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A palavra alquimia, de onde derivou o nome da ciência química, 

teve origem no termo grego, chemia, com o artigo árabe, al, posto 

como prefixo. É provável que chemia tenha derivado de chemi, 

sinificando escuro, negro. Por causa do solo escuro do vale do 

Nilo, os gregos chamavam o Egito de Chemi ou Kemi. Os solos 

do vale do Nilo aparesentavam cor escura, ao contrário do 

vermelho do deserto, devido ao alto teor de matéria orgânica, ou 

humus, que o rio trazia das florestas da África nas suas enchentes. 

Desse modo, o próprio nome da ciência, química, teria surgido da 

propriedade particular da matéria orgânica de águas e solos, a cor 

escura. 

(Tradição oral, recolhido por Rocha; Rosa, 2003) 
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RESUMO 

 

Pode-se considerar a química das águas naturais dividida em duas categorias de reações 

mais comuns: as reações ácido-base e as de oxidação-redução. Os fenômenos ácido-

base e de solubilidade controlam o pH e as concentrações de íons inorgânicos, 

resultando em composição química variada de acordo com as condições bioclimáticas. 

A origem da acidez de uma água natural pode estar relacionada à geoquímica e ao 

aporte de matéria orgânica e nutrientes, fenômeno frequente em ambientes que 

apresentam drenagem sob turfeira. As turfeiras são ambientes especiais para estudos 

relacionados com a dinâmica da matéria orgânica, elas contribuem para o sequestro 

global de carbono, além de funcionarem como reservatórios de água. Nesse contexto, o 

objetivo desse trabalho foi analisar a correlação da matéria orgânica e da interação 

água-rocha com a acidez observada na nascente do rio Campo Belo, situada à 2419 m 

de altitude, no Maciço do Itatiaia. Para isso, foram coletadas amostras de água e solo, 

submetidas à analise dos parâmetros físico-químicos in situ e análise dos íons maiores e 

elementos traço em laboratório. Os resultados encontrados foram utilizados para a 

realização da modelagem para especiação de íons em água e tratamento estatístico 

multivariado, que mostraram que a disponibilidade do alumínio no solo está 

correlacionada com as variações do pH ao longo do perfil. A liberação do alumínio 

aumenta a acidez do sistema através da hidrólise ácida da água, o que por sua vez, 

favorece o aumento da desmineralização e lixiviação de bases, favorecendo a 

concentração e retenção do alumínio no solo. Embora a matéria orgânica não seja 

responsável pela acidez, a presença da turfa é fator imprescindível para a manutenção da 

acidez, pois atua como sequestrador de bases ao formar complexos com as substâncias 

húmicas, além de exercer papel tamponante no sistema.  

 

Palavras-chaves: Turfa. Rio Campo Belo. Maciço do Itatiaia. Acidez de águas naturais. 

Hidrólise ácida do alumínio. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The chemistry of natural waters can be divided in two more common reaction 

categories: acid-base reactions, and oxidation-reduction reactions. Acid-base and 

solubility phenomena control the pH and the inorganic ions concentrations, which result 

in diverse chemical composition, according to bioclimatic conditions. Acidity origin of 

natural waters can be related to its geochemistry and to organic matter and nutrient 

supplies, which are frequent phenomena in environments that present drainage 

underneath turf. Turfs are special environments for studies related to organic matter 

dynamic, they contribute to carbon global sequestration, besides functioning as water 

reservoirs. In that context, the aim of this work was to analyse the correlation between 

organic matter and water-rock interaction with the acidity observed at the Campo Belo 

river spring, located at 2419 m of altitude, at the Itatiaia massif. For that, water and soil 

samples were collected, and analised in terms of their physical-chemical parameters, in 

situ, and also analysis of the major ions and trace elements in laboratory. The observed 

results were used in an ion speciation modeling in water, and multivariate statistical 

analysis, that showed that the availability of aluminum in the soil is correlated to the pH 

variations along the soil profile. The liberation of aluminum increases the system acidity 

through acidic hydrolysis of water, which, in turn, promotes the increase of the 

demineralization and leaching of basis, favoring the concentration and retention of the 

aluminum of the soil. Despite the organic matter is not responsible for the acidity, the 

presence of turf is an indispensable factor for the maintenance of the acidity, since it 

acts as basis sequestrant as it forms complexes with humic substances, besides playing a 

role in buffering the system.  

Keywords: Turf. Campo Belo river. Itatiaia massif. Natural waters acidity. Aluminum 

acid hydrolysis.  

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

CE                             Condutividade elétrica  

Eh                              Potencial de oxi-redução  

EMBRAPA                  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  

ICP-MS                     Espectrômetro de massa com fonte de plasma indutivamente      

                                  acoplado  

MO                            Matéria orgânica 

OD                             Oxigênio Dissolvido  

pH                              Potêncial hidrogeniônico  

PNI                            Parque Nacional do Itatiaia 

SI                               Índice de saturação 

SH                             Substâncias húmicas 

SHA                          Substâncias húmicas aquáticas 

T                               Temperatura  

Turb                          Turbidez  

UFF                           Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

  

Figura 1- Fontes de acidez em águas naturais. ............................................................... 21 

Figura 2 - Composição fracionária das espécies do ácido carbônico em função do pH. 22 

Figura 3 - Origem de CO2 na água. ................................................................................ 23 

Figura 4: Acidez trocável promovida entre o Al e a fração argila do solo. .................... 28 

Figura 5 - Acidez Potencial do solo. .............................................................................. 29 

Figura 6 - Distribuição relativa das espécies de Al em solução do solo. ....................... 31 

Figura 7 - Interação entre substâncias húmicas e argilominerais ................................... 38 

Figura 8 - Exemplos de “building blocks” propostos por Steelink (1985). .................... 39 

Figura 9 - Localização Do Parque Nacional do Itatiaia.................................................. 45 

Figura 10 - Divisão ilustrativa da Parte Baixa e Parte Alta adotadas no diagnóstico da 

Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia. ....................................... 45 

Figura 11 - Análise in situ, na nascente do rio Campo Belo, Parque Nacional do Itatiaia, 

R.J., com sonda multiparamétrica. ................................................................................. 55 

Figura 12 - Coleta de solo, zona turfácea, Parque Nacional do Itatiaia, R.J. ................. 56 

Figura 13 - Esquema de lixiviação com solo coletado na zona turfácea da nascente do 

rio Campo Belo, Parque Nacional do Itatiaia. ................................................................ 59 

Figura 14 - Representação da acidez trocável medida com pH em solução de KCl. ..... 63 

Figura 15 - Local de coleta das duas camadas de solo turfáceo, PNI, R.J. .................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Classificação da turfa pelo grau de decomposição. ........................................ 57 

Tabela 2: Dados relativos ao ponto de amostragem, realizado no dia 05/10/2015. ....... 54 

Tabela 3: Resultado dos parâmetros físico-químicos realizados in situ e no laboratório 

de Hidrogeoquímica da UFF. ......................................................................................... 67 

Tabela 4: Valor de carbônico orgânico total nas amostras N1 e L1. .............................. 68 

Tabela 5: Resultado da concentração dos íons em água nas amostras N1 e L1, analisadas 

por cromatografia de íons. .............................................................................................. 69 

Tabela 6: Composição química elementar das amostras N1 e L1, determinada por ICP-

MS. ................................................................................................................................. 73 

Tabela 7: Índices de saturação (SI) resultants da modelagem com PHREEQC ............. 71 

Tabela 8: Análise em correlação de Pearson entre o pH do solo úmido com o pH do solo 

calcinado e o teor de matéria orgânica ........................................................................... 76 

Tabela 9: Análise da Correlação de Pearson entre as variações do pH e a concentração 

do Al no solo. ................................................................................................................. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Concentração de matéria orgânica (%) em função da profundidade da coluna 

de solo. ............................................................................................................................ 75 

Gráfico 2: Comparação entre as variações do pH do solo úmido, calcinado e teor de MO 

(%). ................................................................................................................................. 76 

Gráfico 3: Variação do pH em relação à pronfudidade, com medida de acidez ativa, 

potencial e trocável. ........................................................................................................ 77 

Gráfico 4: Variação da concentração de Al comparada à variação do pH em função da 

pronfundidade. ................................................................................................................ 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE EQUAÇÕES 

 

CO2 + H2O              H2CO3                                                                                                                         Equação 2 ............ 21 

H2CO3(aq)               HCO3
-
(aq) + H+

(aq)                                                                                                   Equação 3 ............ 21 

HCO3
-
(aq)              CO3

2-
(aq) + H+

(aq)                                                                                                       Equação 4............. 22 

2H3O
+ + 2NO3

- + CaCO3                           CO2 + 3H2O + Ca2+ + 2 ΝO3
 –                 Equação 5 ............ 23 

CaCO3(s)                   CO3
2-

(aq) + Ca2+
(aq)                                                                                            Equação 6 ............ 24 

CO3
2-

(aq) + H2O(l)                   HCO3
-
(aq) + OH-

(aq)                                                                      Equação 7 ............ 24 

KPS = [Ca2+
(aq)] [CO3

2-
(aq)]                                                                              Equação 8 ............ 24 

S = [Ca2+] = [CO3
2-].                                                                                       Equação 9 ............ 24 

S = √KPS, S = 6,8 x 10-5 mol L-1.                                                                   Equação 10 .......... 24 

S = [Ca2+] = [HCO3
-] = [OH-]                                                                         Equação 11 .......... 24 

CaCO3(s) + CO2 (g) + H2O                    2HCO3
-
(aq) + Ca2+

(aq)                                            Equação 12 .......... 25 

NH4
+ + 3/2O2                      NO2

-+ 2H2O + 2H3O
+                                                                Equação 13 ........... 25 

NO2
- + ½ O2                   NO3

-                                                                                                                  Equação 14 ........... 25 

NH4
+ + 2O2                   NO3

-+ H2O + 2H3O
+                                                                             Equação 15 ........... 25 

SO2 + OH· → HOSO2·                                                                                            Equação 16 .......... 26 

HOSO2·  + O2 → HO2·  + SO3                                                                                                                   Equação 17 .......... 26 

SO3 (g) + H2O (l) → H2SO4 (l)                                                                       Equação 18 .......... 26 

SO2 (g) + H2O ⇌ SO2 ·H2O                                                                              Equação 19 .......... 27 

SO2·  H2O  ⇌  H+ + HSO3
-                                                                                                                            Equação 20 .......... 27 

HSO3
- ⇌ H+ + SO3

2-                                                                                                                                          Equação 21 .......... 27 

N2 (g) + O2 (g) → 2 NO (g)                                                                                                                               Equação 22 .......... 27 

2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g)                                                                                                                     Equação 23 ........... 27 

2 NO2 (g) +H2O (l) → HNO3 (aq) + HNO2 (aq)                                            Equação 24 ........... 27 

R-O:H + OH− R-O− + H2O                                                                           Equação 25 ........... 28 

H2S + 2 O2 + 2 H2O → SO4 
-
 + 2H3O

+
                                                                                             Equação 26 ........... 29 

4 FeS + 9 O2 + 18 H2O → 4 Fe(OH)3 + 4 SO4
2- + 8 H3O

+   
                                           Equação 27 ........... 29 

FeCl3 +  6 H2O                Fe(OH)3 ↓+  3 H3O
+ + 3 Cl-                                                       Equação 28 ........... 29 

Al2(SO4)3 + 12 H2O               2 Al(OH)3 ↓+ 6 H3O
+ + 3 SO4

-2                                   Equação 29 ........... 29 

Al3+ + 6 H2O                Al(OH)3↓ + 3 H3O
+                                                                                Equação 30 ........... 29 

Al3+
(aq) + H2O(l)                     Al(OH)2

+
(aq) + H+

(aq)                                                                  Equação 31 ........... 30 

Al(OH)2
+

(aq) + H2O(l)                    Al(OH)2+
(aq) + H+

(aq)                                                      Equação 32 ........... 30 

Al(OH)2
+

(aq) + H2O(l)                    Al(OH)3(aq) + H+
(aq)                                                        Equação 33 ........... 31 

2H2O (l)↔ H3O
+

(aq) + OH-
(aq)                                                                                                                    Equação 34 ............ 40 

K  =  α H3O
+ +α OH-                                                                                                                                      Equação 35 ........... 40 

Kw = α H3O
+ +α OH-                                                                                                                                    Equação 36 ............ 40 

Kw = [H3O
+].[OH-]                                                                                    Equação 37 ............ 41 

Kw = (1,0 x 107).( 1,0 x 107) = 1,0 x 1014                                                               
 

              Equação 38 ............ 41 

pH = -log α H3O
+
 

                                                                                                                                        Equação 39 ............ 41 

pH = -log [H3O
+], com a concentração em mol por litro.                             Equação 40 ............ 41 

Ep (%) = (∑ca - ∑ an) *  100                                                                     Equação 41 ............ 64 

H4SiO4 (s) + H2O (l)                           H3O
+ (aq) + H3SiO4

- (aq)                   Equação 42 ........... 71 

SiO3
-2 + H2O(solo)                               HSiO3

- + OH-
                                               Equação 43 ............ 77 

HSiO3
- + H2O(solo)                            H2SiO3 + OH-                                             Equação 44 ............ 77 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 16 

2 OBJETIVO ............................................................................................................................. 17 

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

2.1.1 Objetivos Específicos........................................................................................................ 17 

3 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESES ....................................................................................... 18 

3.1 HIPÓTESE A SER TESTADA ............................................................................................. 18 

4 BASE TEÓRICA .................................................................................................................... 19 

4.1 TEORIA ÁCIDO-BASE .......................................................................................... 19 

4.2 ACIDEZ DE ÁGUAS NATURAIS ......................................................................... 20 

4.2.1 Acidez Ativa ...................................................................................................................... 21 

4.2.2 Acidez Trocável ................................................................................................................ 27 

4.2.3 Acidez Não Trocável ........................................................................................................ 28 

4.2.4 Acidez Potencial................................................................................................................ 28 

4.3 OXIDAÇÃO DE SULFETOS .................................................................................. 29 

4.4 HIDRÓLISE DE SAIS ............................................................................................. 29 

4.5 ACIDEZ MINERAL PROVOCADA PELO ALUMÍNIO ...................................... 30 

4.6 MATÉRIA ORGÂNICA .......................................................................................... 33 

4.6.1 Turfa .................................................................................................................................. 35 

4.6.2 Substâncias Húmicas Aquáticas (SHA) .......................................................................... 36 

4.6.3 Capacidade Tamponante e Grupos Ácidos na Estrutura das SHA ............................. 38 

4.7 ESCALA DE pH ...................................................................................................... 40 

4.8 INFLUÊNCIA DA MINERALOGIA NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA E 
SOLO .............................................................................................................................. 41 

4.9 CAUSAS DA ACIDIFICAÇÃO PROGRESSIVA DOS SOLOS ........................... 43 

5 ÁREA DE ESTUDO .............................................................................................................. 45 

5.1 GEOLOGIA REGIONAL ........................................................................................ 46 

5.2 O SOLO .................................................................................................................... 49 

5.3 HIDROGRAFIA ....................................................................................................... 50 

5.4 CLIMA ..................................................................................................................... 51 

5.5 CARACTERÍSTICAS PLUVIOMÉTRICAS .......................................................... 52 

6 MATERIAIS E METODOLOGIA .......................................................................... 54 

6.1 COLETA DAS AMOSTRAS E ANÁLISE HIDROGEOQUÍMICA ...................... 54 

6.2 CLASSIFICAÇÃO DA TURFA .............................................................................. 56 



 

 

6.3 COLUNA DE LIXIVIAÇÃO ................................................................................... 58 

6.4 DETERMINAÇÃO DE ÍONS MAIORES E ÍONS MENORES ............................. 59 

6.5 DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS-TRAÇOS .................................................. 59 

6.6 SÍLICA ..................................................................................................................... 60 

6.7 CARBONO ORGÂNICO TOTAL .......................................................................... 60 

6.8 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO .............. 61 

6.9 DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO ......................................................... 61 

6.10 DETERMINAÇÃO DO pH NA ÁGUA ................................................................ 63 

6.11 TRATAMENTO DOS DADOS ............................................................................. 64 

6.11.1 Tratamento Estatístico ................................................................................................... 64 

6.11.2 Balanço Iônico e Erro Analítico .................................................................................... 64 

6.11.3 Modelagem Geoquímica utilizando o Software PHREEQC ...................................... 65 

6.12 PROJETO DE EXTENSÃO ................................................................................... 66 

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES ............................................................................ 67 

7.1 ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA ...................... 67 

7.2 CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT) ............................................................... 68 

7.3 CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA DOS ÍONS ................................... 69 

7.3.1 Balanço Iônico .................................................................................................................. 70 

7.3.2 Modelagem Geoquímica .................................................................................................. 71 

7.3 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA .......................... 72 

7.4 ANÁLISE DO SOLO ............................................................................................... 74 

7.4.1 Classificaçao da Turfa ..................................................................................................... 74 

7.4.2 Teor de Matéria Orgânica ............................................................................................... 75 

7.4.3 pH ...................................................................................................................................... 75 

7.4.4 Medidas de Acidez ............................................................................................................ 77 

7.4.5 Concentração de Alumínio .............................................................................................. 78 

8 CONCLUSÃO ........................................................................................................................ 80 

9 REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 82 

10 APÊNDICE ........................................................................................................................... 91 

 

 
 

 



16 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

O enfoque desse trabalho é discutir a origem da acidez observada na nascente do rio 

Campo Belo, no Parque Nacional do Itatiaia, com base em critérios relacionados à 

caracterização geoquímica através da correlação da contribuição do solo para as 

características físico-químicas da água. 

O ambiente é natural, sem influências de contaminações antrópicas. Em águas naturais, 

os ácidos orgânicos, minerais e inorgânicos constituem a principal fonte de origem da 

acidez, sendo os ácidos orgânicos a principal causa quando se trata de ambientes ricos 

em substâncias húmicas, como turfeiras, apresentando como principal característica a 

mudança na coloração da água de amarelo a castanho. A nascente do rio Campo Belo 

aflora em uma turfeira, porém apresenta como uma de suas características a 

cristalinidade, água límpida. Estudos anteriores, realizados pelo Departamento de 

Geoquímica Ambiental, da Universidade Federal Fluminense (ALMEIDA, 2011; 

LOPES, 1998; COSTA, 1997), determinaram o fluxo de íons na água da chuva e na 

água do rio Campo Belo, ao longo do seu curso, e obeservaram que o pH da 

precipitação, que ocorre na parte alta do Parque, é levemente ácido, fator que exerce 

papel fundamental no processo de intemperismo das rochas alcalinas, presentes no 

Parque. Os rios funcionam como integradores dos mecanismos de fluxos atuantes nas 

bacias hidrográficas, a composição química das águas fluviais resulta da interação de 

uma série de fatores ambientais, como clima, relevo, tipo de rocha, solo e cobertura 

vegetal (LOPES, 1998). Segundo Costa (1997), o maciço do Itatiaia compreende as 

superfícies mais elevadas da serra da Mantiqueira e apresenta uma rede de drenagem 

bastante densa, sendo o rio Campo Belo o mais importante da região, utilizado como 

fonte de abastecimento para a cidade de Itataia. 
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2 OBJETIVO 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

• Determinar a origem da acidez da nascente do Rio Campo Belo, no Parque 

Nacional do Itatiaia, Rio de Janeiro. 

