pKs = 0,507), justamente devido a 

grande diferença entre os produtos de solubilidade destes minerais (BURDIGE, 
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1993). Este é um dos principais motivos da diferença entre os perfis verticais de 

concentrações destes dois elementos em água intersticial. 

Segundo dados de 14C realizados dentro do escopo do Projeto Ressurgência, 

esta Fase 2 do testemunho KCF10-01 corresponde a um período entre 3.000 e 

8.000 anos cal AP, período em que a influência da variação do Nível Relativo do Mar 

(NRM) deixou de atuar  diretamente sobre o sedimento depositado. Este fator pode 

explicar o aumento da fração mais fina do sedimento no topo. Neste sentido, a 

diminuição das concentrações dos metais nesta fase podem esta associada também 

a processos de adsorção dos mesmos nestas frações finas.   

Na Fase 3, o aumento das concentrações de PO4
3-, SO4

2- e dos metais-traço, 

exceto o Zn, sugere a presença de um mesmo processo de diagênese atuando 

sobre estes perfis. Esta fase compreende um intervalo de 8.000 a 10.300 anos cal 

AP, indicando que esta fase corresponde a um período em que a influência da 

variação do NRM atuava diretamente nos sedimentos depositados. Assim, as 

condições durante este período em que o sedimento entrou em contato direto com a 

água do mar pode ter influenciado em maiores concentrações dos metais dissolvidos 

nesta fase (KNOW, 2009).  

Estudos realizados por Andrade (2008) e Oliveira (2008) em CF 

demonstraram que entre 8.000 e 13.000 anos cal AP houve uma variação na 

litologia da área devido a episódios de transgressão do nível do mar. Este estudo 

indica que antes do evento, no sedimento havia um ambiente redutor. Com o 

aumento do nível do mar, quantidades consideráveis dos metais presentes no 

sedimento foram dissolvidos e re-precipitados na forma de óxidos e hidróxidos. Isto 

ocorreu devido ao aumento da concentração de oxigênio em contato com estes 

metais através da água do mar, por difusão molecular. Portanto, este período de 

transição Pleistoceno-Holoceno possivelmente guarda o registro na variação do 

ambiente redox, que reflete a variação dos metais. A Fig. 23 mostra uma explicação 

simplificada deste Efeito da Variação do Nível do Mar (EVNM). 
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Figura 23: Explicação simplificada do efeito da variação do nível relativo do mar sobre as 
concentrações dos metais na água intersticial (AI). 

 
O Zn apresentou comportamento oposto ao dos outros metais, possivelmente 

devido ao fato de vir apresentando um perfil controlado por vários fatores e não 

somente por um predominante.    

Na fase 1 do testemunho KCF10-09 ocorre a ZRFe a ZRMn. As 

concentrações altas de Cd e Zn nesta fase reforçam a ideia de que estes metais 

possam estar sendo liberados devido ao processo de dissolução dos óxi-hidróxidos 

de Fe. Na fase 2 deste testemunho, a ZRFe continua ocorrendo, porém a diminuição 

das concentrações de  SO4
2- com a profundidade indicam a ocorrência de atividade 

bacteriana que utiliza o SO4
2- como principal aceptor de elétrons, evidenciado 

juntamente por um aumento das concentrações de S2-, identificando a ZRS 

(FROELICH et al., 1979; GIESKES, 1981; FOSSING et al., 2000; JORGESEN et al., 

2001; BÖTTCHER et al., 2004). 

Alguns estudos mostram um aumento nas concentrações de Ba dissolvido na 

água intersticial nas profundidades  em que  ocorre  a ZRS,  devido a  dissolução  da 

barita (DICKENS, 2001; RIEDINGER et al., 2006; SYNDER et al., 2007). No entanto, 
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nos testemunhos de CF, tais aumentos não foram observados, indicam que o SO4
2- 

utilizado como substrato nas reações de oxidação da MO não tem origem em 

minerais de barita. Tal observação é coerente para as amostras analisadas, uma vez 

que as concentrações de Ba dissolvido encontradas na água intersticial ficaram 

muito abaixo da concentração de solubilidade da barita, que é igual a 10µM. Este 

comportamento pode indicar que a atividade microbiológica de redução do SO4
2- não 

é muito intensa (TRIBOVILLARD et al., 2006). Sedimentos marinhos chegam a 

conter mais de 1g/Kg de Ba, sendo encontrados principalmente na forma de barita. 

A barita possui baixa solubilidade devido a alta concentração natural de SO4
2- nos 

oceanos.  

