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RESUMO

A acumulação dos elementos-traço nos sedimentos desempenha um importante papel
na ciclagem destes elementos nos ambientes marinhos, associado a variáveis formas
de retenção no reservatório sedimentar, em diferentes escalas temporais. No presente
estudo foi avaliado o fracionamento geoquímico de Fe, Mn, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo,
Ni, Pb e Zn entre as frações solúveis em HCl, associada à pirita (FeS2) e associada à
fração orgânica, como forma de elucidar os processos que determinam a acumulação
destes elementos nos sedimentos da plataforma continental do Sistema de
Ressurgência de Cabo Frio (SRCF) nos últimos 8.000 anos. Foi observado que o
fracionamento dos elementos Fe, Mn, As, Cr, Ni, Pb e Zn apresenta uma maior
proporção na fração solúvel em HCl nos três testemunhos sedimentares coletados ao
longo da plataforma continental. O Cu em todas as estações apresentou uma maior
proporção na fração da matéria orgânica. O Cd (plataforma interna) e o Pb (plataforma
externa) apresentaram uma fração da matéria orgânica importante. O Mo apresentou
uma fração pirítica mais importante. O fracionamento geoquímico demonstrou que as
formas nas quais os elementos foram acumulados, indicam fortemente influência da
diagênese sedimentar. As concentrações de Fe e de S pirítico não foram fatores
limitantes no grau de piritização dos elementos-traço. A associação de
elementos-traço, tanto à fração ligada à MO quanto à fração ligada à pirita, contribuiu
para determinar a retenção de elementos nos sedimentos. Quanto mais intensos
foram os processos de re-oxidação do ciclo do S (indicados pela assinatura isotópica
da pirita, δ34S), maior foi o grau de piritização do Pb, ao contrário do encontrado para
Fe, Cu e Mo, em áreas específicas da plataforma. A estabilização do nível do mar foi
o principal evento paleo-oceanográfico determinando a variação vertical da
acumulação nos últimos 8.000 anos cal AP, sendo que a variabilidade dos fluxos dos
elementos estudados (em relação ao somatório das frações não-detríticas obtidas na
extração sequencial) não tendeu a acompanhar a variabilidade do fracionamento
geoquímico. Mesmo sob condições oxidantes da coluna d’água, pode ser encontrado
um sinergismo da associação à MO e à pirita, contribuindo para determinar a retenção
de elementos como Cd, Co, Cu, Mo e Pb nos sedimentos.

Palavras-chave: Grau de piritização. Biogeoquímica de elementos-traço. Plataforma
continental. Sistema de Ressurgência de Cabo Frio.



ABSTRACT

The accumulation of trace elements in the sediments plays an important role in the
cycling of these elements in marine environments, associated with different forms of
retention in the sedimentary reservoir, at different time scales. In the present study, the
geochemical fractionation of Fe, Mn, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb and Zn was
evaluated between the fractions soluble in HCl, associated with pyrite (FeS2) and
associated with the organic fraction, To elucidate the processes that determine the
accumulation of these elements in sediments of the continental shelf of the Cabo Frio
Upwelling System (CFUS) in the last 8,000 years. It was observed that the fractionation
of the elements Fe, Mn, As, Cr, Ni, Pb and Zn presents a higher proportion in the
soluble fraction in HCl in the three sediment cores collected along the continental shelf.
Cu in all seasons presented a higher proportion in the fraction of organic matter. The
Cd (inner shelf) and the Pb (outer shelf) presented a fraction of the important organic
matter. Mo presented a more important pyritic fraction. Geochemical fractionation has
shown that the forms in which the elements are being accumulated are strongly
influenced by sedimentary diagenesis. The concentrations of Fe and S pyritic were not
limiting factors in the degree of piritization of trace elements. The association of trace
elements to the fraction bound to the MO and to the fraction bound to pyrite contributed
to determine the retention of elements in the sediments. The more intense the S-cycle
re-oxidation processes (indicated by the isotopic signature of pyrite, δ34S), the higher
the Pb pyritization degree, as opposed to Fe, Cu and Mo, in specific areas of the shelf.
The stabilization of the sea level was the main paleo-oceanographic event determining
the vertical variation of the accumulation in the last 8,000 years BP. The variability of
the fluxes of the elements studied (in relation to the sum of the non-detrital fractions
obtained in the sequential extraction) did not tend to follow the variability of the
geochemical fractionation. Even under oxidizing conditions of the water column, a
synergism of the association with OM and pyrite can be found, contributing to
determine the retention of elements such as Cd, Co, Cu, Mo and Pb in the sediments.

Keywords: Degree of pyritization. Trace element biogeochemistry. Continental shelf.
Cabo Frio Upwelling System.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de processos biogeoquímicos em sedimentos. Mostrando as

zonas de redução com a profundidade. ....................................................................23

Figura 2 - Ciclo do enxofre indicando os processos de transformação: (1) sulfato

redução; (2) difusão do sulfeto de hidrogênio; (3) formação da pirita; (4) formação de

enxofre orgânico........................................................................................................26

Figura 3 - Superfície de oxidação da pirita, imagens obtidas através de análises

morfológica com microscopia eletrônica de varredura em sedimentos do Sistema de

Ressurgência de Cabo Frio.......................................................................................29

Figura 4 - Processos de transporte de elementos em sedimentos marinhos. ..........31

Figura 5 - Diagrama esquemático ilustrando o enriquecimento relativo de Ni, Cu, Mo,

U e V em relação ao carbono orgânico total (COT). .................................................32

Figura 6 - Tendências gerais observadas para as relações entre DTMP e DOP sob

condições sedimentares reduzidas para elementos-traço avaliados no presente

estudo, adaptado de Huerta-Diaz e Morse (1992). As linhas de contorno representam

os limites dos principais conjuntos de dados, como também são indicados dados de

Cr e Pb excepcionalmente altos (DTMP > 30%) relatados por esses autores. .........38

Figura 7 - Diferentes formas dos elementos em amostras ambientais. ....................43