 

2.1.1 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar os parâmetros físico-químicos das águas das nascentes: pH, 

temperatura, potencial oxi-redutor, condutividade elétrica; 

• Caracterizar os íons maiores, concentração de matéria orgânica e elementos 

traços da nascente do rio Campo Belo, no Parque Nacional do Itatiaia; 

• Correlacionar a acidez da água das nascentes com a acidez da matéria orgânica e 

do alumínio presente no organossolo do Parque Nacional do Itatiaia; 

• Classificar as turfas presentes nas principais nascentes do Parque Nacional do 

Itatiaia, de acordo com o sistema da Sociedade Internacional de Turfa; 

• Favorecer a divulgação cientifíca do conhecimento acadêmico ainda na 

educação de base.  
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3 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESES 
 

As águas naturais provenientes do PNI abastecem completamente o município 

homônimo, sem qualquer tratamento prévio, além de contribuírem para a conservação 

da biodiversidade do Parque e adjacências. Compreender os aspectos hidroquímicos que 

incutem nessas águas mudanças nas características físico-químicas, compreende um 

parâmetro para gestão da qualidade da água produzida pelo parque.  

As turfeiras são ambientes especiais para estudos relacionados com a dinâmica da 

matéria orgânica, elas contribuem para o sequestro global de carbono, além de 

funcionarem como reservatórios de água. Nesse contexo é muito importante 

compreender o papel das substâncias húmicas no equilíbrio formado em diferentes 

ambientes. 

O PNI é uma unidade de conservação permanente, tendo como um dos objetivos 

principais a investigação científica para a compreensão e manutenção do meio ambiente 

natural. 

 

3.1 HIPÓTESE A SER TESTADA 
 

• Os baixos valores de pH podem indicar interação da água com a matéria 

orgânica das turfas ao ponto de modificar suas condições físico-químicas das 

águas naturais do Parque Nacional do Itatiaia (PNI); 

• Os baixos valores de pH podem indicar interação entre a matéria orgânica e o 

alumínio presente na rocha e fração argila que compõe o solo da região. 
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4 BASE TEÓRICA 
 

4.1 TEORIA ÁCIDO-BASE 
 

O comportamento ácido-base foi reconhecido há muito tempo. O termo “ácido” data da 

Idade Média e significa azedo, em latim. No século XVII, Lavoisier postulou que a 

acidez era causada pela presença de um átomo na estrutura ao qual denominou oxigênio, 

cujo significado era “gerador de ácido” (do grego oxis = azedo e genes = nascido). Esta 

ideia, embora errada, foi a primeira tentativa de caracterizar quimicamente os ácidos. 

Entretanto, foi somente no século XIX que surgiram as primeiras ideias bem sucedidas 

correlacionando a estrutura química com as propriedades ácidas e básicas, elaborando 

teorias que procuram explicar este comportamento. (CHAGAS, 1999 apud CHAGAS, 

1992). Essas teorias procuram definir o que seja um ácido e uma base e como reagem, 

além de outros aspectos que podem ser considerados secundários. Grande parte das 

substâncias conhecidas apresentam este comportamento, o que torna o tema interessante 

e fundamental para o estudo das transformações químicas. 

 

Segundo o químico sueco, Svante Arrhenius (1887), um ácido pode ser definido como 

toda substância que em água produz íons H+, sendo conhecido como ácido prótico, pois 

apresenta o átomo de hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo. Essa teoria limita-se 

ao comportamento de substâncias em água. Em 1923, os cientistas J. Brönsted 

(Dinamarca), T. Lowry (Inglaterra), independentemente, sugeriram que ácido é uma 

espécie que contém um átomo de hidrogênio ácido, isto é, um átomo de hidrogênio que 

pode ser transferido na forma do núcleo, o próton, a outra, que age como base. 

Contemporâneo a Brönsted e Lowry, Gilbert Newton Lewis, foi um dos grandes 

químicos do século XX, tendo elaborado a teoria mais abrangente sobre ácidos e bases, 

capaz de englobar e ultrapassar os conceitos de Arrhenius e Brönsted-Lowry, 

insuficientes para explicar todos os tipos de reações ácido-base. Na definição de Lewis, 

uma substância é ácida quando aceita um par de elétrons em uma ligação química. Os 

ácidos de Arrhenius e Brönsted-Lowry são também ácidos de Lewis, porém são 

incluídos na teoria de Lewis os ácidos não próticos, como os metais e seus derivados. H. 

Lux, em 1939, propôs uma teoria semelhante à protônica, considerando o ânion óxido 

(O2-) à entidade transferida, ao invés do próton. Ao contrário da definição de Brönsted-

Lowry, que enfatiza os prótons como as principais espécies nas reações ácido-base, a 
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definição proposta por Lux e estendida por Flood, descreve o comportamento ácido-

base em termos do íon óxido (CHAGAS, 1999). 

 

4.2 ACIDEZ DE ÁGUAS NATURAIS 

 

Podemos definir, de forma generalizada, a acidez como um caráter positivo de uma 

espécie química que diminui pela reação com uma base.Partindo dessa apreciação, 

podemos definir a acidez de uma água como sua capacidade de reagir quantitativamente 

com uma base forte até um valor definido de pH, devido à presença de ácidos fortes 

(ácidos minerais: clorídrico, sulfúrico, nítrico, etc.), ácidos fracos (orgânicos: ácidos 

húmicos e fúlvicos, por exemplo, e inorgânicos: ácido carbônico, por exemplo) e sais 

que apresentem caráter ácido (sulfato de alumínio, cloreto férrico, cloreto de amônio, 

por exemplo).  

 

A acidez pode ser dividida em três componentes, como representado na figura 1:  

• Acidez ativa; 

• Acidez trocável; 

• Acidez não trocável; 

 

A soma da acidez trocável com a acidez não trocável representa a acidez potencial 

do sistema (COLEMAN ET AL., 1959; JACKSON, 1963; MCLEAN, 1976; 

SANTOS, 1991; SPOSITO, 1995; COSCIONE ET AL., 1998; MENZIES, 2003; 

RENGEL, 2003). 
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Figura 1- Fontes de acidez em águas naturais. 

 

4.2.1 Acidez ativa 
 

Corresponde à atividade dos íons hidrogênio em solução e é determinada através de 

potenciômetro ou medidor de pH. A incorporação de gás carbônico, óxido ácido, é a 

principal responsável pela acidez das águas naturais, sendo esse o principal motivo para 

a água da chuva apresentar pH levemente à moderadamente ácido (CATANI; GALLO, 

1955). Além das reações químicas provenientes da dissolução de CO2 em água, outras 

reações que podem acontecer na água de recarga meteórica ou no solo também 

contribuem para produzir acidez ativa. 

  

4.2.1.1 Gás carbônico 
 

O gás carbônico é um componente habitual da acidez das águas naturais. O gás 

carbônico, dissolvido na água, representa o ácido carbônico, através do seguinte 

equilíbrio químico: 

 

CO2 + H2O              H2CO3                                                                                                                         Equação 1 

2H2CO3(aq)              2HCO3
-
(aq) + H3O

+
(aq)                                                                                     Equação 2 
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HCO3
-
(aq)              CO3

2-
(aq) + H+

(aq)                                                                                                   Equação 3 

 

O CO2 não chega a provocar profundas condições de acidez nas águas, mas é um 

componente importante por estar sempre presente, mediante sua dissolução na água 

proveniente da atmosfera, por diferença de pressão parcial ou por resultar do 

metabolismo de microorganismos. Pode ocorrer também em águas subterrâneas, pela 

reação dos carbonatos com o gás carbônico formando bicarbonatos.  

 

 

Figura 2 - Composição fracionária das espécies do ácido carbônico em função do pH.  
Fonte: ATKINS; JONES, 2012. 

 

As concentrações dos íons de uma solução de um ácido poliprótico variam de acordo 

com o pH, como mostra a figura 2. Essa informação é importante no estudo das águas 

naturais, pois se estivermos examinando o ácido carbônico na água da chuva, 

poderemos esperar que, em pH baixo, predomine a espécie totalmente protonada (o 

ácido carbônico). Já em pH alto, podemos esperar que predomine a espécie 

completamente desprotonada (o íon carbonato) e, que em pH intermediário, predomine 

a espécie intermediária (o íon bicarbonato) (ATKINS; JONES, 2012). 

Existem várias origens para o CO2 em águas naturais (SZIKSZAY, 1993): 
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Figura 3 - Origem de CO2 na água. 
Fonte: adaptado de SZIKSZAY, 1993 apud SCHOELLER, 1969. 

 

• AR ATOMOSFÉRICO 

 

A quantidade de CO2 dissolvida na água que tem origem na atmosfera é muito pequena 

porque a quantidade de CO2 no ar é 0,04% em volume e a água da chuva contém 

somente 0,5 - 0,8 mg/l de CO2 dissolvido, dependendo da temperatura. A maior fonte 

dessa espécie em solo é a produção através de reações químicas e biológicas 

(SCHOELLER, 1969 apud SZIKSZAY, 1993). 

 

• SOLO 

 

A maior fonte está na produção através das reações químicas e biológicas, devido à ação 

de microorganismo e ataque ao calcário. 

 

2H3O
+ + 2NO3

- + CaCO3                      CO2 + 3H2O + Ca2+ + 2 ΝO3
 –                      Equação 4 

 

A produção de CO2 aumenta desde que a temperatura e a umidade aumentem no solo. A 

produção de CO2 é máxima na parte superior (±20 cm) do solo e diminui a partir de 30 - 
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50 cm. O CO2 é produzido também pela respiração das raízes. A maior fonte de CO2 no 

solo é produzida pela respiração de microorganismos nos processos de decomposição da 

matéria orgânica. (SCHOELLER, 1962 apud SZIKSZAY, 1993). 

Segundo Baird (2002), as rochas calcáreas são a grande fonte de carbonato em águas 

subterrâneas. O carbonato é uma base moderadamente forte e a presença desse íon atua 

no equilíbrio da reação de neutralização entre  

 

CaCO3(s)                CO3
2-

(aq) + Ca2+
(aq)                                                                                              Equação 5 

CO3
2-

(aq) + H2O(l)                   HCO3
-
(aq) + OH-

(aq)                                                                   Equação 6 

 

Considerando a equação que representa a solubilidade do CaCO3(s) em água e tomando 

as concentrações molares presentes no equilíbrio temos o produto de solubilidade  

 

KPS = [Ca2+
(aq)] [CO3

2-
(aq)]                                                                               Equação 7 

 

Para o carbonato de cálcio, a constante do produto de solubilidade, a 25 °C, é 4,6 x 10-9. 

A solubilidade (S) em determinada temperatura pode ser dada pela concentração dos 

íons cálcio em solução, sendo igual à concentração dos íons carbonatos. Então,  

 

S = [Ca2+] = [CO3
2-].                                                                                       Equação 8 

S = √KPS, S = 6,8 x 10-5 mol L-1.                                                                    Equação 9 

S = [Ca2+] = [HCO3
-] = [OH-]                                                                      Equação 10 

 

A reação de hidrólise consome CO3
2-

(aq) e desloca a reação para a direita, aumentando a 

solubilidade do carbonato de cálcio para 9,9x10-5 mol.L-1. Verificamos um efeito 

sinérgico onde a presença do CO2 contribui para o aumento da dissolução do carbonato, 

assim como a presença do carbonato consumindo CO2 contribui para o aumento da 
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solubilidade do gás na água. Considerando a presença de CaCO3 e CO2 

concomitantemente em água, temos uma nova condição de equilíbrio: 

 

CaCO3(s) + CO2 (g) + H2O                    2HCO3
-
(aq) + Ca2+

(aq)                                        Equação 11 

 

Com quantidades equimolares não há consumo ou produção aparente de acidez ou 

alcalinidade (BAIRD, 2002).  

 

• ORIGEM METAMÓRFICA 

 

O CO2 é liberado pela silicatízação de rochas sedimentares, carbonatadas. É uma fonte 

pouco significativa. (SCHOELLER, 1969 apud SZIKSZAY, 1993). 

 

4.2.1.2 Metabolismo microbiano 
 

O processo de nitrificação, através da oxidação biológica da amônia, tem como produto 

final o nitrato e a liberação de dois prótons para a solução. A reação se processa em dois 

passos sequenciais: 

 

NH4
+ + 3/2O2                      NO2

-+ 2H2O + 2H3O
+                                                              Equação 12 

NO2
- + ½ O2                   NO3

-                                                                                                                Equação 13 

NH4
+ + 2O2                   NO3

-+ H2O + 2H3O
+                                                                         Equação 14 

 

A amônia, produzida através de reações de amonificação da matéria orgânica 

nitrogenada, por exemplo proteínas, é oxidada para nitrito através da ação bioquímica 

das bactérias. O nitrito formado é posteriormente oxidado a nitrato também por 

processos bioquímicos em presença de oxigênio dissolvido. Esse metabolismo é 
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favorecido em pH na faixa de 6,5 à 8,0 e temperatura na faixa de 25 ºC a 36 ºC (VAN 

HAANDEL; MARAIS, 199). 

 

4.2.1.3 Acidez na água da chuva 
 

A água da chuva não é totalmente pura, pois sempre carrega componentes da atmosfera, 

o próprio CO2 ao se dissolver na água a torna um pouco ácida, com 

um pH aproximadamente igual a 5,6.  

O termo chuva ácida é usado para definir chuva com pH < 5. A precipitação ácida 

ocorre quando aumentam as concentrações dos oxiácidos de enxofre e nitrogênio, que 

ao reagirem com a própria água da atmosfera dão origem à ácidos fortes. 

 

 

SO2 + OH· → HOSO2·                                                                                                                         Equação 15 

 

Seguida por: 

 

HOSO2· + O2 → HO2· + SO3                                                                                                              Equação 16 

 

Na presença de água líquida nas gotículas das nuvens, nevoeiros e outras formas de 

condensação atmosférica, o trióxido de enxofre (SO3) é rapidamente convertido 

em ácido sulfúrico: 

 

SO3 (g) + H2O (l) → H2SO4 (l)                                                                     Equação 17 

 

Para além das reações atrás apontadas verificam-se outras, em meio aquoso, as quais 

levam a que o ritmo de perda de SO2 na presença de nuvens seja substancialmente 

maior do que o verificado em meio gasoso. Tal deve-se à hidrólise nas gotículas de 

água, na qual o dióxido de enxofre dissolvido, num processo similar ao descrito para o 

dióxido de carbono, hidrolisa numa série de reacções de equilíbrio químico: 
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SO2 (g) + H2O ⇌ SO2 ·H2O                                                                              Equação 18 

SO2· H2O  ⇌  H+ + HSO3
-                                                                                                                      Equação 19 

HSO3
- ⇌ H+ + SO3

2-                                                                                                                                   Equação 20 

N2 (g) +O2 (g) → 2 NO (g)                                                                                                                         Equação 21 

O óxido de nitrogênio formado, instável nas condições atmosféricas normais, na 

presença do oxigénio do ar, produz: 

 

2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g)                                                                                                              Equação 22 

 

O dióxido de nirogênio formado, na presença de água líquida nas gotículas das nuvens, 

nevoeiros e outras formas de condensação atmosférica, produz por adição do radical 

hidroxila NO2 + OH·  → HNO3 (SEINFELD; PANDIS 1998):  

 

 

2 NO2 (g) +H2O (l) → HNO3 (aq) + HNO2 (aq)                                         Equação 23 

 

4.2.2 Acidez Trocável  
 

Refere-se à quantidade de Al+3 adsorvido pelas cargas negativas do solo. Ele está 

bloqueando as cargas e mantém um equilíbrio com a solução do solo, representado na 

figura 4. Há uma quantidade muito grande de Al no solo, onde uma fração faz parte da 

estrutura dos colóides inorgânicos. Segundo Sposito (1989), o Al complexado pela MO 

do solo pode perfazer mais de 100 vezes àquele que se encontra no complexo de troca, 

conjunto constituído pelas substâncias coloidais do solo, tanto de natureza mineral 

(sobretudo argila), como de natureza orgânica (sobretudo húmus), em que se processam 

fenômenos de troca ou permuta de íons. Esse Al só será liberado para a solução se a MO 

for destruída pelo ataque microbiano ou por troca catiônica com íons de maior afinidade 

pelas cargas negativas da superfície da fração argila. São relacionadas com os grupos 

ácidos ou geradores de acidez, adsorvidos por força eletrostática ao complexo de troca.  
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Figura 4: Acidez trocável promovida entre o Al e a fração argila do solo. 

  

4.2.3 Acidez Não Trocável 
 

É a quantidade de hidrogênio ligado por ligações de coordenação aos grupos funcionais 

dos colóides orgânicos (MO) e inorgânicos (argilas e óxidos).  

Além do H+ retido de forma eletrostática ao complexo de troca, há no solo uma grande 

quantidade de H ligado ao sistema coloidal de forma covalente. Em geral trata-se do H 

ligado de forma covalente ao oxigênio. O hidrogênio é removido desta ligação apenas 

quando há um potencial de OH-, formando-se uma molécula de água: 

 

R-O:H + OH− R-O− + H2O                                                                         Equação 24 

 

Os grupos Si-OH e Al-OH são formados nas bordas dos minerais de argila, onde há 

exposição de Si-O e Al-O, das laminas de tetraedro e octaédro, respectivamente, dos 

minerais de argila. 

 

4.2.4 Acidez Potencial  
 

O somatório do Al+3 + H+ é a acidez potencial do solo. Corresponde à soma da acidez 

trocável com a acidez não trocável, que é o íon H+ de ligação covalente associado aos 

colóides em carga negativa e aos compostos de alumínio. 
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                  Figura 5 - Acidez Potencial do solo. 

 

4.3 OXIDAÇÃO DE SULFETOS 

 

Em águas naturais, a acidez mineral pode ser formada através da oxidação de sulfetos, 

como indicado nas equações químicas: 

 

H2S + 2 O2 + 2 H2O → SO4 
-
 + 2H3O

+
                                                                                         Equação 25 

4 FeS + 9 O2 + 18 H2O → 4 Fe(OH)3 + 4 SO4
2- + 8 H3O

+   
                                        Equação 26 

 

4.4 HIDRÓLISE DE SAIS 

 

A hidrólise de sais de alguns metais também pode levar à formação de acidez mineral 

nas águas, por exemplo com cloreto férrico ou sulfato de alumínio, conforme indicado 

nas equações químicas: 

 

FeCl3 +  6 H2O                Fe(OH)3 ↓+  3 H3O
+ + 3 Cl-                                                    Equação 27 

Al2(SO4)3 + 12 H2O               2 Al(OH)3 ↓+ 6 H3O
+ + 3 SO4

-2                                    Equação 28 

Al3+ + 6 H2O                Al(OH)3↓ + 3 H3O
+                                                                             Equação 29 
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4.5 ACIDEZ MINERAL PROVOCADA PELO ALUMÍNIO  

 

O alumínio (Al) é o metal em maior abundância (8%, na média das rochas da litosfera) 

na crosta terrestre (MATSUMOTO, 2000; ROUT et al. 2001). No solo, o íon alumínio 

provém da decomposição de minerais primários como feldspatos, micas, anfibólios, 

piroxênios e de minerais secundários (argilominerais e oxi-hidróxidos de Al, entre 

outros). Este metal contido na estrutura cristalina destes minerais, quando liberado por 

processos de intemperismo, pode ter vários destinos, sendo estes, combinar-se com a 

sílica formando minerais secundários, ser complexado por compostos orgânicos ou 

precipitar sob a forma de hidróxido de alumínio, sendo os polimorfos mais comuns: 

gibbsita – Al(OH)3, bayerita e nordstrandita (VIOLANTE; VIOLANTE, 1980; 

BOYER, 1985). 