O fato de a ZRS ocorrer em profundidades semelhantes em que ocorre a 

ZRFe no testemunho KCF10-09 pode ter duas possíveis explicações: (i) os 

organismos que viabilizam estes diferentes processos de redução podem não utilizar 

o Fe e o SO4
2- como substratos competitivos; (ii) os organismos que dependem dos 

processos de mais elevado rendimento de energia livre (redução do Fe) podem ter 

maior necessidade de energia do que os organismos que dependem dos aceptores 

de elétrons que produzem menores energias livres (redução do SO4
2-) (D`HONDT et 

al., 2004).   

Muitos fatores podem influenciar na ocorrência da ZRS apenas no 

testemunho KCF10-09, tais como a maior concentração de COT, o tipo de MO e a 

maior contribuição de fração fina no sedimento (argila e silte). A maior concentração 

de COT presente no sedimento pode intensificar os processos microbiológicos de 

degradação da MO (HARBISON, 1986; RULLKÖTTER, 2006). O tipo de MO pode 

ser determinante neste ponto, devido a maior capacidade do SO4
2- em oxidar a MO 

mais lábil (SCHULZ et al., 1994). Tal hipótese pode ser corroborada pelo aumento 

significativo da razão C/N com a profundidade (variando de 8,5 a 11), indicando que 

compostos mais lábeis (ricos em nitrogênio) podem estar sendo degradados 

preferencialmente ao longo da profundidade, tornando a MO cada vez mais 

refratária. Assim, estes resultados sugerem que existe uma pequena diferença no 

tipo de MO sedimentada no testemunho KCF10-09 em relação aos outros dois 

(KCF10-01 e KCF10-15), que pode ser reflexo da sedimentação de matéria orgânica 

mais preservada no ponto 9. Uma matéria orgânica marinha mais preservada que 

chega ao fundo do oceano, apresenta maiores teores de nitrogênio em sua 

composição e portanto, favorece processos de degradação com a utilização de 



86 
   

SO4
2- como principal aceptor de elétrons.  Se esta hipótese é verdade, a diferença na 

preservação da matéria orgânica existente entre o ponto 9 e os pontos 1 e 15 pode 

refletir diferentes condições das massas d’água que predominam na região. Isto 

porque, teoricamente, uma matéria orgânica mais preservada permaneceu menos 

tempo em contato com oxigênio presente na coluna da água ou a massa d’água 

predominante tem baixos teores de oxigênio (ANDRADE, 2008).   Isto pode ser 

reflexo das diferentes condições ambientais influenciada eventualmente por 

circulação oceânica, vórtices e presença da ACAS sobre a plataforma.  

Outro fator que pode influenciar na presença de ZRS neste ponto é a 

abundância de fração fina no sedimento (média de 18% de fração argilosa e 75% de 

fração siltosa) em relação aos pontos 1 e 5. Este perfil granulométrico siltoso sugere 

que processos de diagênese podem ocorrer mais intensamente neste tipo de 

ambiente, pois existe maior tempo de troca entre espécies dissolvidas na água 

intersticial e a fase sólida do sedimento, favorecendo reações de oxidação do 

carbono orgânico por SO4
2- dissolvido (BERRÊDO, 2006; BERRÊDO et al., 2008). 

Assim, este resultado também pode corroborar a hipótese de um padrão de 

sedimentação diferenciado no ponto 9 em relação aos pontos 1 e 15.  

O pico de concentração de S2- (1μmol.L-1 em 230cm) e uma redução brusca 

das concentrações de Fe dissolvido abaixo da ZRFe no perfil do testemunho KCF10-

09 (Fig. 17), pode sugerir que nesta profundidade a precipitação de sulfetos ocorre 

com a participação do Fe dissolvido na água intersticial. No entanto abaixo de 

260cm de profundidade, o mesmo não ocorre, devido as baixas concentrações de 

Fe dissolvido. Deste modo, a alta concentração de S2- na água intersticial ocorre 

somente após a maior parte do Fe dissolvido ser precipitado (CANFIELD; 

RAISWELL, 1991). Segundo a literatura, a escassez de Fe dissolvido pode favorecer 

a formação de sulfetos a partir do Fe reativo presente no sedimento (KASTEN; 

JØRGENSEN, 2006) Além disso, o pico de concentração de S2- pode sugerir uma 

possível ZTSM, uma vez que o CH4 tem o potencial de reduzir o SO4
2-, originando 

altas concentrações de S2- dissolvido na água intersticial (SYNDER et al., 2007). 