Figura 8 - Localização da área de estudo na plataforma continental de Cabo Frio. (A)

zona de ressurgência costeira, a Corrente do Brasil e a sua frente interna, área de

vórtices e o vórtice quase-estacionário relacionado ao Sistema de Ressurgência de

Cabo Frio. (B) delimitação da plataforma continental de Cabo Frio (interna, média e

externa), as barreiras hidrodinâmicas (frente térmica e halina, ver texto), Água

Costeira, a Corrente do Brasil, Água Tropical e a Água Central do Atlântico Sul......48

Figura 9 - Principais sedimentos que compõem a área de estudo. A área da

plataforma de Cabo Frio destacada por um contorno preto que representa a cunha

lamosa avaliada neste estudo. ..................................................................................52

Figura 10 - Espessura do banco lamoso depositado na plataforma continental. Análise

sísmica feita pelo Projeto Ressurgência. ..................................................................53

Figura 11 - Representação esquemática dos períodos reportados na literatura sobre

os principais eventos paleoceanográficos identificados em registro sedimentares no

Sistema de Ressurgência de Cabo Frio. ...................................................................54



Figura 12 - Coletor de sedimento do tipo kullemberg utilizado na coleta dos

testemunhos na plataforma continental de Cabo Frio. ..............................................57

Figura 13 - Área de estudo, (A) Localização dos pontos de coleta na plataforma

continental de Cabo Frio, (B) Localização dos testemunhos coletados no gradiente

“cross-shelf” na plataforma continental de Cabo Frio, mostrando a zona de

ressurgência costeira na plataforma interna, afloramento da Água Central do Atlântico

Sul na zona eufótica na plataforma média e a Corrente do Brasil e a sua frente interna

na plataforma externa. ..............................................................................................58

Figura 14 - Fluxograma da extração sequencial utilizada nos sedimentos de Cabo

Frio. ...........................................................................................................................61

Figura 15 - Equipamento ICP – OES PerkinElmer, modelo Optima 7000 DV. .........63

Figura 16 - Características litológicas, granulometrias, curva de idade (cal AP) e

densidade gama do testemunho da plataforma interna. ...........................................69

Figura 17 - Características litológicas, granulometrias, curva de idade (cal AP) e

densidade gama do testemunho da plataforma média..............................................69

Figura 18 - Características litológicas, granulometrias, curva de idade (cal AP) e

densidade gama do testemunho da plataforma externa. ..........................................70

Figura 19 - Distribuição vertical: (A) carbono orgânico total (COT, %); (B) Nitrogênio

total (NT, %); (C) Enxofre total (ST, %); (D) Enxofre pirítico: “chromiun reducible súlfur”

(CRS, %); (E) Razão carbono-nitrogênio (C/N); (F) Razão enxofre-carbono (S/C); (G)

Composição isotópica do carbono (δ13C, ‰); (H) Composição isotópica do nitrogênio

(δ15N, ‰); (I) Composição isotópica do enxofre pirítico (δ34SCRS, ‰) na plataforma

interna. ......................................................................................................................72

Figura 20 – Distribuição vertical: (A) carbono orgânico total (COT, %); (B) Nitrogênio

total (NT, %); (C) Enxofre total (ST, %); (D) Enxofre pirítico: “chromiun reducible súlfur”

(CRS, %); (E) Razão carbono-nitrogênio (C/N); (F) Razão enxofre-carbono (S/C); (G)

Composição isotópica do carbono (δ13C, ‰); (H) Composição isotópica do nitrogênio

(δ15N, ‰); (I) Composição isotópica do enxofre pirítico (δ34SCRS, ‰) na plataforma

média. .......................................................................................................................72

Figura 21 – Distribuição vertical: (A) carbono orgânico total (COT, %); (B) Nitrogênio

total (NT, %); (C) Enxofre total (ST, %); (D) Enxofre pirítico: “chromiun reducible súlfur”

(CRS, %); (E) Razão carbono-nitrogênio (C/N); (F) Razão enxofre-carbono (S/C); (G)

Composição isotópica do carbono (δ13C, ‰); (H) Composição isotópica do nitrogênio



(δ15N, ‰); (I) Composição isotópica do enxofre pirítico (δ34SCRS, ‰) na plataforma

externa. .....................................................................................................................72

Figura 22 - Correlação da razão C/N e do δ13C nos sedimentos do Sistema de

Ressurgência de Cabo Frio.......................................................................................79

Figura 23 - Correlação dos isótopos estáveis de carbono e nitrogênio dos sedimentos

de Cabo Frio, com destaque para os “end- menbers” (PETERSON; HOWARTH, 1987)

plâncton marinho e plantas terrestres (pontos pretos). .............................................80

Figura 24 - Variabilidade do δ15N em compostos de nitrogênio. ..............................81

Figura 25 - Distribuição vertical das concentrações solúvel em HCl, matéria orgânica

e pirítica (µmol/g para Fe e Mn; e nmol/g para os outros elementos) da plataforma

interna. ......................................................................................................................85

Figura 26 - Distribuição vertical das concentrações solúvel em HCl, matéria orgânica

e pirítica (µmol/g para Fe e Mn; e nmol/g para os outros elementos) da plataforma

média. .......................................................................................................................85

Figura 27 - Distribuição vertical das concentrações solúvel em HCl, matéria orgânica

e pirítica (µmol/g para Fe e Mn; e nmol/g para os outros elementos) da plataforma

externa. .....................................................................................................................86

Figura 28 - Proporções relativas (%) entre as frações geoquímicas selecionadas da

plataforma continental de Cabo Frio. ........................................................................89

Figura 29 - Box-plots das concentrações dos elementos-traços na fração solúvel em

HCl no gradiente “cross-shelf” do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio. .............90

Figura 30 - Box-plots das concentrações dos elementos-traços na fração da matéria

orgânica no gradiente “cross-shelf” do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio.......90

Figura 31 - Box-plots das concentrações dos elementos-traços na fração pirítica no

gradiente “cross-shelf” do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio. .........................91

Figura 32 - Piritização (%) dos elementos-traço ao longo da plataforrma continental

de Cabo Frio..............................................................................................................95