O alumínio não ocorre na forma elementar na natureza. Devido à alta afinidade pelo 

oxigênio, ele é encontrado como íon Al3+, na forma combinada, em rochas e minerais. É 

encontrado em rochas ígneas (MATSUMOTO, 2000; ROUT, et al., 2001), sendo 

constituinte das camadas octaédricas dos filossilicatos como feldspatos, micas, 

caulinitas, esmectitas e outros minerais filossilicatados, e também compõe minerais não 

silicatos como gibbsita (Al(OH)3) (BERTSCH; BLOOM, 1996). O alumínio é liberado 

das estruturas dos minerais para a solução pelos processos de intemperismo. Uma vez 

na solução, o alumínio apresenta-se solvatado, coordenado por seis moléculas de água 

em uma configuração octaedral {Al(H2O)6
+3}. Estrutura esta que costuma ser 

representada de forma simplificada por Al+3 (WRIGHT, 1989). Devido à sua elevada 

densidade de carga, o íon Al3+ atrai fortemente os elétrons dos átomos de oxigênio das 

águas de hidratação, o que dependendo do pH da solução, pode levar à ruptura da 

ligação O-H de uma molécula de água com a liberação do próton para a solução. 

Geralmente esse processo não se limita à liberação de apenas um próton. Por exemplo, 

uma das etapas da hidrólise de Al3+ para formar gibbsita pode produzir mais dois 

prótons adicionais que ficam livres para participar do processo de intemperismo, 

conforme as reações abaixo (ESSINGTON, 2003). 

 

Al3+
(aq) + H2O(l)                     Al(OH)2

+
(aq) + H+

(aq)                                                       Equação 30 

Al(OH)2
+

(aq) + H2O(l)                    Al(OH)2+
(aq) + H+

(aq)                                             Equação 31 
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Al(OH)2
+

(aq) + H2O(l)                    Al(OH)3(aq) + H+
(aq)                                               Equação 32 

 

A distribuição das espécies de Al em função do pH, em uma solução com ausência de 

ligantes, exceto OH-, demonstra que o Al+3 predomina em valores de pH menores que 

4,7, como apresentado na figura 6 

 

Figura 6 - Distribuição relativa das espécies de Al em solução do solo. 
Fonte: BERTSCH; PARKER, 1995. 

 

Segundo Sposito (1995), as diferentes formas do alumínio estão relacionadas com o pH 

e com a composição mineral do sistema. Assim, a acidificação do solo tem, como 

consequência, o aumento da solubilidade dos compostos de alumínio, o que ocasiona o 

aumento da concentração de alumínio livre na solução do solo. A atuação conjunta dos 

fatores (clima, relevo, organismos, material de origem, tempo e o homem) e processos 

(transformação, translocação, adição e remoção) que regem o intemperismo, fazem com 

que os minerais primários em desequilíbrio termodinâmico tendam a se transformar em 

substâncias mais estáveis nas condições reinantes, principalmente devido à participação 

da água em reações de hidrólise e de oxidação. Dessa forma, certos elementos químicos 

são liberados para a solução do solo. Concomitantemente ocorrem perdas de cátions 

básicos (como Na+, K+, Mg+2 e Ca+2), sílica e carbonatos, com aumento da quantidade 

dos elementos ferro e alumínio, resultando na transformação dos minerais primários em 
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argilas 2:1, e estas em 1:1 e óxidos (TIESSEN et al., 1984). O Al quimicamente ativo 

ou lábil pode apresentar-se sob diversas formas, as quais são controladas pelo pH e pela 

composição mineralógica do sistema. Por exemplo, o alumínio pode reagir com 

superfícies de argila negativamente carregadas por forças eletrostáticas e assim pode 

facilmente ser trocado por outros cátions como Ca+2, Mg+2 ou K+; ou ser trocado por 

grupos carboxílicos ou fenólicos da MO e ser apenas parcialmente trocável. Além disso, 

Al pode apresentar-se como hidróxidos não cristalinos, óxidos e como compostos 

complexos hidroxipolinuclear que ocupa o espaço intersticial das argilas 2:1 e ser 

parcialmente solúvel em extrato salino neutro. Em solos ácidos (pH<4,0), íons de Al 

hexahidratado são espécies predominantemente trocáveis. 

 

Em solos muito ácidos, quando o acúmulo de hidrogênio trocável chega a uma 

concentração crítica, geralmente em pH inferior a 4, pode ocorrer a alteração espontânea 

da argila, liberando Al3+ (KIEHL, 1979). Como consequência, íons de alumínio podem 

ser dissociados das superfícies negativamente carregadas das argilas silicatadas ou 

substituídos no interior das suas camadas octaédricas. Em solução, o alumínio, por 

hidrólise, libera íons H3O
+, constituindo-se fonte geradora de acidez (FAQUIN; 

VALLE, 1991), representado anteriormente na figura 4. O íon trocável Al+3 aparece no 

solo de duas maneiras: por dissolução de hidróxidos de Al amorfo e cristalino em meio 

ácido (SPOSITO, 1989), e também por decomposição de minerais de argila silicatadas 

em meio ácido. Quando o alumínio surge na solução do solo pelos processos de 

acidificação, pode dar origem a formação dos íons Al+3 na forma de monômeros e 

polímeros de Al+3 carregados positivamente, podendo ficar situados entre camadas das 

argilas esmectitas e vermiculitas, ou em complexos orgânicos (FIGUEIREDO; 

ALMEIDA, 1991). A interação entre o alumínio (Al) e a matéria orgânica (MO) é uma 

das reações que mais influencia as propriedades dos solos ácidos (URRUTIA et al., 

1995). 

Segundo Andriesse (1984) é comum pressupor que a hidrólise do cátion alumínio seja 

responsável por grande parte da acidez trocável. Entretanto, para áreas com grande 

concentração de matéria orgânica dissolvida, boa parte desta acidez deve-se 

provavelmente a moléculas orgânicas com radicais carboxílicos e fenólicos. Quanto às 

propriedades químicas, grande parte das turfas apresenta elevada acidez, com valores de 

pH de 3,5 a 4,5, onde os baixos valores de pH estão muito mais relacionados ao teor de 
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ácidos orgânicos do que ao alumínio. A matéria orgânica é uma fonte de prótons H+ que 

reflete um processo de acidificação de modo mais acentuado (COSCIONE et al., 2001).  

Após ocorrer o intemperismo, o Al liberado pode recombinar-se com o silício para 

formar argilominerais de camada 1:1 ou 2:1, ou sofrer um processo de nucleação 

formando polímeros, amorfos ou cristalinos, como a gibbsita. A gibbsita possui 

estrutura cristalina octaédrica, constituída de dois planos de oxidrilas, com um plano de 

átomos de alumínio entre eles (HSU, 1989). A formação de um ou outro desses 

minerais depende principalmente do ambiente e da taxa de intemperização sofrida pelo 

solo, que por sua vez depende da disponibilidade de água de percolação. 

No estudo sobre a tolerância do alumínio (III) em plantas, Conceição et al. (2008) 

afirmam que em solos com altas concentrações pluviométricas, como nos tropicais e os 

subtropicais úmidos, os nutrientes solúveis como Ca2+, Mg2+, K+ e outros elementos 

básicos são lixiviados. Com a remoção desses cátions e a degradação da matéria 

orgânica, o pH do solo é reduzido. O pH baixo influencia na liberação dos íons Al3+, 

que ficam retidos pelas cargas negativas das partículas de argila que estão presentes no 

solo, assim, quanto maior a acidez do solo maior será a quantidade desse íon disponível 

para as plantas.  

 

4.6 MATÉRIA ORGÂNICA 

 

A matéria orgânica do solo (MOS) é resultante, principalmente, da adição de resíduos 

de origem animal e vegetal. Esses resíduos, ao serem depositados, são inicialmente 

decompostos parcialmente pela mesofauna e, posteriormente, pelos microrganismos. 

Parte do carbono presente nos resíduos é liberado para a atmosfera na forma de CO2 e o 

restante passa a fazer parte da matéria orgânica, como um componente do solo 

(BAYER; MIELNICZUK, 1999). 

 

A matéria orgânica é amplamente distribuída no solo, águas naturais e sedimentos. 

Mudanças hidrológicas e da composição do solo influenciam a quantidade da matéria 

orgânica em ambientes aquáticos, sua natureza química e, podem provocar diferentes 

efeitos biogeoquímicos no ecossistema (AIKEN, 1995; WESTERHOFF, 2000). Assim, 

as características químicas da MOS são influenciadas pela fonte do material (alóctones 

ou autóctones) e pelos processos biogeoquímicos envolvidos no ciclo do carbono nos 
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sistemas terrestres e aquáticos. Estes fatores incluem o fluxo de carbono orgânico 

alóctone proveniente da bacia hidrográfica, fixação do carbono autóctone pelo 

fitoplâncton e plantas aquáticas, transformação e degradação do carbono alóctone e 

autóctone pela atividade biológica e/ou fotodegradação (AIKEN, 1995, CHEN et al., 

2002). A MO encontrada no meio ambiente natural é de grande importância para os 

processos geoquímicos tais como solubilização e especiação (ROUBEUF et al., 2000). 

Ela está presente nos solos, turfas, sedimentos e águas naturais e é formada por uma 

mistura de diferentes compostos contendo grupos aromáticos, alifáticos, fenólicos e 

quinólicos com uma variedade de propriedades e tamanho molecular (AIKEN et al., 

1985; SUFFET; MACCARTHY, 1989). Dois principais grupos caracterizam a MO: as 

substâncias não húmicas e as substâncias húmicas (SH). O primeiro grupo é 

considerado relativamente pequeno, representando cerca de 10 a 20% da MO total 

(KONOVA, 1966; SCHNITZER; KHAN, 1972; WOOD, 1996; SANTOS; 

CAMARGO, 1999). São constituídos de moléculas de baixa massa molar e de 

características químicas bem definidas, tais como carboidratos, proteínas, aminoácidos, 

gorduras, resinas, pigmentos, ácidos graxos e ácidos orgânicos. A maioria destes 

compostos é facilmente atacado pelos microorganismos e tem um pequeno tempo de 

residência no meio ambiente, embora alguns ácidos carboxílicos mais simples tenham 

sido encontrados em uma diversidade de ambientes geológicos (WOOD, 1996). O 

segundo grupo é classificado como sendo o principal componente da MO (80-90%) e 

está onipresente nos diferentes ambientes (KONOVA, 1966; SCHNITZER; KHAN, 

1972; WOOD, 1996; SANTOS; CAMARGO, 1999). As SH são as principais 

responsáveis pelos inúmeros processos físicos e químicos que ocorrem com 

participação da MO. Comumente, as SH são classificadas, operacionalmente, de acordo 

com a sua solubilidade em solução aquosa, em três frações. Os ácidos húmicos (AH) 

compreendem as substâncias orgânicas solúveis em soluções alcalinas diluídas, mas 

precipitam quando acidificados (pH < 2). Os ácidos fúlvicos (AF) consistem de 

compostos orgânicos solúveis em toda faixa de valores de pH. A humina é o termo 

utilizado para a fração insolúvel em ambas as condições ácidas e básicas 

(STEVENSON, 1994; WOOD, 1996; JANOS, 2003). 

O pH de Organossolos é relacionado à presença de compostos orgânicos, ao hidrogênio 

e alumínio trocáveis, ao sulfeto de ferro e outros compostos de enxofre oxidáveis. Em 

contraste com solos minerais, a presença de ácidos orgânicos determina grandemente a 
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acidez, e a presença de alumínio solúvel ou hidrolisável é menos importante (LUCAS, 

1982). 

 

4.6.1 Turfa 

 

A turfa é uma mistura do material formado pela decomposição de restos vegetais e de 

material mineral acumulado no fundo de lagoas e depressões alagadas nas áreas 

ribeirinhas. Resultam do atrofiamento e decomposição incompleta de material lenhoso e 

de arbustos, musgos e líquens, em condições de excessiva umidade, além de materiais 

inorgânicos (COUILLARD, 1994; FRANCHI, 2000; BROWN et al., 2000). Suas 

propriedades dependem de vários fatores, incluindo os parâmetros ambientais sob as 

quais ela foi gerada, o seu grau de decomposição (BROWN et al., 2000). Apresenta 

coloração variando do marrom claro ao preto, dependendo do grau de decomposição em 

que se encontra (FRANCHI, 2000). Basicamente, as turfeiras têm se formado por dois 

modos (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS – IPT, 1979): Pela 

inundação constante e formação de lagoas ribeirinhas em terras baixas de vales, ou 

estuários de rios, com o consequente acúmulo de plantas mortas, folhas, galhos, frutos 

silvestres, flores e outros. O espalhamento do ambiente saturado de água por áreas 

planas (charcos ou pântanos), com pouca drenagem, possibilita o início do processo de 

deposição em camadas de material vegetal orgânico. As turfas possuem uma estrutura 

complexa, que possui como principais constituintes os betumes (ácidos graxos, ceras e 

esteróides), as SH, os carboidratos (principalmente celulose e proteínas) e as ligninas 

(substâncias polifenólicas) (COUILLARD, 1994; BROWN et al., 2000). Normalmente 

lignina e celulose são os constituintes predominantes, sendo a porcentagem de SH 

função direta do grau de decomposição, uma vez que elas não existem naturalmente nas 

plantas vivas e são produtos intermediários no ciclo de decomposição da MO. 

As turfas brasileiras podem ser classificadas como hídrica, fibrosa e lenhosa. A primeira 

é formada em ambiente aquoso ou subaquoso, produzindo uma espécie de turfa 

rudimentar à base de algas, pólens, plânctons e flora aquática. A segunda, comum na 

região Sudeste do Brasil, ocorre na superfície de terrenos, originada por acúmulos 

orgânicos naturais ou plantados, compondo-se de fibras e filamentos pouco 

decompostos, imersos em matriz de aspecto gelatinoso, de coloração escura ou marrom. 

A terceira é formada por vegetais de grande porte e originada na superfície de terrenos. 
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Grande parte da matéria orgânica da turfa está humificada, mas ainda consiste de um 

material suscetível à fermentação (LAMIN, 2001). 

 

4.6.2 Substâncias Húmicas Aquáticas (SHA) 

 

As substâncias húmicas são compostos poliméricos heterogêneos, resultantes da 

decomposição de resíduos de animais e vegetais em vários estágios de decomposição. 

Genericamente é uma mistura de carboidratos, proteínas, lipídios, que fornecem grande 

quantidade de grupos funcionais em suas estruturas, passiveis às interações que 

beneficiem processos de biodisponibilidade de nutrientes e contaminantes para o 

ambiente (STEHLICKOVA et al., 2009). 

 

A formação do humus em águas está diretamente relacionada com a origem da molécula 

húmica, ou melhor, com o ambiente aquático (BARBER et al., 2001); Hertkon et al. 

(2002) descrevem que a matéria orgânica dissolvida no meio aquoso apresenta 

comportamento dinâmico, levando a formação das SHA como função de:  

 

• Entrada de matéria orgânica de plantas diretamente para a água e/ou através do solo, 

com subsequente modificação química e bioquímica; 

• Lixiviação de ácidos fúlvicos e húmicos originários do solo; 

• Ação bacteriana sobre algas e fitoplânctons; 

• Incidência de irradiação ultravioleta sobre a matéria orgânica, presente na superfície 

de sistemas aquáticos, podendo catalisar as reações de polimerização; 

• Reações de polimerização entre grupos funcionais fenólicos, amino e aldeídicos 

presentes em produtos biológicos, abundantes em lagos eutróficos e águas 

sedimentarias. 

 

Portanto, o tipo da água, e a estação do ano (variação de temperatura) são fatores 

determinantes na formação e processos de humificação (THURMAN, 1985). SHA é a 

porção não específica, amorfa, constituída de carbono orgânico dissolvido (COD) em 
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pH 2.  As SHA compreendem cerca de um terço até a metade do carbono orgânico 

dissolvido na água e são constituídas em sua maior parte por ácidos hidrofóbicos. Estes 

podem apresentar concentração de 20 µg l-1 em águas de subsolo e chegando a 30 mg l-1 

em águas de superfície (MACCARTHY; SUFFET, 1989). Devido a concentração de 

SH em águas naturais raramente exceder 5 mg.L-1 como COD, é necessário um volume 

muito grande de amostra para obter quantidades da ordem de gramas de SHA.  

As substâncias húmicas estão próximas de serem as substâncias orgânicas mais 

abundantes da natureza e devido à presença de diferentes grupos funcionais em sua 

estrutura, as SH interagem com diversas espécies. Devido à sua função quelante, podem 

formar compostos de coordenação, Teoria do Campo Cristalino. Essa teoria define um 

composto de coordenação com um íon metálico centralizado cercado por íons ou 

ligantes polares que são atraídos elestrostaticamente pelo íon metálico (SHRIVER; 

ATKINS, 2003).  

 

Para Stevenson (1994), o entendimento das reações dos ácidos húmicos com os íons 

metálicos é variável devido à presença da mistura de ligantes encontrados nos diferentes 

grupos funcionais e também à capacidade de dissociação dos grupamentos funcionais 

em diferentes faixas de pH, permitindo que os ácidos húmicos atuem como 

polieletrólitos fracos, formando quelados com Ca e Mg, íons básicos, que ao serem 

liberados em solução promovem uma diluição da acidez através do efeito do escudo 

iônico (CANELLAS et al, 2009). 

Ainda, segundo Stevenson (1994), as substâncias húmicas formam um complexo 

sistema coloidal com argilominerais e outros minerais. Assim, as fases orgânica e 

mineral não se apresentam separadas, e a matéria orgânica, recobre as fases minerais em 

um processo de interação dependente da constituição do solo, sedimento ou da água, e 

de fatores como pH e força iônica. Partículas coloidais como argilominerais e óxidos 

hidratados de Fe, Al e Mn, se apresentam ligados aos ácidos húmicos (AR) e fúlvicos 

(AF) e as huminas. Os complexos podem ser formados pela adsorção dos argilominerais 

na superfície das substâncias húmicas ou na entrecamada. Os principais mecanismos 

que regem a interação entre argilas e substâncias húmicas são mostrados na figura 7. 
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Figura 7 - Interação entre substâncias húmicas e argilominerais  
Fonte: (Stevenson, 1994). 

 

 

4.6.3 Capacidade Tamponante e Grupos Ácidos na Estrutura das SHA 

 

A capacidade tamponante de solos, sedimentos e águas naturais pode ser atribuída à 

presença dos grupos funcionais nas moléculas húmicas. As propriedades hidrofílicas e 

hidrofóbicas das SH são devidas à natureza e à concentração desses grupos funcionais. 

Os principais grupos encontrados são carboxílicos alifáticos e aromáticos, hidroxilas 

alcoólicas e fenólicas, grupos amino, quinonas, carbonilas e metoxilas. Sendo que as 

hidroxilas fenólicas e os grupos carboxílicos são os mais significativos, sendo os 

últimos os mais reativos. Sua concentração depende de vários fatores, como origem da 

MO, grau de humificação, massa molar e parâmetros ambientais. Hidrofílicas e 

hidrofóbicas das SH são devidas à natureza e à concentração desses grupos funcionais. 