As concentrações de Cu e Ni abaixo do limite de detecção apenas no 

testemunho KCF10-09 pode sugerir que as altas concentrações de S2- na água 

intersticial controlam a concentração destes metais na forma dissolvida (DI TORO, 

1992). Segundo Huerta-Diaz (1989), o Cu pode precipitar com sulfetos, formando 

minerais muito insolúveis e estáveis. O mesmo não é comum ocorrer com o Ni, 
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porém este metal pode co-precipitar com sulfetos de Fe, como a pirita (DI TORO, 

1992). 

A redução das concentrações de V nos testemunhos KCF10-09 e KCF10-15, 

abaixo de 130cm e 230cm, respectivamente, podem sugerir processos de 

complexação deste metal com a MO dissolvida (SZALAY; SZILAGYI, 1967; 

BRUMSACK; GIESKES, 1981; WANTY; GOLDHABER, 1992). Em ambientes 

subóxicos, o V forma o oxovanádio (VO2+), e este cátion pode reagir com ácidos 

húmicos e fúlvicos formando complexos orgânicos e diminuindo a concentração 

deste na água intersticial. A concentração de V na forma reduzida (V4+) tende a 

diminuir com a profundidade no perfil vertical também devido a maior facilidade de 

processos de adsorção desta espécie no sedimento (WEHRLI; STUMM, 1989) do 

que da espécie oxidada (V5+). Portanto, a competição entre os processos de 

complexação com a matéria orgânica e a adsorção em superfícies sólidas são os 

principais motivos pelos quais as concentrações de V podem diminuir no perfil de 

água intersticial.  

Como mencionado anteriormente, a seqüência de reações de oxi-redução na 

interface água-sedimento é uma característica dinâmica, podendo variar tanto no 

espaço (ao longo de um gradiente de distância da costa), quanto no tempo 

(sazonalmente e/ou interanualmente), em função das interações entre as 

características da massa d’água de contato com o sedimento, aporte de matéria 

orgânica, dentre outros fatores. Esta dinâmica promove, então, oscilações verticais 

da camada redox limite, o que confere os padrões de diagênse predominante 

(SUNDBY, 2006). A variabilidade da camada redox limite pode ser entendida no 

contexto da dinâmica das massas d’água de contato com o fundo na plataforma 

continental. Considerando que características como a temperatura (que modulam a 

cinética das reações) e concentração de oxigênio dissolvido (OD) presente nas 

massas d’água são bastante distintas entre si é possível inferir que a seqüência 

vertical das reações de oxi-redução reflita o estado médio da circulação na reagião 

de estudo.  

Neste sentido, baseado na ocorrência dos processos de diagênese na 

plataforma continental de CF, a Fig. 24 mostra um modelo conceitual dos dos 

processos de diagenese descritos anteriormente para os testemunhos curtos e 

longos estudados nos pontos 1, 9 e 15. 



88 
 

 

  

Fig. 24: Modelo conceitual dos processos de diagêneses dos perfis de água intersticial na plataforma continental de Cabo Frio. São 
apresentadas as zonas de redução do Mn (ZRMn), zonas de redução do Fe (ZRFe) e zonas de redução do SO4

2- (ZRS) nos perfis estudados, 
bem como a hidrodinâmica presente na região incluindo a água costeira (AC), a Corrente do Brasil (CB) e a água continental do Atlântico Sul 
(ACAS).   

9
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ZRFe ZRMn ZRS Processos de precipitação AI não foi coletada 
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Os testemunhos concordam em mostrar condições sub-óxicas e 

provavelmente caracterizam condições de contato com a ACAS mais freqüente. 

Assim, é importante considerar que as taxas de sedimentação, como também a 

variabilidade da qualidade da MO depositada em cada ponto exercem um papel 

fundamental no padrão de diagênese de cada perfil.  

 Através das análises de grupamento das concentrações de todos os metais, 

COT e silte nos testemunhos curtos e longos estudados foi possível observar uma 

nítida divisão entre os pontos 1, 9 e 15 em dois grupos: Grupo 1 formado pelo ponto 

1 e 15 e o Grupo 2 formado pelo ponto 9 (Fig. 25).  

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Análise de agrupamento das concentrações dos metais, COT e silte encontrados 
nos pontos 1, 9 e 15.  
 