Figura 33 - Box-plots do grau de piritização (DOP) e graus de piritização do metal

traços (DTMP) ao longo do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio (SRCF). Nos

diagramas, as caixas representam medianas e percentis 25 e 75, enquanto as barras

de erro representam os valores máximos e mínimos................................................95

Figura 34 - Relação do grau de piritização de metais traços (DTMP) com o grau de

piritização (DOP). ....................................................................................................101



Figura 35 - Correlação entre: (A) carbono orgânico e enxofre pirítico (COT/CRS). A

linha tracejada indica a razão teórica COT/CRS ~2,8, postulada por Berner e Raiswell

(1983). (B) o grau de piritização e o carbono orgânico total (DOP/COT). (C) grau de

piritização e enxofre pirítico (DOP/CRS). ................................................................103

Figura 36 - Correlação do grau de piritização de metal traço (DTMP) com carbono

orgânico total (COT)................................................................................................107

Figura 37 - Correlação do grau de piritização de metal traço (DTMP) com chromium

reducible sulfur (CRS). ............................................................................................108

Figura 38 – Correlação entre a assinatura isotópica do enxofre pirítico (δ34SCRS) e

enxofre pirítico “chrominun reducible sulfur” (CRS).................................................110

Figura 39 - Correlação do grau de piritização (DOP) e grau de piritização de metal

traço (DTMP) com a composição isotópica do enxofre pirítico (δ34SCRS). ...............111

Figura 40 - Representação do ciclo do enxofre, dos principais processos envolvidos

e do ciclo de elementos-traço entre as frações geoquímicas que constituem os

sumidoros de elementos sedimentares considerados (isto é, a fração ligada à matéria

orgânica (MeMO) e fração ligada a pirita (MePyr) e a fração solúvel em HCl, como

convencionalmente obtido por extração com HCl 1M (MeHCl). MeMO, MePyr e MeHCl são

definidos como estabelecido por Huerta-Diaz e Morse (1990)................................113

Figura 41 - Perfis de concentração da fração não detrítica (µmol/g para Fe e Mn; e

nmol/g para os outros elementos) e fluxos da fração não detrítica (µmol/cm2.ano para

Fe e Mn; e nmol/cm2.ano para os outros elementos) da plataforma interna. ..........116

Figura 42- Perfis de concentração da fração não detrítica (µmol/g para Fe e Mn; e

nmol/g para os outros elementos) e fluxos da fração não detrítica (µmol/cm2.ano para

Fe e Mn; e nmol/cm2.ano para os outros elementos) da plataforma média. ...........116

Figura 43 - Perfis de concentração da fração não detrítica (µmol/g para Fe e Mn; e

nmol/g para os outros elementos) e fluxos da fração não detrítica (µmol/cm2.ano para

Fe e Mn; e nmol/cm2.ano para os outros elementos) da plataforma externa. .........117



LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Classificação do ambiente marinho de acordo com o conteúdo de oxigênio

..................................................................................................................................24

Tabela 2 - Áreas de estudos com diversas condições redox apresentando os valores

de DTMP para os elementos Mn, As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn ..................................40

Tabela 3 - Identificação, localização geográfica, profundidade da coluna d’água e

tamanho de cada testemunho.................................................................................... 59

Tabela 4 - Série de análises (n = 6) de material certificado (NRC PACS-2, Canada)

para os processos de extração reativa, orgânica e pirítica. ......................................65

Tabela 5 - Datações obtidas dos dois testemunhos e o intervalo 95% das idades

obtidas pela curva de calibração Marine09. (ND indica ausência de idade calibrada

consistente) ...............................................................................................................68

Tabela 6 - Concentrações de carbono orgânico total (COT) e nitrogênio total nos

testemunhos das plataformas interna, média e externa.............................................73

Tabela 7 - Concentrações de enxofre total e CRS nos testemunhos das plataformas

interna, média e externa.............................................................................................76

Tabela 8 - Concentrações médias ± desvio padrão, valores mínimos e máximos das

concentrações dos elementos-traço nas frações solúveis em HCl, matéria orgânica

(MO) e pirítica (Pyr) nos testemunhos das plataformas interna, média e externa.....87

Tabela 9 - Médias ± desvio padrão, valores mínimos e máximos do DOP e dos DTMPs

nos testemunhos das plataformas interna, média e externa......................................93

Tabela 10 - Ordem decrescente dos valores de DTMP para o presente estudo em

comparação com outros estudos realizados em diferentes ambientes marinhos....102

Tabela 11 - Médias ± desvio padrão, valores mínimos e máximos dos fluxos da fração

não detrítica nos testemunhos das plataformas interna, média e externa...............118



LISTA DE ABREVIATURAS

ACAS Água Central do Atlântico Sul

As Arsênio

AVS Acid Volatile Sulfides

CB Corrente do Brasil

Cd Cádmio

CH2O Acetato

Co Cobalto

COT Carbono Orgânico Total

Cr Cromo

CRS Chromium Reducible Sulfur

Cu Cobre

DOP Degree of Pyritization

DTMP Degree of Trace Metals Pyritization

Fe Ferro

FHS Frente Halina Superficial

FTP Frente Térmica Profunda

HCl Ácido Clorídrico

HF Ácido Fluorídrico

HNO3 Ácido Nítrico

H2SO4 Ácido Sulfúrico

Mn Manganês

Mo Molibdênio

MO Matéria Orgânica

Ni Níquel

Pb Chumbo

S Enxofre

SRCB Sistema de Ressurgência de Cabo Frio

ST Enxofre Total

Zn Zinco

δ13C Assinatura isotópica do Carbono

δ15N Assinatura isotópica de Nitrogênio

δ34S Assinatura isotópica do Enxofre



SUMÁRIO

RESUMO.....................................................................................................................8

ABSTRACT.................................................................................................................9