Os principais grupos encontrados são carboxílicos alifáticos e aromáticos, hidroxilas 

alcoólicas e fenólicas, grupos amino, quinonas, carbonilas e metoxilas. Sendo que as 

hidroxilas fenólicas e os grupos carboxílicos são os mais significativos, sendo os 

últimos os mais reativos. Sua concentração depende de vários fatores, como origem da 

MO, grau de humificação, massa molar e parâmetros ambientais. (FERNANDES, 

2003). Em ambientes aquáticos, em geral, apresentam mais grupos carboxílicos, 
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enquanto o material de origem terrestre é mais rico em grupos fenólicos (RACHID, 

1985). Steelink (1985) propôs um estudo detalhado sobre as características elementares 

de SH. Assim, as misturas húmicas, contrariamente aos modelos postulados 

anteriormente, podem ser formadas por agregados de estruturas menores chamados 

"building blocks", como mostrado na Figura 8, interligado por interações 

supramoleculares. A concentração de grupos funcionais também aumenta à medida que 

a massa molar das SH decresce (RACHID, 1985). 

 

 

Figura 8 - Exemplos de “building blocks” propostos por Steelink (1985). 

 

Plaza (2005) diz que a capacidade tamponante do solo e a biodisponibilidade, 

mobilidade, e transporte de macro e micronutrientes, metais tóxicos e cátions orgânicos 

xenobióticos são fortemente influenciadas pelas propriedades ácido-básicas dos AH. As 

interações peculiares do ácido húmico de protonação/desprotonação de sua superfície 

também influenciam diretamente o efeito tampão que os AH desempenham nos solos e 

sistemas aquáticos.  A capacidade tamponante de uma solução é tão ou mais importante 

que o valor do pH que esta solução controla. A capacidade tampão (CT) é uma 

indicação da quantidade de ácido ou base que pode ser adicionada antes do tampão 

perder sua habilidade de resistir a mudanças de pH e é dependente da quantidade total 

de ácido ou base conjugada disponíveis no sistema. A ionização dos grupos ácidos 

produz cargas variáveis e, consequentemente, gera um campo elétrico ao redor das 

moléculas húmicas, o que influencia diretamente na interação com íons. O ácido húmico 

apresenta comportamento de tampão, com capacidade maior para a adição de base que 

para ácido e resiste a variações bruscas de pH entre os valores 5,5 e 8,0 e perde sua ação 

tampão acima de pH = 8,0 ou abaixo de pH =5,5 (PERTUSATTI, 2007). 
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4.7 ESCALA DE pH 

 

O pH representa a atividade do íon hidrogênio na água, de forma logaritmizada, 

resultante inicialmente da dissociação da própria molécula da água e posteriormente 

acrescida pelo hidrogênio proveniente de outras fontes, dissociação de ácidos orgânicos 

como o ácido acético, que resulta da “fase ácida” da decomposição anaeróbia da matéria 

orgânica, bem como outras substâncias que venham a apresentar reação ácida com o 

solvente água. O sinal negativo da definição do pH significa que quanto maior a 

concentração molar de H3O
+, menor será o pH, sendo considerado uma solução ácida 

aquela que apresentar pH inferior a 7 (ATKINS; JONES, 2012). 

 

O primeiro equilíbrio químico de interesse que ocorre na água é a dissociação de sua 

própria molécula: 

 

2H2O (l)↔ H3O
+

(aq) + OH-
(aq)                                                                                                            Equação 33 

 

A água é anfiprótica, funciona como ácido e como base, ocorrendo transferência de 

prótons até mesmo em água pura, com uma molécula agindo como doador e outra 

molécula agindo como aceitador de prótons. A reação é muito rápida em ambas as 

direções e o equilíbrio está sempre presente na água em suas soluções. Este tipo de 

reação é chamado de autoprotólise, apresentando a constante de equilíbrio: 

 

K  =  α H3O
+ +α OH-                                                                                                                               Equação 34 

                 (α H2O)2 

 

Sendo a atividade da água igual a 1, a expressão resultante da constante de autoprotólise 

da água é descrita como: 

 

Kw = α H3O
+ +α OH-                                                                                                                            Equação 35 

A atividade de um soluto em uma solução diluída é aproximadamente igual à 

concentração molar relativa à concentração molar padrão, que no caso da água é 1 mol.l-

1. Substituindo na expressão anterior, temos: 
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Kw = [H3O
+].[OH-]                                                                              Equação 36 

Em água pura, à temperatura de 25 ºC, as concentrações molares de H3O
+ e OH- são 

iguais e tem o valor experimental de 1,0 x 107 mol.L. Assim, em 25 ºC, 

 

Kw = (1,0 x 107).( 1,0 x 107) = 1,0 x 1014                                                                                    Equação 37 

Uma dificuldade em descrever quantitativamente as concentrações de ácidos e bases é 

que a concentração de um íon H3O
+ pode variar em muitas ordens de grandeza. Para 

evitar a dificuldade de lidar com uma faixa de valores tão extensa, usa-se o logaritmo 

negativo (na base 10) da atividade do íon hidrônio: 

 

 pH = -log α H3O
+       Equação 38 

Em que, para soluções suficientemente diluídas para serem tratadas como ideais, 

simplificamos a expressão fazendo [H3O
+] = α H3O

+, escrevendo-se então: 

 

pH = -log [H3O
+], com a concentração em mol por litro.                            Equação 39 

 

Em 1909, Sörensen criou a escala de pH, ou de potencial hidrogeniônico, grandeza que 

define o fator de intensidade de acidez, de onde se deduz que o ponto neutro 

correspondente ao valor de pH = 7 pois teríamos, para pKw = 14, pOH = 7 e, portanto, 

pH = pOH. Como o pH é um logaritmo comum, na base 10, a mudança de uma unidade 

de pH significa que a molaridade do íon H3O
+ mudou por um fator igual a 10 (ATKINS; 

JONES, 2012). 

 

4.8 INFLUÊNCIA DA MINERALOGIA NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA E 
SOLO 
 

Quimicamente, a água é uma substancia muito ativa, que tem grande facilidade de 

dissolver e reagir com outras substâncias inorgânicas e orgânicas. A característica que 

dá essa importância à água nos processos geoquímicos decorre principalmente da 

estrutura dipolar de sua molécula (FENZL, 1986), conferindo a ela a capacidade de 
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agregar cátions, ânions e moléculas orgânicas. A decomposição de grande parte dos 

minerais das rochas ocorre porque a água é um solvente natural, capaz de dissolver uma 

infinidade de substâncias. Reações como dissolução-precipitação, hidrólise, hidratação-

desidratação, oxidação-redução entre a água que infiltra e o material geológico alteram 

sua composição, ou seja, o maior responsável pela composição química das águas 

subterrâneas consiste no intemperismo químico, que é influenciado principalmente pela 

intensidade das precipitações, pelas variações de temperatura, troca de gases com a 

atmosfera (DEUTSCH, 1997; FENZL, 1986).  

O contato entre água e rocha causa a solubilização dos componentes como também a 

precipitação dos mesmos nas cavidades da rocha. Os processos principais são a 

dissolução e a hidrólise. O ataque da água aumenta com a presença de ácidos orgânicos 

e inorgânicos e também com o aumento da temperatura. As dissoluções e precipitações 

são controladas principalmente pelo pH e Eh. O ataque químico ocorre por hidratação, 

que é a penetração da água no sistema estrutural dos cristais, fenômeno de alteração 

realizado por ácidos. O ataque dos ácidos como H2CO3, HNO3, H2SO4 e ácidos 

orgânicos têm grande importância na formação das soluções (FEITOSA et al, 2008). 

A diferença de solubilidade das espécies iônicas é responsável pela evolução química 

das águas. À medida que as águas se infiltram nas formações geológicas, o seu tempo 

de residência aumenta, podendo apresentar uma estratificação que é comandada pelas 

características litológicas e diferentes níveis de solubilidade. Segundo Mestrinho 

(1998), as águas mais rasas, ou com menor tempo de residência, tendem a ser 

bicarbonatadas (águas de chuvas), e na medida que se aprofundam a sua classificação 

muda para sulfatadas e cloretadas. Águas superficiais tendem a apresentar-se mais 

cálcicas. Processos como dissolução de calcita, troca catiônica e hidrólise do 

plagioclásio também podem influenciar na alteração do tipo de água (CHAE, 2005). 

 

A breve descrição das principais características dos íons é feita a seguir, baseada 

fundamentalmente em FEITOSA; FILHO (2000) apud CUSTÓDIO e LLAMAS (1983). 

 

O cálcio (Ca+2) é um dos principais constituintes da água. Os sais de cálcio possuem 

moderada a elevada solubilidade. Ocorre principalmente nos minerais calcita, aragonite 

e dolomita, em rochas calcárias, sendo o plagioclásio e a apatita as principais fontes de 

cálcio das rochas ígneas.  



43 

 

O magnésio (Mg+2) apresenta propriedades similares às do cálcio, contudo é mais 

solúvel. Os principais minerais fontes de magnésio são a magnesita, biotite, Granada, 

hornblende, clorita, allanita e olivine.  

 

O sódio (Na+) é um dos metais alcalinos mais importantes e abundantes nas águas 

subterrâneas. Está presente em todas as águas, em geral sob a forma de cloretos, devido 

à solubilidade elevada da maioria dos seus compostos químicos em solução. Sua 

presença em águas é causada pela ampla distribuição e baixa estabilidade química dos 

minerais da crosta terrestre que contém esse elemento, tais como feldspatos 

plagioclásios, nefelina, sodalita, anfibólios e piroxênios. 

 

O potássio (K+) e o sódio pertencem ao mesmo grupo dos metais alcalinos, porém seu 

comportamento nos processos de solubilização é diferente. O potássio ocorre em 

pequenas concentrações devido à sua participação intensa em processos de troca iônica, 

além da sua facilidade em ser adsorvido pelos minerais de argila e por seus sais serem 

bastante utilizados pelos vegetais. Ocorre principalmente nos feldspatos potássicos, 

micas e leucitas, sendo altamente concentrado em evaporitos nos minerais carnalita e 

silvinita.  

 

O cloreto (Cl-) é abundante em todas as águas naturais, bastante solúvel e muito estável 

em solução. Em rochas ígneas é pouco encontrado, mas é um bom indicador depoluição 

ou contaminação. 

 

Os sulfatos (SO4
2-) são muito solúveis e geralmente estáveis. Têm sua origem ligada a 

ambientes ácidos e oxidantes, mais comumente de lixiviação de minerais como gipsita e 

anidrita. 

 

4.9 CAUSAS DA ACIDIFICAÇÃO PROGRESSIVA DOS SOLOS 
 

A acidificação dos solos ocorre, de modo especial, em regiões tropicais úmidas e deve-

se à substituição das "bases trocáveis" por íons H3O
+ e Al3+ no complexo de troca. Esta 

substituição resulta da percolação da água lixivinado bases trocáveis, absorção de 

cátions básicos pelas plantas e, também, pelo uso de fertilizantes de caráter ácido. Sob 
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condições de alta precipitação pluvial, a percolação da água através do perfil possibilita 

a lixiviação de uma grande quantidade de cátions básicos que se encontram na solução 

do solo. Com aumento de pH, o Al e o SiO2, geralmente, não permanecem em solução, 

mas precipitam na forma de alumino-silicatos (ex. caulinita) ou de óxidos de Al (ex. 

gibbsita), restando apenas os cátions básicos na solução do solo (ou na forma trocável) 

em quantidades apreciáveis. Posteriormente, esses cátions de caráter básico (Na+, K+, 

Ca2+, Mg2+) vão sendo substituídos (em razão da lixiviação e absorção pelas plantas), 

por íons H3O
+ e Al3+ no complexo de troca do solo. Deve-se salientar que os íons H3O

+ 

estão sendo continuamente produzidos no solo, seja pela mineralização de compostos 

orgânicos e produção de CO2, seja pelo intemperismo dos silicatos de Al que libera Al3+ 

em solução. 

 

No geral, rocha basica (basalto) gera solo com pH mais alto e rocha ácida (granito): solo 

com pH mais baixo (FEITOSA; FILHO, 2000). 
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5 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo encontra-se dentro do Parque Nacional do Itatiaia (PNI), sudeste do 

Estado do Rio de Janeiro, em terras dos municípios de Resende e Itatiaia, como 

ilustrado na figura 9.  

 

Figura 9 - Localização Do Parque Nacional do Itatiaia. 
Fonte: TOMZHINSKI, 2012. 

O PNI está dividido em duas macrorregiões, a parte alta e a parta baixa, ilustradas na 
figura 10.  

 

Figura 10 - Divisão ilustrativa da Parte Baixa e Parte Alta adotadas no diagnóstico da Revisão do Plano 
de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia. 

Fonte: ICMBIO, 2014. 



46 

 

A região tem grande importância geológica, além do patrimônio biótico e 

geomorfológico, sendo o primeiro parque a ter sido criado no Brasil, através do Decreto 

Federal nº 1.713, de 14 de junho de 1937 (IBDF, 1982). O maciço do Itatiaia é divisor 

de águas de duas bacias: a do rio Paraíba e a do rio Grande. Para SE, o rio Campo Belo, 

considerado o rio mais importante da região, acompanha o vale dos Lírios e desce até a 

cidade de Itatiaia que é abastecida com suas águas. A bacia em questão possui 

aproximadamente 60 km2 e estende-se desde as vertentes do planalto do Itatiaia (2400 - 

2600m de altitude) até a margem esquerda do Rio Paraíba do Sul (~ 400m). As 

nascentes do rio Campo Belo estão inseridas na área considerada Zona Intangível, onde 

não se tolera qualquer alteração humana (FBDS 3, 2000). 

A região da bacia do rio Campo Belo, apresenta em sua extensão argila amarela 

caulinítica e bauxítica. Nas suas encostas quase sempre predomina caulinita sobre 

gibbsita. Os depósitos turfáceos mostram conteúdo elevado de minerais inalterados, 

principalmente K-feldspato e quartzo. Valores de pH entre 4,0 e 4,5. Possui presença 

dispersa de minerais neoformados com abundante quantidade de plaquetas vermiculitas, 

hidrobiotita, mica e clorita. A caulinita é variável ao longo do perfil da bacia, com 

diminuição progressiva nos solos turfáceos. Gibbsita ocorre em quantidades 

extremamente baixas. (MIANO, 2000). 

 

5.1 GEOLOGIA REGIONAL 

 

Miano (2000) relata que dentro da subdivisão em Domínios do complexo, as Terras 

Altas são constituídas por topografia muito forte e escarpada com superfícies nuas das 

rochas, vales suspensos, parcialmente entulhados por sedimentos argilosos delgados, 

com larga predominância de caulinita e quantidades negligíveis de gibbsita, com 

matacões de rochas alcalinas frescas, capeadas por material máfico. A coloração do 

saprólito é branco e amarelo pálido. A razão SiO2/Al2O3 é acentuada, devendo ser 

considerada como efeito da ação intempérica e composição inicial do saprólito. O 

contéudo de Fe é baixo. O Domínio Transicional (Massena) é caracterizado por campos 

de matacões entremeados com material argiloso e regularmente se encontra nas encostas 

couraças de goethita, apesar de delgadas. A razão SiO2/Al2O3 é variável, com nítida 

tendência de empobrecimento em sílica. No material argiloso, de coloração de tons 

amarelos intensos, a presença de gibbsita é notório. O relevo desse domínio é plano. O 
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Domínio Laterítico (Macieira) é caracterizado por platô coberto por vegetação 

tipicamente de floresta tropical, de maior porte que a dos Domínios superiores. Os solos 

de coloração vermelho vivo a castanho, acentuado concrecionamento, em resposta ao 

típico desenvolvimento da crosta bauxítica junto ao topo. A razão SiO2/Al2O3 cai 

significamente, conduzindo a ampla formação de gibbsita em detretimento a caulinita. 

O conteúdo de Fe nessa bauxita é elevado. Domina o relevo o manto bauxítico. O 

Domínio de Talus constitui-se em forte relevo com declividades acentuadas, solos 

derivados de alteração direta da rocha alcalina do substrato e de transporte local por 

solifluxão e escorregamentos frequentes. A razão SiO2/Al2O3 é baixa e irregular.  

 

Ocorrem ainda, na área do Maciço, grandes Corpos de tálus, desenvolvidos ao longo 

dos vales e no sopé das escarpas da serra da Mantiqueira, e pequenas planícies fluviais. 

O maciço do Itatiaia é constituído por rochas intrusivas alcalinas, do Cretáceo Superior 

e por encaixantes do embasamento cristalino de idade pré-cambriana. Essas rochas 

sustentam relevo de montanhas e morros da serra da Mantiqueira e do planalto do alto 

rio Grande. Ocorrem, ainda, na área depósitos detríticos coluvionares e aluvionares 

quaternários que caracterizam grandes corpos de tálus e planícies fluviais. (FDBS 3, 

2008).  

 

As rochas presentes na Região do PNI, na fronteira dos estados de São Paulo (SP), MG 

e RJ, podem ser englobadas em quatro grupos litoestratigráficos e geocronológicos: 1) 

embasamento cristalino paleoproterozóico, 2) rochas alcalinas neocretáceas dos maciços 

do Itatiaia, Passa Quatro e Morro Redondo, 3) rochas sedimentares terciárias da Bacia 

de Resende e 4) sedimentos inconsolidados quaternários. O embasamento cristalino é 

caracterizado na Região por sustentar o relevo das serras da Mantiqueira e do Mar e 

atuam como substrato para as bacias sedimentares do vale do Rio Paraíba do Sul. São 

diferentes tipos de gnaisses e na maior parte da área estas rochas são de difícil 

observação, por se apresentarem sob espesso manto de alteração (RIBEIRO et al, 2002 

apud ICMBIO, 2014; RIBEIRO et al, 2007; PENALVA, 1963). O Maciço Alcalino do 

Itatiaia aflora em uma área aproximada de 220 km² inserida nos municípios de Itatiaia e 

Resende, no RJ, e Itamonte e Bocaina de Minas, MG. Nas porções mais externas do 

maciço, onde predominam altitudes mais modestas, as rochas podem ser classificadas 

em conjunto como nefelina-sienitos. O Maciço Alcalino de Passa Quatro situa-se nos 

municípios de Itanhandu e de Passa Quatro (MG), nos municípios de Lavrinha e Queluz 
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(SP) e no Município de Resende (RJ), ocupando uma área aproximada de 149 km². Está 

isolado do Maciço do Itatiaia pela Garganta do Registro, um corredor gnáissico com 

largura mínima de 1 km. O Morro Redondo localiza-se a aproximadamente a 30 km a 

leste do maciço do Itatiaia, dentro do vale do Rio Paraíba do Sul. É um pequeno corpo 

de forma grosseiramente circular, com área pouco maior que 5 km². No vale do Rio 

Paraíba do Sul, recobrindo parcialmente o contato do Maciço do Itatiaia com as 

encaixantes, ocorrem rochas sedimentares pertencentes à Bacia Sedimentar de Resende, 

localizada na região do Município homônimo. A Bacia de Resende é uma depressão 

alongada na direção ENE, com aproximadamente 230 km² de área (Riccomini, 1989). 