 Possivelmente, os principais fatores que contribuíram para a diferença entre 

os grupos foram: (a) os valores mais altos de COT e silte nos perfis de BCCF10-09 e 

KCF10-09 em relação aos outros testemunhos, (b) as concentrações de sulfeto em 

KCF10-09, enquanto nos outros testemunhos o mesmo ficou abaixo do limite de 

detecção, (c) as concentrações de sulfato em KCF10-09, a qual variou muito com a 

profundidade, enquanto nos outros pontos não apresentou grande variação, (d) as 

concentrações de Cd, pois estas são menores no ponto 9 em relação aos pontos 1 e 

15, (e) as concentrações de Cu e Ni abaixo do limite de detecção em KCF10-09, o 

que não ocorre nos outros testemunhos. 

Baseado no comportamento de cada metal nas zonas de redução dos 

processos de diagênese na plataforma continental de CF, a Fig. 26 mostra um 

modelo conceitual dos processos de diagenese dos metais-traço descritos 

anteriormente para os testemunhos curtos e longos estudados nos pontos 1, 9 e 15.
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Fig. 26: Modelo conceitual dos processos de diageneses dos metais nos perfis de água intersticial na plataforma continental de  
Cabo Frio. São apresentadas as zonas de redução do Mn, Fe e SO4

2- nos perfis estudados, bem como e a hidrodinâmica presente. 
As setas representam o incremento dos dissolvidos na água intersticial em funç ão da degradação da MO. 1- Incremento dos 
metais na ZRMn, 2- Incremento dos metais na ZRFe, 3- Incremento dos metais na ZRMn+ZRFe, 4- Incremento dos metais na 
ZRFe+ZRS, 5- Incremento dos metais na ZRS. 
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  O PO4
3- apresentou correlação positiva com o Fe no testemunho BCCF10-01, 

porém no BCCF10-09 a correlação é negativa e BCCF10-15 não existe correlação 

(Tabela 8). Em BCCF10-01, o processo predominante que controla o PO4
3- esta 

associado ao ciclo do Fe devido a adsorção deste nutriente em oxi-hidróxidos de Fe, 

porém em BCCF10-09 esta adsorção pode esta associada a granulometria fina 

presente neste testemunho. Em BCCF10-15, o comportamento PO4
3- pode estar 

refletindo a ocorrência de diferentes processos, como precipitação de apatita, que 

precisam ser estudados melhor (KÜSTER-HEINS et al., 2010).  

 As maiores correlações entre os metais no testemunho BCCF10-09 reflete a 

composição granulométrica do mesmo, pois a presença de uma granulometria fina 

determina um transporte molecular por difusão, assim, evidenciando melhor a 

relação entre os processos que controlam os dissolvidos, diferente do que ocorre em 

sedimentos mais grosseiros onde as concentrações podem estar sendo 

influenciadas por transporte por advectivo.  Além disso, tal diferença pode refletir 

uma maior quantidade de processos influenciando os dissolvidos nos testemunhos 

BCCF10-01 e BCCF10-15 em relação ao testemunho BCCF10-09. 

 

Tabela 8: Matriz de correlação entre as variáveis Fe, Mn, V, Cd, Ni, Cu, Zn, Ba, 
SO4

2- e PO4
3- para os testemunhos BCCD10-01(n=9, p>0,05), BCCF10-09 (n=9, 

p>0,05) e BCCF10-15 (n=8, p>0,05). 
 
                      Testemunho                                 Matriz de Correlação                                 

BCCF10-01 

 

BCCF10-09 

BCCF10-15 
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8 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos para os perfis de Mn mostraram que a zona de redução 

deste metal, identificada pelos picos de concentração na água intersticial, ocorre no 

topo de todos os testemunhos, com exceção do KCF10-15. O aumento das 

concentrações de Fe na água intersticial abaixo da ZRMn em BCCF10-01 indicam 

uma ZRFe neste testemunho. Porém nos outros pontos, a mesma ocorre nos 

testemunhos longos. As concentrações de SO4
2- permanecem quase constantes e 

as concentrações de S2- ficaram abaixo do limite de detecção (0,1μM) em todos os 

perfis, com exceção do testemunho KCF10-09. Assim, estes resultados mostram a 

presença da zona de redução de SO4
2- (ZRS) apenas neste testemunho. Altas 

concentrações de S2- dissolvido foram encontradas em 230cm deste perfil, 

justamente na profundidade onde ocorre a diminuição das concentrações de Fe 

dissolvido na água intersticial. Possivelmente isto indica processos de precipitação 

de sulfetos estáveis, como a pirita (FeS2). 

Os valores da razão C/N e de δ13C indicaram que a MO é predominantemente 

marinha em todos os pontos, com baixa influência de material de origem terrestre. 