LISTA DE FIGURAS.................................................................................................10

LISTA DE TABELAS ................................................................................................14

LISTA DE ABREVIATURAS.....................................................................................15

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................18

1.1 OBJETIVO GERAL ...................................................................................................21

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................21

2 BASE TEÓRICA ....................................................................................................22

2.1 ZONAÇÃO GEOQUÍMICA DOS PROCESSOS REDOX.....................................................22

2.2 FORMAÇÃO DA PIRITA.............................................................................................25

2.3 OXIDAÇÃO DA PIRITA ..............................................................................................29

2.4 COMPORTAMENTO DE METAIS EM SEDIMENTOS MARINHOS .......................................30

2.4.1 Piritização do Ferro e Elementos-Traço .......................................................36
2.5 ESPECIAÇÃO QUÍMICA E FRACIONAMENTO GEOQUÍMICO DOS ELEMENTOS-TRAÇO ......40

2.6 EXTRAÇÕES SEQUENCIAIS ......................................................................................44

3 ÁREA DE ESTUDO ...............................................................................................47

3.1 CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS DA REGIÃO DE CABO FRIO ..............................48

3.1.1 Ressurgência em Cabo Frio ..........................................................................49
3.1.2 Mecanismos físicos responsáveis pelo acúmulo da matéria orgânica .....51
3.1.2.1 Vórtices .........................................................................................................51

3.1.2.2 Barreiras hidrodinâmicas...............................................................................51

3.2 CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS...................................................................52

3.3 EVENTOS PALEOCEANOGRÁFICOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL DE CABO FRIO. ......54

4 METODOLOGIA ....................................................................................................57

4.1 ETAPA DE AMOSTRAGEM ........................................................................................57

4.2 ETAPA DE LABORATÓRIO ........................................................................................59

4.2.1 Tratamento físico das amostras ...................................................................59



4.2.1.1 Secagem e maceração..................................................................................59

4.2.2 Tratamento químico das amostras ...............................................................60
4.2.2.1 Extração Sequencial......................................................................................60

4.2.2.3 Granulometria................................................................................................64

4.2.2.4 Geocronologia ...............................................................................................66

4.2.2.5 Nitrogênio Total (NT) .....................................................................................66

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................................68

5.1 LITOLOGIA, GRANULOMETRIA, GEOCRONOLOGIA E DENSIDADE GAMA ........................68

5.2 CARACTERIZAÇÃO ELEMENTAR E ASSINATURAS ISOTÓPICAS DA MATÉRIA ORGÂNICA E

PIRITA.........................................................................................................................71

5.3 FRACIONAMENTO GEOQUÍMICO DE ELEMENTOS-TRAÇO ............................................83

5.3.1 Concentração de elementos traços e o grau de piritização .......................83
5.3.2 Fatores limitantes na formação da pirita e na piritização dos
elementos-traço.....................................................................................................102
5.4 PROCESSOS DE RE-OXIDAÇÃO DA PIRITA ..............................................................109

5.5 TAXAS DE ACUMULAÇÃO DE ELEMENTOS-TRAÇO ....................................................114

6 CONCLUSÕES ....................................................................................................120

7 REFERÊNCIAS....................................................................................................122



18

1 INTRODUÇÃO

Elementos-traço ocorrem naturalmente na água do mar, seja na forma solúvel

ou associados a partículas em suspensão e, sua remoção da coluna d’água e

deposição no sedimento de fundo, constituem um importante aspecto da ciclagem

destes elementos no ambiente marinho. A acumulação de elementos-traço nos

sedimentos costeiros e marinhos está direta ou indiretamente controlada por

associações desses elementos com fases inorgânicas sedimentares, como

compostos de enxofre (S), ferro (Fe), manganês (Mn), e com a matéria orgânica (MO)

(COOPER; MORSE, 1998; MCKAY; PEDERSEN; MUCCI, 2007; BORCH et al., 2010).

Estas associações podem ser controladas por processos biogeoquímicos na coluna

d’água e/ou processos pós-deposicionais (diagenéticos). A exemplo, diversos

elementos-traço (como Ni, Cu, Zn e Cd) são sensíveis à mudança nas condições

redox na coluna d’água, o que pode favorecer sua biodisponibilidade para o

fitoplâncton e sua deposição no sedimento em associação com a MO, embora a

diagênese possa gerar novas associações no ambiente sedimentar, como a

incorporação destes elementos por minerais autigênicos (TRIBOVILLARD et al., 2006;

ARNABOLDI; MEYERS, 2007; CHARRIAU et al., 2011; DE LA ROSA; SANTOS;

ARAÚJO, 2011).

Embora análises de concentrações totais e abordagens de normalização

geoquímica (geralmente razões em relação ao Al) venham sendo realizadas para

avaliar o comportamento de elementos-traço em sedimentos, por exemplo, em relação

a condições redox, paleoprodutividade e influência antrópica (WEDEPOHL, 1991;

CALVERT; PEDERSEN, 1993; MORFORD; RUSSELL; EMERSON, 2001;

TRIBOVILLARD et al., 2006; HEIMBÜRGER et al., 2012), os procedimentos de

extração parcial destes elementos podem ser úteis para o melhor entendimento do

seu comportamento, porque evitam influências de frações detríticas sedimentares (XU

et al., 2012). Desta forma, informações sobre o fracionamento geoquímico entre fases

operacionalmente definidas podem contribuir para elucidar as respostas de diferentes

elementos-traço a processos biogeoquímicos específicos, além do que se pode obter

com as análises das concentrações totais.

No caso de ambientes marinhos de alta produtividade, destaca-se a

importância de carreadores geoquímicos de elementos-traço como a MO e frações

geoquímicas inorgânicas produzidas a partir da atividade bacteriana, que é estimulada
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pela própria MO, como a pirita (FeS2) (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992; DELLWIG et

al., 2002; BORCH et al., 2010). A pirita é um produto final da diagênese do S, sendo

a sua acumulação controlada por vários fatores ambientais, como (1) a disponibilidade

de ferro, sulfato e carbono orgânico, e (2) o balanço entre produção e oxidação da

pirita (BERNER, 1970; BERNER, 1982; LUTHER et al., 1982; BERNER, 1984;

RAISWELL et al., 1988). A estabilidade da pirita e o fato de que a maioria dos

ambientes sedimentares, como os sedimentos marinhos, contêm pirita (BERNER,

1982), fazem com que este mineral venha ser usado como proxy para identificar

processos redox em ambientes deposicionais (RAISWELL et al., 1988; WILKIN;

BARNES, 1997).