As rochas que preenchem a Bacia são atribuídas às formações Resende e São Paulo, 

sendo que as rochas pertencentes à segunda são de ocorrência restrita. A formação da 

bacia Terciária de Resende, que deve parte de sua evolução ao complexo do Itatiaia foi 

desenvolvida pela deposição de sedimentos inconsolidados, derivados de mantos de 

alteração dos biotitas gnaisses soerguidos como consequência da intrusão alcalina. A 

abundância de grãos de quartzo e cascalho. As argilas são compostas por misturas 

variadas de caulinita e gibbsita. Forte voçorocamento ainda ativo é responsável por 

escorregamento no verão. Fragmentos de concreções em Domínios superiores denotam 

a erosão em processo. Já os sedimentos quaternários da região são representados por: 

depósitos de tálus, às faldas dos maciços de Itatiaia e Passa Quatro, depósitos aluviais 

de antigos terraços do Rio Paraíba do Sul, depósitos coluviais e colúvio-aluviais de 

primeira geração, em interflúvios e médias encostas, depósitos coluviais, colúvio-

aluviais e aluviais entulhando cabeceiras de drenagens, em baixas encostas e vales 

fluviais e depósitos aluviais de baixos terraços e várzeas atuais (Salvador, 1994). O 

Parque Nacional do Itatiaia está implantado sobre rochas do embasamento cristalino, de 

idade pré-cambriana, rochas intrusivas alcalinas dos maciços de Itatiaia e Passa Quatro, 

do Cretáceo Superior, sedimentos terciário e quaternários da bacia de Resende, e 

sedimentos aluvionares e coluvionares quaternários como apresentado na figura 6. Na 

área do Parque, ocorrem os seguintes tipos de rocha: gnaisses (gn), nefelina-

sienitosfoiaitos (l ns), quartzo sienitos (l qs), granito alcalino (l ga), brecha magmática (l 

bm), sedimentos coluvionares (Qc) e sedimentos (ICMBIO, 2014 apud PENALVA, 

1967). 
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5.2 O SOLO 
 

Na área compreendida pelas rochas alcalinas, dois tipos de solos predominam. Os 

cambissolos, subdivididos em cambissolo húmico álico e litólico húmico álico nas 

partes mais elevadas, e que os minerais secundários neoformados nos perfis, por 

processos pedológicos, acumulam-se segundo a distribuição da vermiculita-caulinita-

gibbsita. Esses são, reconhecidamente, solos jovens, pouco espessos e moderadamente 

intemperizados (MIANO, 2000 apud ANTONELLO, 1983). Em áreas circunvizinhas, 

em relevos relativamente mais baixos, e topografia irregular, ocorrem cambissolos 

háplicos, afloramentos de rocha e latossolo vermelho-amarelo menos profundos. Em 

suas vertentes mais baixas ocorrem latossolo vermelho-amarelo e argissolo vermelho-

amarelo (MENDONÇA; SANTOS et al., 2007). Nas vertentes, os cambissolos 

geralmente podem ser recobertos por florestas, quando desenvolvidos em regiões 

tropicais. Devido a sua grande quantidade de minerais inalterados como apatita, biotita e 

K-feldspato são normalmente férteis.  

 

Na região ao sul do Município de Itatiaia e a parte central do Município de Resende 

onde apresenta altitudes de até 500 m, os solos predominantes são das classes 

podzólico, cambissolo, latossolo e argissolo. Os cambissolos são solos rasos e com 

tendência a apresentarem elevada susceptibilidade à erosão, podendo em curto espaço 

de tempo ocorrer exposição de subsolo, devido a tais características, esses solos não 

permitem um uso intensivo. Os argissolos apresentam uma característica 

susceptibilidade à erosão similar do cambissolo, porem apresenta textura 2-10 

cascalhentas em áreas de relevo acidentado, características essas que tornam esses solos 

ainda mais suscetíveis à erosão.  

Nas cotas inferiores, que abrangem áreas de talude, determinou-se a predominância dos 

latossolos vermelho-amarelo. Espessos, são típicos de regiões tropicais úmidas, 

caracterizados por baixa relação molecular sílica/sesquióxidos na fração argila, baixa 

capacidade de troca catiônica e baixo conteúdo de constituintes solúveis. A variedade 

vermelho-amarela determinada, relaciona uma classe muito ampla no que se refere à 

coloração, normalmente Fe2O3 entre 7-11% com alta saturação de alumínio trocável ≥ 

50% (MIANO, 2000 apud ANTONELLO, 1983). Os latossolos, por ocorrerem em áreas 

relativamente mais planas, apresentarem perfis mais profundos e estruturas granulares, 

possuem alta porcentagem de poros, e consequentemente alta permeabilidade. Nesta 
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região, os processos pedológicos acumulam-se segundo a distribuição caulinita-gibbista, 

oriundas da transformação dos feldspatos (RODRIGUES; SILVA, 1985). Do ponto de 

vista geoquímico, a mobilidade relativa dos elementos do material intemperizado 

obedece à seguinte ordem de solubilidade Ca>Na>K>Mg>Si>Ti>Fe>Al (MIANO, 

2000).  

 

A porção sul/sudeste e nordeste do Município de Resende em altitudes de até 750 m 

possuipredominância de latossolo com algumas áreas com presença de cambissolo. Nas 

regiões oeste do Município de Itamonte e nordeste dos municípios de Alagoas e 

Bocaina de Minas, apresentam argissolos e cambissolos respectivamente. Na porção 

mais central da Região com altitudes variando de 1.250 a 2.250m é predominante a 

classe cambissolo húmico distrófico típico, vendo grande parte da área coberta por 

vegetações de floresta Ombrófila Alto-Montana/ Montana e campos de altitude. Já 

acima de 2.250m encontra-se o planalto do Itatiaia que se encontram os principais picos 

da região como o Pico das Agulhas Negras, as Prateleiras a Pedra do Altar dentre 

outros, em grande parte dessa região o que predomina e a ocorrência de afloramento de 

rochas em campos de altitude. (ALMEIDA, 2011). A presença de gipsita aponta a 

intensificação da aridez no horizonte AA. A disponibilidade de Mg no ambiente do 

Maciço é atribuída à presença de mica peninita e clinocloro, principalmente no Domínio 

Latrítico (Massena). Em todos os Domínios se observa presença do pseudomorfo da 

gibbisita a norsdstrandita (MIANO, 2000).  

 

5.3 HIDROGRAFIA 
 

A Região do PNI está inserida em duas grandes bacias hidrográficas do Brasil: a do Rio  

Grande, que abrange a porção sudeste de MG, e a do Rio Paraíba do Sul que cobre o 

norte/noroeste do RJ e sudeste de SP. Considerando uma escala cartográfica maior o 

PNI está inserido nas bacias do Médio Paraíba do Sul e Alto Rio Grande.  

 

A Bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul está inserida na Bacia do Rio Paraíba do 

Sul, abriga cerca de 1.020.000 habitantes distribuídos em uma área de 6.600 km². Trata-

se de uma das bacias com maior desenvolvimento industrial do País. A região 

hidrográfica do Médio Paraíba do Sul é constituída pela Bacia do Rio Preto e pelas 

bacias dos rios afluentes do curso médio superior do Rio Paraíba do Sul do RJ. Na 
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região, é realizada a transposição das águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul para a Bacia 

do Rio Guandu, através da Estação Elevatória de Santa Cecília, em Barra do Piraí, que 

atende ao Sistema Light gerando energia elétrica e à CEDAE no fornecimento de água 

para o Município do RJ (CBH MÉDIO PARAÍBA, 2011). Já a Bacia Hidrográfica do 

Alto Rio Grande, inserida na Bacia do Rio Grande, possui uma população de 

aproximadamente 365.000 habitantes abrangendo uma área de 9.000 km² em 33 

municípios do Estado. Possui uma área de drenagem de aproximadamente 240 km de 

extensão composta pelas sub-bacias: do Rio Grande, do Rio Aiuruoca, do Rio Turvo 

Grande e do Rio Ingaí (CBH, 2011). A região de abrangência da Bacia apresenta 

características físicas distintas: uma região de campos e serras com relevo ondulado ou 

fortemente ondulado e altitudes variando entre900 e 1.100 m. e uma região com 

predominância de relevos bastante movimentados com a presença de pães de açúcar, 

cristas e topos aguçados característicos da formação geológica da Serra da Mantiqueira, 

com altitudes variando entre 1.200 e 2.000 m. (CBH, 2011).  

Os sitemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de responsabilidade da 

prefeitura local, operados e mantidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No 

entanto, esse órgão dispõe de poucas informações sobre os sistemas. O abastecimento 

de água é feito de forma simples, dispensando tratamento mais elaborado. A captação é 

realizada em um manancial de superfície do rio Campo Belo, recebendo um tratamento 

de desinfecção através de compostos clorados (ALMEIDA, 2001).   

 

5.4 CLIMA 
 

No planalto, a temperatura média anual é de 11,4ºC, sendo janeiro o mês mais quente 

com média de 13,6ºC; julho é o mês mais frio com média de 8,2ºC. A máxima absoluta 

apurada foi de 21,4ºC, em fevereiro, e a mínima foi de – 6,4ºC, em julho (FURTADO et 

al., 2001). O planalto do Itatiaia apresenta temperaturas inferiores a 0ºC em até sete 

meses, sendo em média 56 dias por ano. Portanto, as geadas intensas são comuns nos 

meses de inverno, verificando-se raramente breves nevadas (SAFFORD, 1999). Estas 

características estão associadas à entrada de frentes polares vindas da região sul, que 

encontram no Itatiaia sua maior barreira até então (CONDACK, 2006). Segundo o mapa 

climático do Brasil (IBGE, 2002), a Região do PNI está inserida em três domínios 
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climáticos, que são: subquente úmido, mesotérmico brando-superúmido, mesotérmico 

brando-úmido, sendo o clima predominante no contexto regional o domínio subquente 

úmido. A região apresenta característica de locais onde a temperatura é amena durante 

todo ano, acompanhada por uma umidade constante. Os climas de domínio Subquente 

apresentam temperaturas médias ligeiramente inferiores, ou seja, a menor frequência de 

temperaturas elevadas no verão e o predomínio de temperaturas baixas no inverno, 

observáveis principalmente pelo efeito da altitude, possuindo durante os meses mais 

frios, uma temperatura média que varia de 15 a 18°C. O domínio denominado de 

mesotérmico compreende as superfícies mais altas da Região e é característica das 

latitudes mais altas. As temperaturas são mais brandas, com áreas onde a média mensal 

dos meses mais quentes é inferior a 17°C e a média anual equivalente a 14°C. A 

distribuição sazonal das chuvas é mais uniforme e prolongada. O fenômeno das geadas 

é verificado com frequência nessas regiões, nos picos mais elevados, como no Alto 

Itatiaia, onde a média anual do número de dias de ocorrência de geadas é superior a 50. 

Na classificação de Köppen, é possível observar três tipos climáticos na Região do PNI: 

o tipo Csb (clima temperado úmido com verão seco e temperado), o tipo Cwb (clima 

temperado úmido com Inverno seco e verão temperado) e o tipo Cwa (clima temperado 

úmido com Inverno seco e verão quente). A área dos cinco municípios que abrangem a 

Região do PNI possui uma temperatura média de 13 a 21°C, dependendo do local e uma 

precipitação variando de 1.250 a 2.250 mm de precipitação mínima e máxima de 1.500 

a 2.500 mm (ICMBIO, 2012).  

 

5.5 CARACTERÍSTICAS PLUVIOMÉTRICAS 
 

Almeida (2001) realizou extenso trabalho de caracterização da deposição úmida e seca 

ao longo de todo ano, no PNI, separando em período seco e chuvoso. A precipitação 

apresenta característica levemente ácida com pH igual a 5,35 no Planalto. Os principais 

constituintes dessa acidez são o HNO3 e o H2SO4 e os principais constituintes da 

neutralização são NH3 e compostos de Ca+2. O período seco, de agosto a novembro, 

apresenta precipitação mais ácida, chegando a pH igual a 4,52 no Planalto. 

Os íons apresentam maior concentração entre os meses de setembro e outubro, não 

havendo grandes diferenças entre outros meses. O Mg+2, no Planalto, apresenta 

concentração quarenta vezes maior, neste período. Já os íons Cl- e Na+ são os que 
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apresentam menores diferenças entre as médias anuais e as concentrações do período de 

setembro a outubro, possivelmente pela maior dependência dos íons Cl- e Na+ da fonte 

oceânica. 
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6 MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

6.1 COLETA DAS AMOSTRAS E ANÁLISE HIDROGEOQUÍMICA 

 

A bacia hidrográfica do rio Campo Belo, localizada no Parque Nacional do Itatiaia, 

encontra-se na parte sudeste do parque (2400 – 2600 m de altitude). Apresenta vários 

pontos com ocorrência de turfas e zonas turfáceas (MIANO, 2000) 

O ponto escolhido para coleta foi a cabeceira do rio Campo Belo, situado no domínio 

Planalto, na parte alta do Parque. Foram coletadas três amostras: N1 (água da nascente), 

S1 (coluna de solo com 24 cm) e S2 (coluna de solo com 17cm), tabela 1. 

 

Tabela 1 - Dados relativos ao ponto de amostragem, realizado no dia 05/10/2015. 

Identificação Amostra Coordenadas UTM/23K Profundidade 

  E                  N Altitude (m)  

N1 água 0531544 7525330 2419 superficial 

S1 solo 0531544 7525330 2419 24 cm 

S2 solo 0531544 7525330 2419 17 cm 

 

No local (figura 11), com sonda multiparamétrica Hanna Instruments HI 9828, foram 

medidos os parâmetros: temperatura (T), oxigênio dissolvido (OD), condutividade 

elétrica (CE) e potencial hidrogeniônico (pH). A turbidez foi medida através de 

turbidímetro portátil PoliControl AP 2000. No laboratório de Hidrogeoquímica, no 

Departamento de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense (UFF), foram 

medidos carbono orgânico total (COT) para a amostra de água da nascente e a amostra 

de água resultante da coluna de lixiviação, juntamente com a análise dos mesmos 

parâmetros físico-químicos. 
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Figura 11 - Análise in situ, na nascente do rio Campo Belo, Parque Nacional do Itatiaia, R.J., com sonda 
multiparamétrica. 

 

As amostras de água foram coletadas em período chuvoso, na nascente sobre turfeira. 

As amostras foram armazenadas em frascos Falcon, com capacidade para 50 ml, 

previamente desmineralizados com solução de ácido nítrico a 25% e lavadas com água 

deionizada até completa remoção do ácido. As amostras foram preservadas sob 

refrigeração para evitar alteração das suas propriedades originais. Em laboratório, foram 

filtradas em bomba de vácuo com membrana de acetato de celulose, porosidade 0,45 

µm e acondicionadas em frascos de polietileno (50 ml). Para análise de cátions maiores 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+), e ânions (Cl-, SO4
2-, F-, PO4

3-, NO2
- e NO3

-), as amostras 

foram mantidas sob refrigeração (4ºC) sem agentes preservantes e analisadas por 

Cromatografia de Íons - Metrohm. Para os cátions menores Al, Fe, Mn, Cu, Zn e Cr as 

amostras foram preservadas com HNO3 (pH<2) e determinados por ICP-MS 

(Espectrometria de Massa com Plasma indutivamente acoplado) marca Thermo 

Scientific. 

 

A coluna de 24 cm foi seccionada em 24 frações de 1 cm para a determinação da 

composição química do solo e análise da correlação entre a variação do pH e a variação 

de matéria orgânica e alumínio no solo. A coluna de 17 cm de solo foi utilizada para a 

realização da coluna de lixiviação em laboratório.  
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Figura 12 - Coleta de solo, zona turfácea, Parque Nacional do Itatiaia, R.J. 

 

6.2 CLASSIFICAÇÃO DA TURFA 
 

A turfa foi analisada e classificada de acordo com o grau de decomposição, conforme 

modelo proposto por Von Post (1924) e recomendado por Stanek & Silc (1977) e 

Embrapa, (2006), onde a amostra da turfa é comprimida entre os dedos e avaliada de 

acordo com a textura e coloração resultante. 
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Tabela 2: Classificação da turfa pelo grau de decomposição (VON POST, 1924). 

Grau de 

humificaçã

o 

Características Cor da água 

que flui 

entre os 

dedos 

Fração da 

turfa que flui 

entre os 

dedos 

Resta na mão 

Forma Estrutura 

vegetal 

H1 Sem 

decomposição 

Incolor  

 

Não passam 

sólidos entre 

os dedos 

 

Não tem 

aspecto 

gelatinos

o 

 

Estrutura 

vegetal 

nitidamente 

reconhecível 

H2 Muito pouco 

decomposta 

Ligeirament

e castanha 

H3 Fracamente 

decomposta 

Castanha 

fraca 

H4 Fracamente 

decomposta 

Muito 

castanha 

 

 

Apresent

a aspecto 

gelatinos

o 

H5 Decomposta  

 

 

Líquido bem 

escuro 

Poucos 

sólidos 

Poucos 

restos 

vegetais 

reconhecívei

s 

H6 Bem 

decomposta 

Passa 1/3 do 

volume 

H7 Fortemente 

decomposta 

Passa metade 

do volume 

Restos 

vegetais 

muito pouco 

reconhecívei

s 

H8 Muito 

fortemente 

decomposta 

Passa 3/5 do 

volume 

Ficam na mão resíduos 

de fibras, raízes, etc 

H9 Quase 

integralmente 

decomposta 

Passa quase 

tudo 

H10 Completament

e decomposta 

Flui 

integralment

e 

Sobra muito pouco ou 

quase nada nas mãos 
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De acordo com o sistema da Sociedade Internacional de Turfa (IPS, International Peat 

Society), as turfas podem ser classificadas em três tipos, de acordo com as seguintes 

características: 

o Turfa fibrosa ou leve – pouco decomposta (H1 a H3), geralmente marrom 

avermelhada, com a porção orgânica contendo mais de 2/3 de fibras vegetais 

reconhecíveis e o restante decomposto além do reconhecimento. É encontrada 

em ambiente ácido, formando as camadas mais superficiais das turfeiras; 

 

o Turfa decomposta ou escura – representa um grau de decomposição 

intermediário (H4 a H7), com tonalidade entre o marrom e o preto, apresentando 

1/3 a 2/3 de fibras reconhecíveis. Normalmente é formada por gramas, arbustos, 

plantas rasteiras silvestres e plantas aquáticas; 

 

o Turfa sáprica ou preta – é bastante escura e tem um elevado grau de 

decomposição (H8 a H10), contendo 1/3 de fibras reconhecíveis, podendo 

apresentar forma gelatinosa. Algumas vezes se forma a partir da acentuada 

decomposição dos dois tipos de turfas anteriormente citados. Por outro lado, o 

seu processo de formação pode se originar a partir da sedimentação, no fundo de 

lagos rasos, de material orgânico morto de plantas aquáticas e algas. Geralmente, 

elas aparecem em camadas relativamente pouco espessas, mas chegando 

algumas vezes a atingir quase dois metros de espessura.  

 

6.3 COLUNA DE LIXIVIAÇÃO 
 

Em laboratório, foi montada uma estrutura para realização da coluna de lixiviação feita 

com solo turfáceo coletado na nascente do rio Campo Belo, com objetivo de verificação 

da contribuição do solo para as características físicos químicas da água e sua 

composição elementar. A coluna de 17 cm foi seca ao ar, dentro do tubo de PVC 

transparente. A coluna foi conectada, em uma das extremidades, à uma fonte de água 

deionizada miliQ com vazão controlada, e na outra extremidade, à uma saída para coleta 

de água percolada através da coluna com triplo filtro na ponta. O filtrado foi preservado 

sob refrigeração para evitar alteração das suas propriedades originais.  
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Figura 13 - Esquema de lixiviação com solo coletado na zona turfácea da nascente do rio Campo Belo, 
Parque Nacional do Itatiaia. 