Os valores de δ13C, mostrando diferença no fracionamento isotópico com a 

profundidade em todos os pontos, corroborando com o fato de estar ocorrendo 

processos de degradação da MO. O ponto 9 apresentou os maiores valores de COT 

e silte,  e  possivelmente estes fatores favoreceram o processo de degradação da 

MO por redução de sulfato no testemunho KCF10-09. Além disso, estes resultados 

podem indicar uma pequena diferença no processo de sedimentação neste ponto, 

favorecendo a deposição de MO pouco mais lábil.   

As concentrações de PO4
3-, Cu, Zn, Ni e V mostraram um aumento na ZRFe, 

sugerindo que tais espécies químicas podem estar sendo liberadas para a água 
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intersticial por processos de degradação da MO ou por disorção dos óxidos e 

hidróxidos de Fe que entram em dissolução nesta zona. 

As concentrações de Cu e Ni ficaram abaixo de limite de detecção no 

testemunho KCF10-09, indicando que o Cu pode está precipitando com sulfetos e o 

Ni, co-precipitando com a pirita uma vez que apenas neste testemunho as 

concentrações de sulfeto dissolvido foram detectadas. As concentrações de Ba não 

aumentam muito neste testemunho, indicando que o SO4
2- reduzido na ZRS não tem 

origem em minerais como a barita. 

As concentrações de todos os metais, com exceção do Zn, aumentaram na 

base do testemunho KCF10-01, a qual é influenciada pelo efeito da variação do nível 

relativo do mar. Portanto, este período de transição Pleistoceno-Holoceno guarda o 

registro na variação do ambiente redox, que reflete a variação dos metais. 

Os padrões de distribuição de das zonas redox dentro da coluna sedimentar, 

baseado nos perfis de água intersticial, podem ser influenciados pela variabilidade 

da taxa de sedimentação, teor de COT, e perfil granulométrico dos testemunhos 

estudados. Porém, maiores investigações devem ser realizadas neste sentido, como 

por exemplo, a obtenção de resultados a partir de outras amostragens a fim de 

observar uma sazonalidade na distribuição dos processos. Uma amostragem 

utilizando DGT também é indicado em estudos posteriores, visto que tal metodologia 

permite o uso de menores resoluções de amostragens. Análises de alcalinidade e 

oxigênio dissolvido são igualmente importantes para o melhor entendimento do limite 

da zona óxica dentro do sedimento. 
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10.1: Volume de água intersticial e raio de drenagem referente a cada 

profundidade. 

Testemunho Profundidade (cm) Volume de AI coletada 

(mL) 

Raio de drenagem (cm) 

 

 

 

BCCF10-01 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

9 

11 

16 
 

7 

10 

10 

4 

3 

10 

10 

3 

10 
 

0,50 

0,49 

0,48 

0,50 

0,44 

0,80 

0,80 

0,44 

0,80 
 

 

 

 

 

BCCF10-09 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

9 

11 

16 
 

3,5 

10 

5 

3,4 

6,2 

10 

6,8 

10 

10 
 

0,37 

0,50 

0,45 

0,37 

0,50 

0,63 

0,52 

0,63 

0,63 
 

 

 

 

 

BCCF10-15 

2 

3 

4 

5 

7 

9 

11 

16 

21 
 

3,4 

2,1 

5 

10 

6 

2,2 

9 

1 

9 
 

0,47 

0,37 

0,48 

0,50 

0,62 

0,37 

0,76 

0,25 

0,76 
 

 

 

 

 

 

KCF10-01 

30 

60 

70 

140 

240 

270 

280 

310 

340 

370 
 

9,2 

10 

9 

7 

3,1 

6 

10 

8 

10 

7 
 

0,77 

0,80 

0,76 

0,67 

0,99 

1,38 

1,78 

1,60 

1,78 

1,49 
 

 

 

KCF10-09 

     10 

     30 

    60 

90 

 10 

6 

8 

8,8 

0,63 

0,49 

0,56 

0,59 
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110 

130 

160 

190 

210 

230 

260 
 

4,8 

7,5 

6 

8,2 

5,6 

6,2 

5 
 

0,44 

0,55 

0,49 

0,57 

0,47 

0,50 

0,45 
 

 

 

 

 

 

KCF10-15 

10 

30 

60 

90 

110 

160 

210 

230 

260 

290 
 

10 

4 

10 

10 

7,9 

10 

2,2 

5 

8,2 

9,5 
 

0,80 

0,50 

0,80 

0,80 

0,71 

0,89 

0,42 

0,63 

0,81 

0,87 
 

   