Entre os métodos de extrações sequenciais descritos na literatura,

destacando-se os utilizados para estimar o grau de incorporação de metais na pirita,

que foram inicialmente utilizados para o ferro (degree of pyritization, DOP; BERNER,

1970) e posteriormente estendidos para elementos-traço (degree of trace metal

pyritization, DTMP; HUERTA-DIAZ; MORSE, 1990). Este método pode melhorar, por

exemplo, a avaliação da adequação desses elementos como indicadores de

processos envolvendo condições paleo-redox e paleoprodutividade (STERNBECK;

SOHLENIUS; HALLBERG, 2000) e a previsão do comportamento de contaminantes

metálicos, em função de predições termodinâmicas e de cinética de reação dos metais

com os sulfetos (MORSE; LUTHER, 1999).

Nas últimas décadas, avaliações do DTMP têm sido realizadas em diversos

ambientes costeiros e marinhos, variando desde áreas entre marés “intertidal” ao

talude continental (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992; OTERO; HUERTA-DIAZ; MACÍAS,

2003; HUERTA-DIAZ et al., 2011). Estas análises têm mostrado níveis variáveis de

concordância com as previsões baseadas em considerações cinéticas sobre a

incorporação de metal na pirita (MORSE; LUTHER, 1999). No entanto, é

surpreendente o quanto que os estudos que utilizam a extração sequencial

estabelecida para avaliar o DTMP, que contempla uma etapa de extração da fração

dos metais associada a MO (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1990, 1992), raramente usam

dados desta fração orgânica para um melhor entendimento dos processos que

controlam o comportamento dos metais. As poucas publicações que comparam as

informações do fracionamento entre pirita e a MO tem sido limitadas a discussões

descritivas, sem focar nos mecanismos que podem afetar um balanço entre o papel

da incorporação pela MO e pela pirita (COOPER; MORSE, 1996; ÁLVAREZ-
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IGLESIAS; RUBIO, 2008, 2009, 2012), mesmo sendo esperado que este balanço

possa ser importante para ciclagem de metais-traço no ambiente aquático.

No Sistema de Ressurgência de Cabo Frio (SRCF), localizado no sudeste do

Brasil, caracterizações geoquímicas foram combinadas com micro-análises texturais

de pirita, para avaliar o impacto de intensos processos de re-oxidação sobre a

assinatura isotópica do enxofre em testemunhos sedimentares curtos (DIAZ et al.,

2012). Estes estudos mostraram que, mesmo possuindo uma coluna d’água oxidante,

os sedimentos recentes (datados como sendo dos últimos ~120 anos) acumulam pirita

em função de uma intensa diagênese do S. Os resultados mostraram que o

fracionamento isotópico elevado observado (Δ34S = 46‰ a 60‰) entre sulfato da água

do mar e o S pirítico, refletiu um intenso ciclo de re-oxidação do enxofre, impulsionado

por processos hidrodinâmicos e bioturbação dos sedimentos. O SRCF apresenta uma

acumulação de MO elevada nos sedimentos, que é típica de sistemas de ressurgência

e outros ambientes altamente produtivos (SANDERS et al., 2014), o que favorece

estes processos citados acima. Por estas características, esta área se torna um

exemplo interessante de ambiente marinho para se buscar um melhor entendimento

dos possíveis papéis do aporte de MO e da pirita diagenética sobre a geoquímica de

elementos-traço.

As hipóteses de que o ciclo re-oxidativo do enxofre pode influenciar o papel da

pirita como um reservatório de metais no SRCF e de que um balanço entre a

acumulação de metais entre a MO e a pirita pode determinar a forma de acumulação

destes elementos nos sedimentos foi testada por Moreira (2013), em relação aos

mesmos testemunhos estudados por Diaz et al. (2012). Estudos focando no uso de

parâmetros físicos, geoquímicos e micropaleontológicos para o entendimento da

evolução paleoceanográfica deste sistema têm sido também realizados (LESSA et al.,

2014; MENDOZA et al., 2014; ALBUQUERQUE et al., 2016; LESSA et al., 2016).

Porém, não há informação prévia sobre como a variabilidade de processos

biogeoquímicos podem ter afetado as formas que os elementos-traço se acumularam

ao longo da plataforma continental do SRFC em escalas temporais superiores aos

últimos ~120 anos.

O presente trabalho visa contribuir para o entendimento de mecanismos que

controlam a geoquímica de elementos-traço em uma maior escala temporal, por meio

de uma avaliação do registro sedimentar do aporte e da diagênese destes elementos

ao longo da plataforma continental do SRCF. Desta forma, este estudo testa a
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hipótese de que existe uma sinergia entre os mecanismos de preservação de

elementos-traço nas fases orgânica e pirítica nos sedimentos, que pode variar em

diferentes setores da plataforma continental do SRCF e em resposta a diferentes

condições paleo-oceanográficas.

1.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar o fracionamento geoquímico de elementos maiores (Fe e Mn) e

elementos-traço (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb e Zn), principalmente associado à

fração orgânica e pirítica, como forma de elucidar os processos que determinam a

acumulação destes elementos, nos sedimentos de diferentes setores da plataforma

continental do SRCF nos últimos 8.000 anos.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Avaliar o fracionamento entre as fases operacionalmente definidas como HCl,

orgânica e pirítica em função da heterogeneidade de condições sedimentares

(características físicas e geoquímicas) e oceanográficas ao longo da plataforma

continental e sua variabilidade temporal;

 Avaliar possíveis fatores controladores do grau de piritização do Fe (DOP) e de

metais-traço (DTMP), em função da variabilidade destes índices do processo de

incorporação de metais pela pirita, ao longo da plataforma continental e sua

variabilidade temporal;

 Avaliar possíveis relações entre processos de re-oxidação da pirita e a

incorporação de metais por este mineral, identificando quais elementos são mais

sensíveis a estes processos, ao longo da plataforma continental e sua

variabilidade temporal.