 

6.4 DETERMINAÇÃO DE ÍONS MAIORES E ÍONS MENORES 
 

As análises dos íons Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-, F- e NO3

-, foram realizadas nas 

amostras filtradas (filtro de acetato de celulose de 0,45 µm e 47 mm de diâmetro) e sem 

diluição prévia. Esses cátions e anions foram determinados simultâneamente por 

cromatografia de íons num equipamento da marca Metrohm (Modelo 850 Professional 

IC aclopado a um amostrador automático Modelo 858 Professional Sampler Processor), 

84 utilizando colunas de troca iônica e detector de condutividade. As análises seguiram 

o método padrão do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(Method 9056a).  

 

6.5 DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS-TRAÇOS  
 
Para as análises dos elementos-traço: Alumínio (Al), Antimônio (Sb), Arsênio (As), 

Cádmio (Cd), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estanho (Sn), Ferro (Fe), 

Manganês (Mn), Molibdênio (Mo), Níquel (Ni), Vanádio (V), Galio (Ga), Rubídio (Rb), 

Estrôncio (Sr), Zinco (Zn), entre outros, foram utilizados 15 ml de amostra filtrada em 
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membranas com especificações descritas em métodos anteriores e o pH ajustado para a 

faixa abaixo de 2,0, com a adição de 200 µL de ácido nítrico suprapuro. Além disso, as 

amostras receberam 0,3 mL do padrão de 500 ppb de ródio, conferindo uma 

concentração final de 10 ppb. O objetivo dessa aplicação foi tornar o ródio padrão 

interno, ou seja, que sofresse as mesmas interferências que os analitos de interesse 

poderiam estar sofrendo e, assim, corrigi-las.  

Na determinação da concentração desses elementos-traço foi utilizado um 

Espectrometro de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado – ICP-MS X Series 2 

da marca Thermo Fisher Scientific, método (Method 6020a) recomendado pela Agência 

de Proteção Ambiental Americana – US EPA.  

 

6.6 SÍLICA  
 

A sílica (H4SiO4) foi determinada por meio do método colorimétrico, com reagentes, 

padrões de calibração e comprimentos de onda específicos em espectrofotômetro 

Instrutherm – Modelo UV-2000A, seguindo a metodologia de Grasshoff, Ehrhardt, e 

Kremling (1983). O procedimento para as amostras e para as soluções padrão foi o 

mesmo, com exceção da diluição realizada nas amostras. Portanto, para análise, retirou-

se uma alíquota de 1 mL da amostra e pipetou-se em 9 mL de água deionizada. Em 

seguida adicionou-se 1 mL da solução que mistura proporcionalmente as soluções de 

heptamolibdato de amônio e de ácido sulfúrico e manteve-se o conteúdo em repouso por 

15 minutos. Após esse tempo, adicionou-se imediatamente 1 (um) ml da solução de 

ácido oxálico e 0,5 ml da solução de ácido ascórbico, mantendo novamente o conteúdo 

em repouso por um período de 40 minutos até a realização da leitura das amostras no 

espectrofotômetro em comprimento de onda de 810 nm. O valor de absorbância dado 

pelo equipamento foi convertido em concentração (mg/L) utilizando a curva de 

absorbância dos padrões versus concentração (lei de Lambert-Beer) numa planilha de 

cálculo no Excel. 

 

6.7 CARBONO ORGÂNICO TOTAL 
 
Para determinação do carbono orgânico dissolvido total utilizou-se amostra filtrada em 

membrana de acetato/celulose, as quais foram analisadas pelo equipamento Total Organic 

Carbon Analyzer – TOC-V da marca Shimadzu. 
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6.8 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO 
 

A coluna de solo turfáceo, com vinte e quatro centímetros, foi seccionada em vinte e 

quatro frações de um centímetro, cortada com espátula de PVC. De cada fração, foram 

separadas alíquotas de aproximadamente vinte e cinco miligramas de amostra. Cada 

alíquota foi seca em liofilizador, pesada em cadinho de porcelana e posteriormente 

levada à mufla em temperatura de 700 ºC por quatro horas. Após esse período, cada 

cadinho com amostra, foi armazenado em dessecador até arrefecimento, para posterior 

pesagem. O teor de matéria orgânica foi determinado pela diferença entre as massas 

antes e depois da calcinação. 

 

6.9 DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO 
 

Seguindo a metodologia EMBRAPA (2006), foram preparadas soluções do solo de 

acordo com os reagentes analíticos, com o objetivo de extrair a acidez ativa, trocável e 

potencial. 

 

• Determinação do pH em suspensão do solo com água, sendo a relação solo: água 

de 1:1 ou 1:2,5; 

• Determinação do pH em suspensão do solo com KCl 1 mol/L, sendo a relação 

solo: solução de 1:1 ou 1:2,5; 

• Determinação do pH em suspensão do solo com CaCl210 mmol/L, sendo a 

proporção solo: solução de 1:1 ou 1:2,5. 

 

Os valores de pH em água geralmente apresentam maior variabilidade entre repetições, 

devido a presença de sais solúveis. A adição de eletrólito (KCl ou CaCl2) diminui essa 

variabilidade, por uniformizar a concentração salina. A determinação do pH é 

influenciada por alguns fatores como: 

 

a) Efeito de diluição - com a diminuição da relação solo: água, verifica-se em solos 

ácidos um aumento no pH da suspensão. Isso tem sido atribuido ao menor 

contato entre o eletrodo e as partículas do solo e à hidrólise crescente dos cátions 

trocáveis pela diluição. 
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b) Efeito de suspensão - também em solos ácidos o pH de uma suspensão de solo 

com água, após um certo período de repouso, geralmente diminui com a 

profundidade em que é imerso o eletrodo. Isso deve-se a uma "diferenciação" 

das suspensões com a profundidade, que permite distinguir, a grosso modo, três 

porções:(1) líquido sobrenadante, (2) partículas finas em suspensão e (3) 

partículas de solo sedimentado no fundo do recipiente. A diminuição do pH, 

com a profundidade, decorre do maior contato entre o eletrodo e as partículas do 

solo.  

 
Esse efeito foi minimizado pela agitação das suspensões imediatamente antes da 

leitura de pH. 

 

c) Efeito de sais solúveis - de modo geral, em solos eletronegativos, o pH diminui 

com o aumento da concentração salina da solução, em razão da troca catiônica 

que se verifica entre o cátion do sal e os íons H3O
+ e Al3+ do complexo de troca: 

Em solos eletropositivos, o efeito é contrário, em razão da troca entre o ânion do 

sal e hidroxilas da superficie das argilas. Efeito redox - a oxidação de certas 

substâncias, particularmente compostos de Fe e de Mn, pela secagem do solo 

pode diminuir o pH.  

Esse efeito foi minimizado pela secagem da amostra em liofilizador. 

 

As determinações do pH em KCl e em CaCl2 apresentam algumas vantagens em relação 

ao pH em água, tais como: 

 

- Apresentam menor suscetibilidade ao efeito de diluição; 

- O efeito de sais solúveis (que podem se formar pela oxidação da matéria orgânica, 

durante a secagem das amostras) é mascarado pelos eletrólitos da solução e tem pouca 

influência no resultado; 

- A quantidade de eletrólitos na solução de CaCl2 10 mmol/l é similar àquela da solução 

do solo, de solos de CTC elevada. 
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Figura 14 - Representação da acidez trocável medida com pH em solução de KCl. 

 

Entretanto o pH em água reflete melhor a realidade para os solos ácidos e é utilizado na 

maioria dos laboratórios de avaliação da fertilidade do solo no País (QUAGGIO, 1983; 

EMBRAPA, 2006). 

 

6.10 DETERMINAÇÃO DO pH NA ÁGUA 
 

Para a determinação de pH foi utilizado o método potenciométrico. A análise foi 

realizada através de um pH-metro, composto por um potenciômetro, um eletrodo de 

vidro, um eletrodo de referência e um dispositivo de compensação de temperatura. 

Quando os eletrodos são imersos na solução, um circuito é formado através do 

potenciômetro. O eletrodo de referência consiste em uma semi-célula que gera um 

potencial de eletrodo constante. O eletrodo indicador é constituído por um bulbo de 

vidro especial (borossilicato de sódio) contendo uma concentração fixa de HCl ou uma 

solução tampão com pH conhecido em contato com um eletrodo de referência interno. 

Quando se imerge o eletrodo na solução, a superfície externa do bulbo se hidrata, 

promovendo-se assim a troca de íons sódio com íons H3O
+ da solução, de modo a 

formar uma camada superficial de íons hidrogênio. Este fato se associa à repulsão de 

ânions, como sítios de silicatos negativamente carregados, por exemplo, produzindo um 

potencial na interface da solução (vidro), que é função da atividade dos íons H+ na 

solução (ALVES, 2010). 
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6.11 TRATAMENTO DOS DADOS 
 

6.11.1 Tratamento Estatístico 
 

Os resultados foram analisados através do teste de correlação de Pearson, realizado no 

software IBM SPSS Statistics, entre a variação do pH e das concentrações de analitos 

no perfil de vinte e quatro centímetros de solo.  

 

 

6.11.2 Balanço Iônico e Erro Analítico 
 

O cálculo do balanço iônico, com os seus respectivos erros analíticos, foi 

realizado para as duas amostras com o objetivo de averiguar a adequabilidade dos 

resultados laboratoriais. De acordo com Feitosa e Filho (2008), o somatório das 

concentrações dos principais cátions deve ser semelhante à soma das concentrações dos 

principais anions em meq/L, de modo que o desvio percentual dessa igualdade é 

determinando pelo erro analítico (%). Entretanto, para esse trabalho foi utilizado o erro 

definido por Logan (1965) que é expresso pela seguinte equação: 

 

     Ep (%) = (∑ca - ∑ an) *  100        Equação 40 

           (∑ca +∑ an) 

 

Onde: Ep = Erro prático 

∑ ca = somatório dos cátions em meq/L  

∑ an = somatório dos ânions em meq/L 

 

O erro teórico é o Ep (erro prático) máximo permitido, levando-se em conta os valores 

dos íons, conforme mostrado na tabela 3: 

 

Tabela 3: Erro prático permitido para diferentes valores de somatórios dos íons. 

Σ ca ou Σ an (meq/L) <1,0 1,0 2,0 6,0 10,0 30,0 >30,0 

Ep (%) 15 10 6 4 3 2 1 
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6.11.3 Modelagem Geoquímica utilizando o Software PHREEQC 
 

Para o tratamento e interpretação dos dados hidroquímicos, bem como a modelagem 

hidrogeoquímica da área estudada, foi utilizada a modelagem no software PHREEQC 

2.12, que é um programa de computador que executa uma variedade de cálculos 

hidrogeoquímicos e possui uma interface gráfica em ambiente Windows. O fundamento 

do PHREEQC é o modelo de associações iônicas em meio aquoso, capaz de realizar 

tarefas como, trocas iônicas e reações de complexação em superfície (PARKHURST; 

APPELO, 2005 apud CRUZ et al., 2006). A elaboração de gráficos, diagramas e 

obtenção de razões iônicas, possibilitando a interpretação e caracterização do alumínio 

presente no colóide da suspensão aquosa.  

 

Um modelo hidrogeoquímico conceitual envolve um conjunto de equações matemáticas 

subordinadas aos princípios das reações químicas que são utilizadas na predição de 

processos geoquímicos que acontecem, por exemplo, num sistema aquífero (MERKEL; 

FRIEDRICH, 2008). Os cálculos dos equilíbrios das fases minerais para amostras de 

água são úteis na predição da presença de minerais passíveis de precipitação 

diretamente da solução, tais como sais em água saturada, além de realizar estimativas de 

reatividade mineral (DEUTSCH, 1997).  

 

O software PHREEQC consiste em um programa de computador, desenvolvido pelo 

Serviço Geológico Norte Americano (USGS) que simula reações de transporte 

unidimensionais e cálculos de modelagem geoquímica inversa (PARKHURST, 1995). 

Ele pode ser usado como um programa de especiação que calcula índices de saturação 

(SI) e a distribuição das espécies minerais no meio aquoso. A determinação dos índices 

de saturação, relativos às diferentes fases minerais, permite avaliar os estados de 

equilíbrio termodinâmico da solução (STUMM; MORGAN, 1996). O estado de 

saturação apenas indica a direção em que os processos podem passar; logo, para a 

insaturação, a dissolução é esperada, sendo que a saturação, no entanto, sugere a 

presença de minerais reativos, que são passiveis de precipitação (APPELO; POSTMA 

2005). Na realização do cálculo do índice de saturação (SI) de uma determinada espécie 

a partir das equações de atividade iônica e força iônica, utilizamos a seguinte equação 

(Equação 01): SI = log10 (IAP/Ksp) Eq. 01 onde SI é o índice de saturação, IAP é o 

produto da atividade iônica e Ksp é a constante do produto de solubilidade mineral. Para 
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os valores de SI=0, a fase mineral está em equilíbrio e, portanto, pode estar presente na 

solução. Quando SI>0, os componentes de uma fase mineral estão saturados em relação 

à solução, ou seja, a fase mineral tende à precipitação que é dependente da taxa de 

reação de cada mineral (STUMM; MORGAN, 1996).  

 

O principal agente reativo nas soluções aquosas e que determina os processos 

geoquímicos que interferem nos resultados do índice de saturação é o potencial redox 

(Eh). Tal potencial juntamente com o pH podem definir ambientes e os seus tipos de 

reações, solubilizando e precipitando compostos minerais alterando o equilíbrio 

dinâmico de um sistema. No programa de modelagem é imprescindível a utilização dos 

dados desses potenciais. O Eh pode definir a habilidade de um ambiente natural de 

conduzir um processo redox, expressa em intensidade, mas para o entendimento do 

fluxo ou quantidade de elétrons na solução, necessário na realização da modelagem, é 

preciso calcular o potencial de elétrons (pe), definido como o logaritmo negativo da 

concentração ou atividade de elétrons (FEITOSA; MANOEL FILHO, 2008).  

 

6.12 PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Para ampliar a divulgação do conhecimento gerado na academia, ainda em relação à 

educação de base, o presente trabalho foi transformado em um projeto de extensão, 

onde o currículo escolar referente ao segundo ano do ensino médio foi adaptado ao tema 

na forma de um estudo de caso. O trabalho foi realizado no Colégio Sandra Roldan 

Barboza, da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, durante todo o período letivo de 

2016. A adaptação curricular e os resultados obtidos estão apresentados no apêndice 

deste trabalho. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

7.1 ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA 
 

Na tabela 4, estão representados os valores encontrados para os parâmetros físico-

quimicos da água, analisados in situ para a amostra N1 (água recolhida na cabeceira) e 

no laboratório para a amostra L1 (água recolhida da coluna de lixiviação). 

 

Tabela 4: Resultado dos parâmetros físico-químicos realizados in situ e no 
laboratório de Hidrogeoquímica da UFF. 

Amostra 
T 

(ºC) 

OD 

(mg/L) 

Turbidez 

UNT 
pH CE 

Eh 

mV 

N1 12,3 4,6 0,2 4,8 8 7,4 

L1 18,6 2,4 0,3 4,9 9 8,4 

 

Em relação às características físico-químicas das águas, sabe-se que a temperatura pode 

influenciar determinadas reações, acelerando ou reduzindo a solubilidade de minerais e 

gases.  

Para a amostra L1, o valor observado foi 18,6 ºC, temperatura aproximada do ambiente 

do laboratório. Para a amostra N1, o valor encontrado foi de 12,3 ºC, em águas 

superficiais a temperatura da água costuma ser próxima a da superfície.  

O agente oxidante mais importante em águas naturais é o oxigênio molecular 

dissolvido, O2 (BAIRD, 2002). A concentração de oxigênio dissolvido (OD) em um 

corpo d’água qualquer é controlada por vários fatores, sendo um deles a solubilidade do 

oxigênio em água. Como a solubilidade é proporcional à pressão parcial de O2, pode-se 

inferir que a uma dada temperatura a solubilidade do oxigênio na água decresce com o 

aumento da altitude, pois com o aumento da altitude há uma diminuição da pressão 

atmosférica e o oxigênio, sendo um dos componentes do ar, terá sua pressão parcial 

também reduzida. Um fator mais importante que a altitude no controle da solubilidade 

do O2 na água é a temperatura, pois a solubilidade dos gases em água diminui com a 

elevação da temperatura (FIORUCCI; FILHO, 2005). Para a amostra N1 observa-se 
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valor de OD igual a 4,6 mg.L-1 para uma temperatura de 12,3 ºC, enquanto para a 

amostra L1o valor de OD foi de 2,4 mg.L-1 para uma temperatura de 18,6 ºC. 

A medida da concentração de íons H3O
+, o potencial hidrogeniônico (pH), representa a 

intensidade da condição ácida ou alcalina. As amostras N1 e L1 apresentaram valores 

consideravelmente baixos de pH iguais a 4,8 e 4,9 respectivamente, sendo classificadas 

como ácidas.  

A turbidez da água corresponde à alteração na penetração da luz, provocada por 

partículas em suspensão (PINTO, 2003). Esse parâmetro limita a penetração de raios 

solares, restringindo a realização da fotossíntese, reduzindo a reposição do oxigênio. A 

água pode ser turva ou límpida. A turbidez é medida pela quantidade de luz refletida 

pela água de uma amostra. A turbidez aceitável pelo padrão CONAMA nº 357/2005 em 

águas naturais para abastecimento é de até 100 UNT. As amostras N1 e L1 apresentam-

se visualmente cristalinas, com valores de turbidez iguais a 0,2 UNT e 0,3 UNT, 

respectivamente. Dentro do parâmetro avaliado, as duas amostras analisadas, foram 

classificadas como límpidas.  

 

7.2 CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT) 
 

O COT é um teste instrumental que mede todo o carbono liberado na forma de CO2. Os 

valores de carbono orgânico total para as amostras N1 foi igual a 1,6 mg.L-1 e para a 

amostra L1 foi igual a 1,7 mg.L-1, como apresentado na tabela 5.  

Tabela 5: Valor de carbono orgânico total nas amostras N1 e L1. 

Amostra COT (mg/l) 

N1 1,6 

L1 1,7 

 

Em comparação a outros ambientes com a característica semelhante de drenagem sob 

turfa, que podem aprensentat de 5 mg.L-1 até até 30 mg.L-1, a concentração de carbono 

orgânico total na água é baixa, o que pode explicar o fato da água ser cristalina. 
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7.3 CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA DOS ÍONS 

 

A classificação hidrogeoquímica de águas naturais se refere às concentrações dos 

principais íons que se encontram em equilíbrio dissolvidos na água. A análise foi 

realizada em quatriplicata e a média encontrada está descrita na tabela 6, utilizando 

como padrão o material de referência certificado SLSR6® (água de rio). 

Tabela 6: Resultado da concentração, em mg.L-1, dos íons em água nas amostras 
N1 e L1, analisadas por cromatografia de íons. 

ID 
Cl- SO4

2- Br- F- NO3
- Na+ NH4

+ K+  Ca2+ Mg2+ 

mg.L-1 

L1 1,02 0,04 0,09 0,02 6,07 5,04 0,13 3,14 0,91 1,34 

N1 0,03 0,06 0,11 0,01 0,02 1,10 0,01 0,61 1,41 0,25 

Padrão 

SLSR6 
2,06 3,81 - 0,02 - 2,61 0,38 0,65 8,68 2,1 

Referência 

µg.L-1 
- - - - - 2,76±0,22 - 0,65±0,054 8,76±0,2 2,13±0,058 

 

Todos os valores encontrados para o padrão ficaram dentro da margem de erro 

aceitável.  

A análise foi realizada A coluna de lixiviação foi feita com água deionizada mili-Q ultra 

pura, considerada como material branco. Assim, todos os valores de íons apresentados 

para a amostra N1 são representativos da contribuição do solo para a água. Os íons Na+, 

NH4
+, K+, Mg+2, F-, Cl- e NO3

- apresentaram valores maiores para a água da coluna de 

lixiviação (L1), o que pode demonstrar maior contribuição do solo para a concentração 

desses íons em água. A diferença elevada entre os valores de sódio, potássio e magnésio 

sugerem intensa lixiviação. O valor mais elevado de nitrato pode indicar, além da 

atividade microbiológica por causa do aumento da temperatura, a possível 

contaminação no laboratório durante o experimento. Os elementos SO4
2-, Br- e Ca2+ 

apresentaram maior concentração na amostra N1, o que pode indicar uma maior 

contribuição desses íons por recarga meteórica. 

A presença de Ca2+ e Na2+ pode ser atribuída ao intemperismo dos minerais biotita e a 

minerais do grupo de anfibólios como a hornblenda, ambos presentes em menor 
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proporção dentro da litologia alcalina dominante na área de estudo. O intemperismo 

destes minerais não seria suficiente para explicar a abundância de Ca2+, também pode 

ser considerada uma contribuição de deposição atmosférica (deposição seca e úmida). 

Costa (1997) demonstrou que a maior contribuição do Ca2+ para as águas fluviais é das 

águas de chuva. O K+ pode ser proveniente do intemperismo de K-feldspatos. Em 

relação aos ânions F-, Cl- o SO4
2- a principal fonte destes íons é a deposição atmosférica, 

mas também pode ter relação com a mineralogia local, o Cl- pode estar associado ao 

mineral sodalita constituinte das rochas nefelina-sienito. 

 

7.3.1 Balanço Iônico  
 

As concentrações, em mg.L-1, foram convertidas para meq.L-1, com o objetivo de 

proceder o cálculo do erro analítico, como mostrado na tabela 7. 

Tabela 7: Conecentrações dos íons predominantes em meq.L-1 e cálculo do erro 
prático para as amostras N1 e L1. 

ID 
L1 N1 

meq.L-1 

Cl- 0,028 0,0008 

SO4
2- 0,0008 0,001 

Br- 0,001 0,001 

F- 0,001 0,001 

NO3
- 0,146 0,0003 

∑ânions 0,121 0,0043 

Na+ 0,219 0,047 

K+ 0,08 0,015 

Mg2+ 0,111 0,020 

Ca2+ 0,0455 0,0705 

NH4
+ 0,0072 0,00055 

∑ cátions 0,4627 0,121 

Ep* 58% 94% 

          Ep*= Erro prático 

O erro prático calculado ficou extremamente acima dos valores aceitáveis. Isso se deve 

ao fato do balanço iônico conter mais cátions do que ânions, devido a ausência do íon 
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carbonato/bicarbonato, pois, no pH das amostras analisadas, o carbonato encontra-se 

quase totalmente protonado. Por esse motivo, falta identificar quais são os ânions 

presentes que estariam participando do equilíbrio iônico da água.  

Por ser uma região de intensa lixiviação, com presença de silicatados na sua composição 

mineral, há liberação de sílica na água. Segundo a fonte de consultoria LENNTECH 

WATER TREATMENT, o ácido silícico, um ácido fraco que se forma durante a 

hidrólise mineral do silício, possui o seguinte equilíbrio em água: 

 
H4SiO4 (s) + H2O (l)                           H3O

+ (aq) + H3SiO4
- (aq)                    Equação 41 

 

 

As concentrações, em mg.L-1, de ácido silícico medidos para as duas amostras foram 

13,4 para a amostra N1 e 14,6 para a amostra L1. Porém, esses valores não podem 

representar a concentração de hidrônio formado, pois o ácido silícico é um ácido fraco e 

não seria suficiente para preencher o balanço iônico. Devemos ainda, considerar que o 

equilibrio também é afetado pela liberação de H3O
+, provocando a protonação dos 

ânions presentes na solução, segundo princípio de Le Chatelier.  

 

7.3.2 Modelagem Geoquímica 

 

A modelagem geoquímica foi realizada através do software PHREEQC. A tabela 8 

apresenta os índices de saturação, indicando a direção em que os processospodem 

ocorrer. Para valores de SI = 0 +/- 0,5, a dissolução é esperada, enquanto para valores 

de Si >0 sugere a presença de minerais reativos, passíveis de precipitação. 

 

Tabela 8: Índices de saturação (SI) resultantes da modelagem com PHREEQC 

 

ID 
Diásporo Cuprousferrita Gibbsita 

AlO(OH) CuFeO2 Al(OH)3 

L1 -0,07 3,31 -1,47 

N1 0,90 4,07 -0,46 
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O cobre e o ferro estão saindo da solução através da precipitação da cuprousferrita nas 

duas amostras. A amostra L1 (água da coluna de lixiviação) apresenta condição 

favorável a dissolução do mineral diásporo e a amostra N1(água da nascente) apresenta 

condição favorável a dissolução do mineral gibbsita. 

Na área de estudo, as altas concentrações de minerais aluminados, o ambiente oxidante 

e o baixo valor de pH podem explicar a ocorrência de gibbsita e diásporo dissolvidos 

em água. A gibbsita e o diásporo são minerais formados pelo intenso intemperismo em 

região de minerais aluminosilicatados. 

Segundo Primavesi (2006), enquanto os cristais de argila estiverem intactos, haverá 

pouca possibilidade de aparecer Al trocável. Quando, porém, ocorrerem condições 

anaeróbias no solo por causa de sua compactação e o valor de pH decrescer, ou subir 

muito, a argila será intemperizada, aumentando a liberação de alumínio. Óxidos e 

hidróxidos de alumínio são encontrados com frequência nos solos intemperizados de 

áreas tropicais. A presença de minerais de alumínio dissolvidos em água comprova a 

presença do alumínio na forma monomérica Al+3, responsável pela hidrólise ácida da 

água. 

 

7.4 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA 

 
A composição química elementar da água foi determinada por ICP-MS (Espectrometria 

de Massa com Plasma indutivamente acoplado) e os valores estão demonstrados na 

tabela 9. 
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Tabela 9: Composição química elementar das amostras N1 e L1, determinada por 
ICP-MS. 

Limite de detecção = 0,003 ppb. 

 

Analito 

Água da nascente (µg/L) 

 

Água da coluna de lixiviação (µg/L) 

 

N1 L1 

Al 22,04 80,28 

V 0,04 0,072 

Cr 0,194 0,340 

Mn 1,838 61,60 

Fe 47,0 1,050 

Co 1,006 1,078  

Ni 0,330 3,632 

Cu 1,344 0,118 

Ga 0,092 0,252 

As 0,158 0,928 

Rb 0,346 0,134 

Sr 1,618 0,750 

Y 0,200 0,244 

Mo 0,086 0,618 

Cd 0,100 0,482 

Sn 0,230 1,910 

Ba 1,402 0,134 

La 0,018 0,246 

Ce 0,082 0,048 

Pr 0,010 0,144 
143Nd 0,016 0,022 
149Sm 0,002 0,006  
156Gd 0,010 0,042 
161Dy 0,004 0,002  
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7.4 ANÁLISE DO SOLO 
 

7.4.1 Classificaçao da Turfa 
 

Segundo metodologia proposta por Von Post (1924), o material turfoso foi submetido à 

análise de compressão entre os dedos e avaliado de acordo com a textura e coloração 

resultante. 

O material aprentou textura lamacenta, aparentando forte decomposição. Cor preta, o 

líquido que escorre pelos dedos é fluído e bem escuro, porém ficam na mão resíduos de 

raízes. As características observadas a colocam entre os tipos H8 e H9, sendo 

classificada como Turfa Sáprica ou Preta. 

 

 

Figura 15 - Local de coleta das duas camadas de solo turfáceo, PNI, R.J. 
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7.4.2 Teor de Matéria Orgânica 
 

A análise foi realizada em triplicata e o valor médio do teor de matéria orgânica, em 

cada fração de um centímetro da coluna de solo, está descrito no gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Concentração de matéria orgânica (%) em função da profundidade da 
coluna de solo. 

 

Podemos observar que nos primeiros cinco centímetros de solo, o teor de matéria 

orgânica oscila consideravelmente, mas de modo geral, mantém sua concentração média 

próxima aos trinta porcento. Os valores mais altos encontram-se até os primeiros cinco 

centímetros de solo, tendo seus pontos mais altos nas profundidades de quatro 

centímetros, correspondendo a sessenta e nove porcento de matéria orgânica e na 

profundidade de dois centímetros, correspondendo a cinquenta e quarto porcento de 

matéria orgânica na composição do solo. Entre os pontos mais altos encontramos 

também pontos de vale, correspondents a trinta porcento na profundidade de um 

centímetro e vinte e oito porcento na profundidade de três centímetros. Embora seja no 

topo que se encontre maior concentração de material orgânico decomposto também é no 

topo onde os processos de lixiviaçãi são mais intensos.  

 

7.4.3 pH  
 

A matéria orgânica é uma fonte de prótons H3O
+ que tendem a acidificar os solos. Tal 

acidificação reflete de modo mais acentuado nos valores de acidez extraível que no pH 
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do solo. Principalmente quando há grande variação no teor de carbono orgânico, a 

variação na acidez ativa (pH) é menor e, às vezes, não se observa relação de 

dependência entre C orgânico e concentração de H3O
+ da solução do solo (TIBAU, 

1984). O gráfico 2 representa a variação da MO e do pH no solo úmido e no solo 

calcinado, medidos em água. 

 

 

Gráfico 2: Comparação entre as variações do pH do solo úmido e calcinado em água 
com o teor de MO (%). 

 

Tabela 10: Análise da correlação de Pearson entre o pH do solo úmido com o pH 
do solo calcinado e o teor de matéria orgânica 

 pH solo úmido pH solo calcinado MO (%) 

pH solo úmido -   

pH solo calcinado -0,061 -  

MO (%) -0,076 -0,03 - 

 

O teste da correlação de Pearson mostrou que não há correlação entre a variação da 

concentração da matéria orgânica e a variação do pH na coluna de solo (tabela 11). 

Porém, ao retirar-se a matéria orgânica, através da calcinação, o pH sobe em média 0,8 

unidades. Isso pode refletir a contribuição da matéria orgânica para a acidez do solo em 
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dois aspectos: através dos ácidos orgânicos (fúlvicos e húmicos) e através da 

complexação de bases. 

Após a calcinação da matéria orgânica, os argilominerais que estavam complexados, são 

liberados. Em meio ácido, ocorre a dissolução do mineral, liberando grupos hidroxila, 

presentes na entrecamada no mineral. Juntamente a esse processo também ocorre a 

liberação do íon silicato, que em solução promove a hidrólise básica da água, como 

mostram as equações 41 e 42 (ALCARDE,1992). 

 

SiO3
-2 + H2O(solo)                               HSiO3

- + OH-                           Equação 42 

HSiO3
- + H2O(solo)                            H2SiO3 + OH-    Equação 43 

 
7.4.4 Medidas de Acidez 
 

Seguindo a metodologia EMBRAPA (2006), foi realizada a leitura do valor de pH, em 

pontenciômetro, das soluções do solo em cada fração de 1 cm  da coluna de 24 cm de 

solo.  

 

 

Gráfico 3: Variação do pH em relação à pronfudidade, com medida de acidez ativa, 
potencial e trocável. 



78 

 

A medida de pH em água define a acidez ativa de cada fração do solo, que apresentou 

valor médio de pH igual a 5,07. Esse valor classifica o solo como fortemente ácido (4,3 

< pH < 6,5), (TOMÉ, 1997). O pH em água foi quase sempre uma unidade maior que o 

pH em KCl, que apresentou valor médio de pH igual a 4,4. A determinação da acidez 

trocável, extraída com KCl, normalmente é representativa da concentração de alumínio. 

Mas, nos solos orgânicos, é provável que grande parte desta acidez seja devida também 

ao H, o que significa que a relação Al/H + Al pode ser ainda menor do que a observada 

(GALVÃO; VAHL, 1995). 

 

7.4.5 Concentração de Alumínio 
 

7.4.5.1 Correlação entre a Variação do Alumínio e pH 
 

A análise da correlação de Pearson entre a variação do alumínio no solo e a variação do 

pH foi significativo, indicando que há correlação entre os parâmetros, como observado 

no gráfico 4 e na tabela 12.  

 

 

Gráfico 4: Variação da concentração de Al comparada à variação do pH em função da 
pronfundidade. 
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Tabela 11: Análise da Correlação de Pearson entre as variações do pH e a 
concentração do Al no solo. 

 pH água [Al] 

pH em água -  

[Al] 0,45* - 

* A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

 

Embora a correlação seja positiva, indicando que o aumento do pH segue o mesmo 

comportamento de aumento da concentração de Alumínio, o que seria ao contrário do 

esperado, devemos levar em consideração que o alumínio particpa de uma gama de 

reações na solução do solo, estando presente sob várias formas, seja dissolvido na 

solução aquosa, na forma de minerais simples ou íons complexos ou ainda adsorvido na 

matéria orgânica formando quelatos através da ligação metal-ligante ou da adsorção de 

argilominerais. Assim, é importante constatar que, independente de todas as atuações do 

alumínio no sistema estudado, a variação da sua concentração interfere correlativamente 

na variação do pH. 
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8 CONCLUSÃO  
 

A formação litológica confere à agua da nascente características hidroquímicas 

específicas. O experimento da coluna de lixiviação demonstrou que há grande 

contribuição do solo para as características físico-químicas da água, principalmente a 

acidez, seja pela contribuição mineral de íons ou pela contribuição da matéria orgânica. 

 

 Através da Correlação de Pearson foi possível constatar que a acidez do solo não 

está correlacionada à quantidade de matéria orgânica presente. Sua atuação está 

relacionada à acidez não trocável, através de seus grupamentos ácidos: carboxilas e 

hidroxilas fenólicas. Porém, a concentração do teor de carbono orgânico total, na água, 

é baixo, indicando pouca dissolução desse material em água. Tem importante papel 

tamponante para a solução do solo, bem como o papel de quelante na complexação de 

bases e argilominerais, dificultando os processos naturais de neutralização dos íons 

H3O
+, contribuindo para a manutenção do ambiente ácido, além da retenção doalumínio, 

aumentando a acidez potencial do solo.  

 

A modelagem hidrogeoquímica mostrou que há alumínio dissolvido na água, na forma 

monomérica (Al+3), o que sugere a ocorrência de hidrólise ácida da água. A análise de 

Pearson comprovou que há correlação entre a variação de alumínio no solo e a variação 

do pH. Esses dois resultados corroboram com a conclusão que a acidez da água da 

nascente é regida pela disponibilidade de alumínio no solo. 

 

Estudos anteriores mostraram que a recarga meteórica do parque tem características 

levemente ácidas. O intenso intemperismo, aliado ao pH já previamente ácido, promove 

a lixiviação das bases, potencializando as características ácidas do solo, favorecendo a 

decomposição de minerais que, devido às características das rochas que compõem a 

litologia da região, liberam alumínio na solução aquosa. Por sua vez, a liberação desse 

mineral na forma monomérica, promove a hidrólise ácida da água, liberando mais íons 

H3O
+, resultando na redução acentuada do pH.  

 

O sistema formado, aflora sobre uma zona turfácea, que favorece a manutenção do 

equílibrio ácido, através da associação de três fatores: contribuição dos grupos ácidos 

orgânicos presentes nas substâncias húmicas aquáticas (acidez não trocável), efeito 
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tamponante do meio aquoso e a complexação de bases, que agiriam como neutralizantes 

naturais. 
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10 APÊNDICE 

 

Projeto de extensão: Estudo de caso “Origem da acidez da nascente do rio Campo 

Belo, Maciço do Itatiaia” como uma correlação entre a formação continuada do 

professor e a prática docente. 

Disciplina envolvida: Química 

Local de realização: Colégio Estadual Sandra Roldan Barboza, regional Centro Sul 

Fluminense, Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino de ciências deve estender-se para além da sala de aula, na educação formal ou 

não formal, em processo de desenvolvimento continuado do saber (educação 

permanente). Dentre as finalidades da Educação Básica, destaca-se o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e o seu 

aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico. O ensino deve ser útil à vida e ao 

trabalho, no qual informações, o conhecimento, as competências, as habilidades e os 

valores desenvolvidos sejam instrumentos reais de percepção, satisfação, interpretação, 

julgamento, atuação, desenvolvimento pessoal ou de aprendizado permanente (MEC, 

1996). Tais concepções destacam a importância da ciência, da educação em ciência e 

principalmente do ensino de ciências na formação humana, do ser individual ou 

coletivo, razão pela qual constituem as estruturas desse trabalho.  

O ensino de Geociências, focado em conteúdos afetos à Geologia, apresenta-se comum 

às disciplinas de Ciências e Geografia do Ensino Fundamental, por isso esta temática 

poderia ser abordada de modo integrado e calcada na realidade local e regional onde 

estão inseridas as escolas e seus alunos. Entretanto, em termos práticos, o que se 

constata com frequência (por exemplo, em conversas com professores do Ensino 

Fundamental ou com alunos do Ensino Superior) é que acaba ocorrendo um tratamento 

superficial, deficiente e muitas vezes sobreposto destes conteúdos, comprovando pouco 

ou nenhum diálogo na condução das duas disciplinas (ALENCAR, 2012). Contribuir 

para o desenvolvimento e aquisição de atitudes e valores, na relação entre professor e 

aluno e na alfabetização científica, são características que “permitem-nos potencializar 
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este tipo de atividades como capazes de auxiliar o professor a preparar o aluno cidadão 

para uma intervenção mais consciente e humanizada nos problemas sociais a que 

futuramente terá de dar resposta.”. Enfim, reconhecer os elementos da geodiversidade 

inseridos no entorno representa um passo para a integração com as ações de 

geoconservação do planeta Terra, tornando-o inteligível como um “ser vivo” e dinâmico 

do qual todos dependem. Esta postura está também em sintonia com as propostas 

curriculares inseridas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (SALVADOR; 

VASCONCELOS, 2007). 

 

Educar para a formação de cidadãos cientificamente cultos significa possibilitar que os 

indivíduos agreguem o conhecimento científico aos saberes cotidianos. Considerando 

então que o saber científico é inerente à natureza humana, o estudo  realizado buscou 

contribuir com o conhecimento de geociências, no sentido de promover uma cultura de 

sustentabilidade. 

O modelo de investigação adotado foi o estudo de caso, correlacionando o trabalho de 

investigação para obtenção do grau de mestre com a prática docente, através da 

adequação do curriculo mínimo do segundo ano do ensino médio, produzido pela 

Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. 