 Avaliar as taxas de acumulação dos elementos-traço (somatórios das frações

reativa, orgânica e pirítica) para elucidar como evoluiu o aporte destes elementos

ao longo da área de estudo, em função dos processos controladores da

geoquímica sedimentar.
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2 BASE TEÓRICA

Os sedimentos marinhos são compostos por frações inorgânicas, assim como

por materiais orgânicas que podem ser classificados como: detríticos, biogênicos e

autigênicos (BURDIGE, 2006). Os componentes detríticos (terrestres), são os

sedimentos de origem continental, os componentes biogênicos (carbonatos de cálcio

e sílica biogênica) são geralmente produzidos por organismos na coluna d’água e os

componentes autigênicos são formados in situ na coluna d’água ou nos sedimentos.

Os componentes detríticos e biogênicos são, geralmente, os constituintes majoritários

em sedimentos marinhos, embora os componentes autigênicos sejam importantes no

ciclo geoquímico de elementos como Fe, Mn, P e S (BURDIGE, 2006; LIBES, 2009).

Nas margens continentais, os materiais sedimentares possuem uma grande

variabilidade da granulometria, desde material fino (silte e argila, depositado em

ambientes de baixa energia) a arenoso (depositado em ambientes de maior energia),

assim como estes sedimentos são acumulados sob diversas condições deposicionais,

que podem variar de óxicas a totalmente anóxicas (CHESTER, 1990).

Os sedimentos marinhos podem sofrer inúmeras transformações durante a

diagênese. Nos processos iniciais de diagênese, os sedimentos sofrem efeitos físicos

de compactação e alterações físicas, químicas e biológicas causadas pelos processos

de bioturbação e bioirrigação, acumulação e degradação da matéria orgânica,

dissolução de minerais pré-existentes e formação de novos minerais (RULLKÖTTER,

2006).

2.1 ZONAÇÃO GEOQUÍMICA DOS PROCESSOS REDOX

Muitas das alterações ocorridas durante a diagênese inicial dos sedimentos são

mediadas por reações do tipo óxi-redução. No processo de zonação biogeoquímica,

as reações são fortemente controladas pela taxa de decomposição da MO pela

atividade bacteriana e há uma sequência preferencial teórica para o uso dos possíveis

receptores de elétrons (BERNER, 1969, 1970; FROELICH et al., 1979; LUTHER;

CHURCH, 1988). Termodinamicamente, o oxigênio é o receptor de elétrons mais

vantajoso para a microbiota. Em sedimentos costeiros ou áreas oceânicas com alta

produtividade, o aporte de oxigênio da coluna d`água para o sedimento pode ser
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limitado, onde o baixo conteúdo de oxigênio na água de fundo causa a redução da

espessura da camada óxica superficial no sedimento. Em sedimentos marinhos, a

profundidade de penetração do oxigênio no sedimento pode ser de cm a m (SCHULZ;

ZABEL, 2006).

Na medida em que o oxigênio vai sendo exaurido, outros receptores vão sendo

utilizados pelos microrganismos para a mineralização da MO, resultando numa

diminuição da produção de energia por mol de carbono orgânico oxidado (LIBES,

2009). Como tendência geral, existe uma sequência de utilização dos receptores de

elétrons no ambiente sedimentar: oxigênio (O2) > nitrato (NO3–) > óxidos de manganês

(Mn IV) > óxidos de ferro (Fe III) > sulfato (SO42–) (Figura 1). Esta sequência

corresponde a uma diminuição gradual no potencial redox do ambiente sedimentar e

a uma diminuição da energia livre disponível para a respiração (SCHULZ; ZABEL,

2006). Contudo, muitas vezes os processos diagenéticos no sedimento marinho não

são sequenciais, sendo utilizados mais de um receptor simultaneamente (CHESTER,

1990).

Figura 1 - Diagrama de processos biogeoquímicos em sedimentos. Mostrando as zonas de redução
com a profundidade.
Fonte: Modificado de LIBES, 2009.
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Em condições redutoras, óxidos e hidróxidos de ferro e manganês são

reduzidos a Fe(ll) e Mn(ll). Estes íons podem sofrer difusão ascendente na coluna

sedimentar e ser reoxidados pelo oxigênio e re-precipitados como óxi-hidróxidos,

enquanto parte difunde-se descendentemente, originando minerais como os sulfetos

de ferro (BERNER, 1984).

A camada de sedimentos onde predomina a redução por nitrato, Mn(IV) e

Fe(III), denomina-se zona subóxica. Em sedimentos costeiros com alta concentração

de MO, estes receptores de elétrons sofrem um maior consumo, favorecendo a

formação de uma zona de sulfato-redução. A alta concentração do sulfato na água do

mar faz com que ele seja o receptor de elétrons frequentemente dominante, embora

outros receptores de elétrons sejam energeticamente mais favoráveis. Geralmente, a

sulfato-redução é a maior via de mineralização da MO em sedimentos de sistemas

marinhos costeiros produtivos, contribuindo em torno de 50% como valor médio para

a degradação da MO (JØRGENSEN, 1977; HENRICHS; REEBURGH, 1987).

A concentração de oxigênio na coluna de água, onde o processo de

sedimentação ocorre também afeta a preservação e acúmulo da MO. As baixas

concentrações de oxigênio (Eh < +100 mV) ou ausência dele e a presença de H2S

inibem a degradação da MO, permitindo assim, a sua acumulação, preservação e

subsequente sedimentação. Em áreas de alta produtividade de MO pode ocorrer uma

diminuição do teor de oxigênio dissolvido nas águas, como resultado da oxidação da

MO (conversão de CO2). A ausência de oxigênio ou de baixas concentrações deste,

juntamente com a presença de H2S pode diminuir a degradação da MO (Tabela 1).

No entanto, sob estas condições, a MO pode ainda ser degradada, mais lentamente

através do efeito de bactérias anaeróbicas (HUNT, 1979).