 

OBJETIVOS 

• Favorecer a integração entre o conhecimento produzido na academia e o ensino 

na educação básica; 

• Ampliar o conhecimento científico, melhorando o vocabulário e a redação, 

através da utilização de artigos científicos; 

• Promover a descoberta da funcionalidade do estudo de ciências aplicado às 

necessidades humanas; 

 

 

 

 

 

 



93 

 

MATERIAIS  E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado ao longo de todo o ano letivo de 2016, com a turma 

2002, segundo ano do ensino médio, com quantitativo de vinte e um alunos, no Colégio 

Estadual Sandra Roldan Barboza, no município de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. 

O currículo mínimo estadual, para a disciplina de química, foi adequado ao projeto de 

mestrado, em andamento  na Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 

durante o período compreendido entre 2015 e 2017. A plano de curso com adequação da 

proposta de estudo de caso está apresentado na tabela 3, anexo II.  

A turma, contendo vinte e quatro alunos, foi dividida em 4 grupos de seis alunos. Cada 

grupo ficou responsável por investigar uma hipótese sobre a possível causa da acidez da 

nascente do rio Campo Belo, Parque Nacional do Itatiaia (PNI). Todo o material foi 

fornecido pela professora da turma, utilizando como fonte bibliográfica, seu próprio 

material de estudo referente à sua pesquisa para obtenção do grau de mestre, intitulada 

“Origem da Acidez da Nascente do rio Campo Belo, Parque Nacional do Itatiaia, Rio de 

Janeiro”. Os grupos foram dispostos de acordo com a tabela 1, apresentada abaixo: 

 

Tabela 12: Divisão dos temas por grupo de estudo 

Grupo Hipótese 

1 Acidez originada pela presenção de CO2. 

2 Acidez originada pela presença de alumínio. 

3 Acidez originada pela presença de ferro. 

4 Acidez originada pela presença de matéria orgânica. 

 

 

A cada bimestre, de acordo com as habilidades e competências propostas pelo currículo 
mínimo estadual, cada grupo desenvolveu uma parte do trabalho, com foco na sua 
hipótese, como mostra a tabela 2. 
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Tabela2: adequação do currículo mínimo ao estudo de caso proposto 

BIMESTRE CURRÍCULO ADEQUAÇÃO CURRICULAR 

1 
Comportamento químico de sais, 

bases, ácidos e óxidos. 
Base teórica: origem da acidez 

em águas naturais. 

2 

Representação e quantificação da 
matéria. 

Estequiometria. 

Estudo da interação dos gases em 
solução e parâmetros físico químicos. 

Área de estudo: compreensão do 
ambiente natural como um 

sistema; balanço iônico; estudo 
dos parâmetros físicos químicos 

que moldam o ambiente. 

3 
Misturas multicomponentes. 

Termoquímica. 

Materiais e métodos: estudo das 
metodologias de análise. 

4 
Espontaneidade das reações. 

Cinética química 

Resultados e discussão: 

Correlacionando as fontes de 
acidez à área estudada, buscando 

interação entre todos os 
parâmetros analisados ao longo 

do trabalho. 

 

Para base teórica foram utilizados os artigos da revista Química Nova na Escola, por 
possuir uma fonte segura de conhecimento aliada à uma linguagem de mais fácil 
entendimento para os alunos. Aliado a esse material, foram utilizadas as atividades auto-
reguladas (disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro 
como proposta de auxílio docente), como fonte de exercícios de fixação.  

Foi criado um grupo de estudos online para que os alunos pudessem tirar dúvidas fora 
do horário de aula na escola, bem como receber os artigos propostos como base teórica 
para o estudo. 

Seguindo a orientação da portaria 419 (SEEDUC, 2013), os alunos foram avaliados 
através três instrumentos, dois propostos pela própria SEEDUC (prova e trabalho de 
pesquisa) e um alternativo adequado à proposta do estudo de caso (seminário). No caso 
do instrumento de avaliação Trabalho de Pesquisa, este foi adequado à proposta de 
trabalho, que é favorecer a aprendizagem e ampliação do vocabulário e escrita 
científica, com a produção de relatório, contendo resumo, introdução, desenvolvimento 
do tema e bibliografia consultada. No 4º bimestre o instrumento de avaliação Trabalho 
de Pesquisa foi substituído pela realização do jogo FORÇA ÁCIDA, descrito no anexo I.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todos os alunos da turma 2002 receberam a proposta com bastante entusiasmo por 
identificarem como uma novidade em relação ao modelo engessado do ensino 
tradicional. 

Cada grupo cumpriu sua proposta dentro do prazo estabelecido, sendo notável a 
evolução dos alunos ao longo dos bimestres em relação à construção de slides, 
apresentação e escrita dos relatórios de pesquisa.  

A turma avaliada foi acompanhada pela mesma professora durante o primeiro ano do 
ensino médio. O desenvolvimento dos alunos, observado na avaliação externa, proposta 
pela SEEDUC em anos anteriores (SAERJ), mostrou melhor desempenho no segundo 
ano em relação ao primeiro ano no ensino médio (figura 1), mesmo sendo o segundo 
ano considerado o mais difícil do ensino médio por conter o estudo da físico química, 
com todos os cálculos que tornam o aprendizado mais pesado. Os resultados 
demonstram que, embora o currículo tenha sido adaptado, os alunos conseguiram 
assimilar e alcançar os objetivos propostos pelo próprio currículo mínimo escolar.  

 

 

Figura 1: Desempeho SAERJ dos 21 alunos que permaneceram do primeiro para o segundo ano 

do Ensino Médio, durante os anos letivos de 2015 e 2016. 

 

Além das habilidades e competências esperadas para o segundo ano do ensino médio, os 
alunos adquiriram conhecimento sobre geociências e o que é uma pesquisa científica 
(uso de bibliografia confiável, análises de laboratório, destinação do trabalho 
desenvolvido). Aprenderam o que é parque nacional e qual o objetivo de sua criação. 
Entenderam que é importante e imprescindível conhecer para preservar.  

Segundo avaliação dos alunos para a proposta de estudo caso, o estudo de química ficou 
mais interessante e ganhou um sentido, pois no entendimento deles, a química estudada 
apenas através dos livros, não aproxima o aluno da funcionalidade do aprendizado de 
ciências. Entenderam que tudo tem um “porquê” e um “para que”, cultivando ao longo 
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do ano sua curiosidade científica, tão essencial à manutenção do desenvolvimento da 
ciência. 

Os alunos lamentaram o fato de não poder conhecer a área de estudo e o laboratório da 
faculdade, onde o trabalho que eles estavam acompanhando, estava sendo executado na 
prática. Duas visitas de campo estavam propostas inicialmente nesse projeto, mas foram 
cortadas por falta de destinação de verba para o aluguel do ônibus que pudesse levar a 
turma ao PNI e à UFF.  

 

CONCLUSÃO 

A adequação do currículo escolar em uma proposta que aproxime o conhecimento 
produzido na academia com o conhecimento ensinado na educação básica se mostra 
como uma importante ferramenta do processo de ensino aprendizagem, colaborando 
para a divulgação e popularização da ciência como forma de criar no indivíduo a 
consciência do seu papel como agente transformador do meio ambiente natural. 
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ANEXO I 
 
 
Jogo FORÇA ÁCIDA, utilizado como instrumento de avaliação no 4º bimestre. 
 
O jogo foi criado no aplicativo Paint e Word do Programa Windows, por ser fácil de 
manipular, alterar e reproduzir os dados. Para confecção, o jogo foi impresso em 
cartolina. As cartas dos jogos tiveram o seu avesso pintado com giz de cera a fim de 
proteger as informações, pois em algumas cartas era possível verificar o seu conteúdo 
através da sombra que se formava no avesso de sua face. 

Regras: 

o O jogo começa ao dividir-se a turma em quatro grupos dispostas em forma 
de “X”. Dois grupos serão chamados de grupo A e dois grupos serão 
chamados de grupo B, os grupos de mesmo nome devem completar o 
mesmo jogo, porém sem se comunicar e nem observar as peças que cada um 
tem, por isso sentam em forma de ‘X’.  
 

 
Figura1:  Exemplo de organização dos grupos para a realização da atividade. 

 
 
o O desenvolvimento do jogo baseia-se nas regras do jogo de buraco, do 

baralho comum de quatro nipes. O professor inicia o jogo colocando a peça 
principal no centro da mesa, entregando 15 cartas para cada grupo: A1, A2, 
B1 e B2. As cartas que sobram formam o “bolo” da mesa, que devem ficar 
dispostas de face para baixo uma sobre a outra. Cada grupo deve escolher 
um aluno representante para fazer as jogadas e os demais se sentam atrás 
desse aluno para auxiliá-lo na escolha da jogada.  
 

o Depois de escolher o aluno representante que iniciará o jogo, esse jogador 
deve iniciar “comprando” (retirando) uma carta de cima do bolo da mesa, 
deve fazer sua jogada ou passar a vez, jogando uma carta fora, começando a 
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formar o “lixo da mesa”. O jogador que fará a jogada em seguinte deve 
escolher se compra uma carta no bolo da mesa ou no lixo da mesa (como em 
um jogo de baralho) e seguir sempre a mesma sequência: 

� 1º - Compra uma carta (do bolo ou do lixo); 
� 2º - Faz a sua jogada; 
� 3º - Joga uma carta fora (indicando que é a vez do outro grupo de jogar). 

 
o O jogo termina quando: 

 
� Um dos grupos bater o jogo: conseguir encaixar todas as cartas que tem em 

sua mão no jogo, após ter formado um ambiente totalmente equilibrado em 
relação ao balanço iônico. 

 

O Objetivo do jogo é formar um ambiente ácido equilibrado, a partir dos parâmetros 
físico-químicos estudados. Cada grupo deve está atento ao seu jogo e ao do adversário, 
pois se estiverem de posse de cartas que neutralizem o meio ácido podem utilizar para 
desmontar o jogo do grupo adversário.  
 
Ex.: Uma carta de chuva lixivia os íons do ambiente (pode ser usado para capturar as 
cartas de íons do grupo adversário) enquanto uma carta de MO (matéria orgânica) fixa 
metais no ambiente e impede que o grupo adversário capture as cartas referentes à 
metais, quando estiverem de posse da carta da chuva.   
Uma carta de carbonato junto com uma carta de nitrato forma meio ácido, pois os dois 
reagem para produzir CO2 e posteriormente ácido carbônico. 
Uma carta referente ao rebaixamento da temperatura aumenta a absorção de CO2, 
potencializando a acidez ativa formada. 
 
 
Ganha o jogo quem conseguir efetuar mais pontos, de acordo com a definição abaixo: 
 
Acidez ativa = 10 pontos 
Acidez trocável = 20 pontos 
Acidez não trocável = 20 pontos 
Acidez potencial = 50 pontos 
Batida do jogo = 10 pontos 



99 

 

 
Figura 2: Cartas do jogo “FORÇA ÁCIDA”. 
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ANEXO II 

Tabela 3: Adaptação do plano de curso currículo mínimo SEEDUC/RJ 

 

BIMESTRE 

 

TEMA 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 

PROCEDIMENTO DIDÁTICO 

 

RECURSO 
DIDÁTICO 

 

Nº DE 
AULAS 

 

FORMA DE 
AVALIAÇÃO 

 

VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

 

Comportame
nto químico 
das 
substâncias 
– Ácidos e 
bases 

 

 

 

 

 

 

- Reconhecer historicamente os experimentos que 
levaram ao desenvolvimento do conceito de acidez. 

- Conceituar ácido e base segundo Arrhenius. 

- Nomear os principais ácidos inorgânicos (isto é: 
H2SO4, HCl, HF, HNO, HPO, HCO, HS, HCN) e 
orgânicos e sua aplicabilidade. 

- Nomear as principais bases inorgânicas (isto é: 
NaOH, KOH, Mg(OH), Ca(OH), Al(OH), NHOH) e 
sua aplicabilidade. 

- Identificar acidez e basicidade a partir da escala pH 
e com o uso dos indicadores. 

 

 

 

 

Aula expositiva 

 

 

 

Teorias ácidos base 

Confecção de mural em colcha de 
retalhos com apresentação  

 

 

 

 

 

 

Atividades auto 
reguladas 

 

 

 

Artigos da revista 
Química Nova na 
Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Prova 

 

 

 

Seminário 

(área de 
estudo) 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

U. E.: COLÉGIO ESTADUAL SANDRA ROLDAN BARBOZA 

PROFESSORA: ELISABETE CASTRO D’OLIVEIRA 

DISCIPLINA: QUÍMICA 

ANO/SÉRIE: SEGUNDO 

NÍVEL DE ENSINO: ENSINO MÉDIO 

MODALIDADE: REGULAR 

 

METAS DA ESCOLA: Que a educação seja plenamente reconhecida como principal agente 
transformador da sociedade e que os frutos desse reconhecimento possam ser colhidos por todos, num 
entendimento coletivo de que o papel de educar vai além dos muros da escola. 
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Bimestre 

 

 

 

 

 

 

Comportame
nto químico 
das 
substâncias 
– Sais e 
óxidos 

 

 

 

- Equacionar as reações de neutralização entre ácidos 
e bases. 

- Nomear os principais sais inorgânicos e orgânicos 
oriundos da neutralização dos ácidos e bases 
supracitados e suas aplicações. 

- Formular e nomear os principais óxidos (CO, CO, 
NOx, SOx, CaO) que dão origem aos ácidos e bases 
supracitados.  

- Compreender contribuição dos óxidos para a 
formação da chuva ácida e suas consequências 
ambientais. 

 

 

 

Estudo de caso: Origem da acidez 
da nascente do rio Campo Belo, 
Maciço do Itatiaia, R.J. 

1º etapa: Identificar as fontes 
naturais de acidez em uma 
nascente (água e solo) com seus 
respectivos neutralizadores. 

Identificar o equilíbrio natural e 
constante da formação e quebra 
de ligações gerando substâncias 
diferentes: bases, ácidos, sais e 
óxidos. 

 

Documentos do 
governo sobre a 
área de estudo 

 

 

Ebook: o solo 

 

 

Livro didático 

 

 

 

Trabalho de 
pesquisa 

individual: 
relatório e 

apresentação 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

 

 

Representaç
ão e 
quantificaçã
o da matéria 

 

 

 

 

 

 

- Relacionar a massa atômica e a massa molecular 
com o conceito de mol e a constante de Avogadro. 

- Calcular a massa molar de substâncias orgânicas e 
inorgânicas, mostrando a diferença entre massa molar 
e massa molecular. 

- Reconhecer que a quantidade de matéria nos gases 
pode ser estimada pela aplicação da lei dos gases 
ideais. 

 

 

- Fazer o balanceamento de equações simples. 

 

 

Aula expositiva 

 

 

Estudo de caso: Origem da acidez 
da nascente do rio Campo Belo, 
Maciço do Itatiaia, R.J. 

2º etapa: Compreender o balanço 
iônico da água e as metodologias 
de análise de elementos presentes 
no solo e na água, através de 
tratamentos colorimétricos e troca 

 

 

Material concreto 

 

 

Atividades auto 
reguladas 

 

 

Áudio/vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

Prova 

 

 

 

Seminário 

(área de 
estudo) 

 

Trabalho de 

 

 

3 

 

 

 

 

5 
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Bimestre 

 

 

 

Cálculos 
estequiométr
icos 

- Compreender cálculo estequiométrico como 
aplicação da proporcionalidade (Lei de Proust) e 
conservação de matéria (Lei de Lavoisier) das 
reações. 

- Interpretar os coeficientes estequiométricos de uma 
equação aplicando a exemplos importantes da 
indústria ou do dia a dia contrapondo a processos 
físicos. 

iônica. 

 

A relação entre Temperatura e 
pressão como influência na 
dissolução de gases em água.  

 

Artigos da 
Revista Química 
Nova na Escola 

 

Livro didático 

 

 

pesquisa 
individual: 
relatório e 

apresentação 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

Bimestre 

 

 

 

Misturas 
multicompo
nentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termoquími
ca 

 

- Conceituar e identificar a presença de suspensões, 
coloides e soluções no cotidiano. 

- Calcular e interpretar as principais formas de 
expressão da concentração: concentração comum 
(g/L), quantidade de matéria (mol/L), percentagem 
em massa e em volume, ppm e ppb. 

- Identificar alguns dos principais fenômenos 
químicos e físicos em que ocorrem trocas de calor, 
classificando-os em endotérmicos e exotérmicos. 

- Reconhecer a entalpia de uma reação como 
resultante do balanço energético entre ruptura e 
formação de ligações. 

- Relacionar a energia térmica envolvida numa reação 
com quantidade de matéria. 

- Prever a entalpia de uma reação química a partir de 
informações obtidas de gráficos ou em tabelas. 

- Compreender e interpretar graficamente que a 
função de estado não depende do caminho percorrido 
pela reação. 

 

Estudo de caso: Origem da acidez 
da nascente do rio Campo Belo, 
Maciço do Itatiaia, R.J. 

3º etapa: Os coloides formados na 
solução do solo e em suspensão 
na água. Interação de 
argilominerais e metais com as 
substâncias húmicas. 

 

Técnicas de análise de elementos 
por cromatografia. Cálculo 
prático da concentração 
identificada por ICP MS, levando 
em consideração o fator diluição. 

 

Temperatura como fator limitante 
para as reações e compreensão de 
porquê ambientes naturais podem 
apresentar características 
diferentes entre si. 

 

 

 

 

Atividades auto 
reguladas 

 

 

 

 

 

Livro didático 

 

 

Artigos Química 
Nova na Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

Prova 

 

 

Seminário 

(materiais e 
métodos de 

análise) 

 

 

Trabalho de 
pesquisa 

individual: 
relatório e 

apresentação 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 



103 

 

 

 

 

 

 

 

4º 

Bimestre 

 

 

 

Termoquími
ca e 
espontaneida
de de 
reações 

 

 

 

 

 

Cinéticas 
químicas 

 

- Diferenciar combustão completa e incompleta. 

- Avaliar as implicações ambientais de diferentes 
combustíveis utilizados na produção de energia e 
comparar sua eficiência térmica utilizando a entalpia 
de combustão. 

- Analisar qualitativamente a espontaneidade das 
reações químicas por meio da expressão da energia 
livre de Gibbs, reconhecendo a importância do 
balanço térmico entre a entropia e a entalpia. 

 

- Observar e identificar transformações químicas que 
ocorrem em diferentes escalas de tempo, 
reconhecendo as variáveis que podem modificar a 
velocidade (isto é, concentração de reagentes,  

temperatura, pressão, estado de agregação e 
catalisador). 

- Compreender e interpretar graficamente a cinética 
de consumo de um reagente ou da transformação em 
um produto. 

- Compreender e interpretar graficamente a cinética 
de decaimento radioativo (tempo de meia-vida). 

 

 

Estudo de caso: Origem da acidez 
da nascente do rio Campo Belo, 
Maciço do Itatiaia, R.J. 

4º etapa: Cálculo do teor de 
matéria orgânica através da 
técnica de calcinação da amostra 
(combustão). 

 

 

Pesquisar a formação e dissolução 
de minerais, levando em 
consideração T, p, efeito do 
intemperismo e acidez do meio.  

 

 

 

 

 

Livro didático 

 

 

 

Atividades auto 
reguladas 

 

 

 

Jogo 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

Prova 

 

Seminário 

(Interpretaçã
o dos 

resultados e 
correlação 
entre todos 

os 
parâmetros 

estudados ao 
longo do ano 

para a 
compreensão 
da formação 

de um 
ambiente 
natural) 

 

Jogo 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 