Tabela 1- Classificação do ambiente marinho de acordo com o conteúdo de
oxigênio

Ambiente (mL O2/L H2O)
Óxico 8,0 – 2,0

Disóxico 2,0 – 0,2
Subóxico 0,2 – 0,0
Anóxico 0,0
Euxínico 0,0 (presença de H2S)
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2.2 FORMAÇÃO DA PIRITA

A pirita é considerada o produto final da diagêneses do enxofre, e como o

composto inorgânico de enxofre mais abundante e mais estável em sedimentos

marinhos (BERNER, 1970). Os minerais de sulfeto de ferro (principalmente pirita) são

importantes depósitos de ferro, enxofre e elementos-traço. Estes minerais

desempenham uma função importante nos ciclos globais destes elementos.

Segundo Berner (1984), a diagênese sulfídrica e a decomposição da MO em

meio anaeróbico, é representada pela equação da sulfato redução abaixo:2 + → + 2 Eq. 1

A Figura 2 mostra um esquema simplificado do ciclo do enxofre no ambiente

sedimentar. A molécula CH2O representa a composição da MO dentro do processo

de diagênese sulfídrica da MO. O consumo de sulfato, no processo de sulfato-redução

está associado à formação de sulfeto de hidrogênio. A maior parte do sulfeto de

hidrogênio formado difunde-se ascendentemente para a coluna d’água sendo

reoxidado, enquanto outra parte reage com os óxi-hidróxidos de ferro e manganês

para formar minerais de sulfeto (principalmente pirita), mas uma menor parte do

sulfeto de hidrogênio produzido forma compostos de enxofre orgânico em reação com

a matéria orgânica.
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Figura 2 - Ciclo do enxofre indicando os processos de transformação: (1) sulfato redução; (2) difusão
do sulfeto de hidrogênio; (3) formação da pirita; (4) formação de enxofre orgânico.
Fonte: Modificado de BERNER, 1984.

Nos últimos 30 anos, extensivos estudos, tanto de campo como de laboratório,

foram feitos para elucidar os mecanismos da formação de pirita e, em particular, para

entender os principais fatores que controlam a formação de pirita em ambientes

naturais (WILKIN; BARNES, 1996, 1997; WILKIN; ARTHUR, 2001; JØRGENSEN;

KASTEN, 2006). Embora estes estudos tenham fornecido novos conhecimentos

significativos, existem algumas questões importantes a serem esclarecidas, como: (a)

diferenças nas taxas de reação obtidas com base em estudos de campo e em

experimentos de laboratório, (b) o papel das reações superficiais da mackinawita e o

receptor de elétrons envolvidos na conversão de pirita, e (c) o papel das bactérias

sulfato-redutoras no processo de precipitação de pirita (BERNER, 1984;

JØRGENSEN; KASTEN, 2006).

Todas as vias de formação da pirita, identificados até o momento, envolvem

várias etapas de reação. Primeiro, o sulfeto de hidrogênio (H2S) produzido durante a
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redução do sulfato reage com o ferro dissolvido, formando monossulfetos de ferro,

como mackinawita (FeS) (equação 2):+ → + Eq. 2

Assim sendo, três teorias de conversão de mackinawita em pirita foram

propostas:

 A adição de enxofre (BERNER, 1970, 1984; LUTHER et al., 1991). Este

caminho tem sido chamado de "via polissulfeto” (equação 3):+ ° → Eq. 3

 A reação com sulfeto de hidrogênio (RICKARD; LUTHER, 1997). Este

mecanismo de conversão é conhecido como a “via sulfeto de hidrogênio H2S"

(equação 4). + → + Eq. 4

 Perda de ferro, combinado com um (adicional) receptor de elétrons (WILKIN;

BARNES, 1996), conhecido como a "via de perda de ferro" (equação 5).2 + 2 → + + Eq. 5

A mackinawita é um sulfeto de ferro amorfo e pode ser rapidamente

transformada em sulfetos de ferro metaestável como a pirrotita (Fex-1S) ou a greigita

(Fe3S4), que são intermediários nas vias de reação para a formação da pirita (FeS2)

(JØRGENSEN; KASTEN, 2006). A conversão de monossulfeto de ferro amorfo para

pirita requer um receptor de elétrons e uma mudança na relação molar de Fe:S de

cerca de 1:1 para 1:2 (WILKIN; BARNES, 1996). A proporção de Fe:S diminui através

da adição de enxofre ou perda de ferro.

A formação da pirita começa geralmente com a progressiva sulfidização de

sulfetos de ferro metaestáveis com o enxofre elementar (S0) (BERNER, 1970) ou

polisulfetos (SX-2) (RICKARD, 1975; LUTHER et al., 1991). A reação inicial de Fe(ll)

dissolvido com o sulfeto de hidrogênio, produzido pela redução do sulfato, resulta na

precipitação de mackinawita (equação 2.3, WILKIN; BARNES, 1997), que pode reagir
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com o enxofre (equação 6,  BERNER, 1970) ou perder ferro (equação 7, BERNER,

1970) para formar greigita:

 Formação de Greigita pela adição de enxofre3 + + 1/2 + → + Eq. 6

 Formação de Greigita pela perda de ferro4 + 1/2 + 2 → + + Eq. 7

A greigita é um mineral metaestável, o qual pode reagir com sulfeto de

hidrogênio (equação 8, RICKARD, 1975), com enxofre elementar (equação 9,

BERNER, 1970) ou pode perder Fe (equação 10, WILKIN; BARNES, 1996),

originando a pirita.

 Formação de Pirita pela reação com sulfeto de hidrogênio+ 2 ↔ 3 + 4 + 4 Eq. 8

 Formação de Pirita pela reação com enxofre elementar+ 2 ↔ 3 Eq. 9

 Formação de Pirita pela perda de ferro+ 2 ↔ 2 + + ( ) Eq. 10

A reação de formação de pirita via sulfeto de hidrogênio é, de longe, a mais

rápida até agora identificada, sugerindo que esta representa a via dominante de

formação de pirita em sistemas estritamente anóxicos (RICKARD, 1975; WILKIN;

BARNES, 1996). Berner (1970) sugeriu que, na presença de enxofre elementar, uma

transformação completa da mackinawita deve ser possível em uma escala de tempo

de anos. Uma conversão incompleta de mackinawita em pirita pode ser devido à falta

de enxofre elementar durante a formação da pirita. O enxofre elementar pode ser

formado como resultado da oxidação incompleta de sulfeto de hidrogênio ou
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monossulfetos de ferro por agentes oxidantes tais como O2, NO3–, MnO2 o FeOOH

(SCHIPPERS; JØRGENSEN, 2002).

Em relação aos possíveis fatores ambientais, a formação da pirita pode ser

afetada pela presença ou ausência de níveis detectáveis de sulfeto de hidrogênio,

assim como também pela concentração e disponibilidade de ferro reativo nos

sedimentos e pela quantidade de matéria orgânica lábil (HUERTA-DIAZ; MORSE,

1992).

2.3 OXIDAÇÃO DA PIRITA

Uma vez formada e depositada no ambiente sedimentar, a pirita pode sofrer

processos que causem sua oxidação. Estes processos podem ser a bioturbação e a

re-suspensão causada pela hidrodinâmica natural do ambiente deposicional ou por

ações antrópicas (DÍAZ, 2012). Na Figura 3 podem ser observadas imagens de pirita

obtidas por microscopia eletrônica de varredura, as quais refletem superfícies de

oxidação e degradação parcial, encontradas no SRCF (DÍAZ, 2012). A oxidação da

pirita pode causar a liberação de elementos-traço para o meio, afetando a

biogeoquímica destes elementos (MORSE, 1994b; MACHADO et al., 2011).

Figura 3 - Superfície de oxidação da pirita, imagens obtidas através de análises morfológica com
microscopia eletrônica de varredura em sedimentos do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio.
Fonte: DÍAZ, 2012.

As imagens da Figura 3 refletem oxidação de pirita sob condições óxicas, no

entanto, isto não significa que em condições anóxicas ou restritas de O2 não aconteça

a oxidação da pirita. A oxidação de minerais de enxofre em ambientes anóxicos pode

acontecer por processos anaeróbicos (SCHIPPERS; JØRGENSEN, 2002).

Simulações experimentais feitas por Aller e Rude (1988) demonstraram que, em
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sedimentos sob condições anóxicas, os óxidos de manganês (MnO2) podem oxidar

completamente a fase sólida dos monossulfetos de ferro. No entanto, estes autores

não encontraram evidencia de oxidação de sulfetos por óxidos de ferro em condições

anóxicas.

Schippers e Jørgensen (2001) demonstraram experimentalmente a oxidação

de pirita por óxidos de manganês. A oxidação foi detectada pela diminuição da

concentração do MnO2 com o avanço na profundidade e pela diminuição na

concentração do traçador utilizado no experimento (55FeS2). Produtos da oxidação dos

monossulfetos de ferro foram reportados (enxofre elementar e sulfato) e produtos da

oxidação da pirita foram obtidos, incluindo uma variedade de compostos de enxofre

como: tiossulfato e polissulfetos.

Além dos trabalhos experimentais feitos e dos mecanismos desenvolvidos para

explicar a oxidação da pirita, a composição isotópica da pirita, o δ34SCRS (CRS:

“Chromium reducible sulfur”; essencialmente pirita) é uma ferramenta útil para avaliar

os processos de re-oxidação no ciclo do enxofre (DIAZ et al., 2012). A razão 34S/32S

é um indicador sensível da transferência de enxofre entre os diferentes ambientes,

que estão associados com uma mudança no estado de oxidação (BICKERT, 2006).

O fracionamento dos isótopos estáveis do enxofre em sedimentos é controlados

principalmente pela redução dissimilatória do sulfato pelas bactérias sulfato-redutoras

e também por reações de oxidação no ciclo do enxofre sedimentar (KAPLAN;

RITTENBERG, 1964; CANFIELD; THAMDRUP, 1994).

2.4 COMPORTAMENTO DE METAIS EM SEDIMENTOS MARINHOS

O entendimento dos processos da diagênese inicial depende da integração do

conhecimento de reações biogeoquímicas e de processos de transporte nos

sedimentos, conforme está representado no esquema simplificado de Schulz e Zabel

(2006), mostrado na Figura 4. A geoquímica de elementos traços em sedimentos

marinhos é particularmente influenciada pelo processo de remineralização da MO, em

associação com o ciclo redox de Fe e Mn (BURDIGE, 2006). Os processos que

causam enriquecimento ou empobrecimento destes elementos em sedimentos

marinhos podem variar, incluindo, por exemplo: adsorção das fases dissolvidas,

transportadas por difusão e advecção, nas partículas sedimentares; dissolução e
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re-incorporação direta na estrutura de minerais de Fe e Mn; e aporte associado à MO.

Porém, esses processos podem sofrer influência de distúrbios físicos e biológicos,

como por exemplo, a bioturbação e a bioirrigação causada por organismos

bentônicos, que causam mistura e transporte vertical das fases sólida e dissolvida

(SCHULZ; ZABEL, 2006).

Figura 4 - Processos de transporte de elementos em sedimentos marinhos.
Fonte: Modificado de SCHULZ; ZABEL, 2006

O produto destes diferentes processos de transporte vai depender de

comportamentos geoquímicos variáveis entre elementos-traço diferentes e também

de diferentes escalas temporais ao longo da sedimentação. Como exemplos, na

Figura 5 estão apresentadas as tendências de acumulação relativa das concentrações

totais de alguns metais traço em função da acumulação de carbono orgânico

encontradas no estudo de Tribovillard et al. (2006). Neste trabalho foi realizada uma

revisão sobre a aplicação de metais traço como indicadores de condições paleo-redox

e de paleo-produtividade, com base em estudos de sedimentos e rochas

sedimentares. Estes autores indicaram que:

1. Em condições óxicas e sub-óxicas, geralmente existe uma ausência de correlação

do Ni, Cu, Mo, U e V com o carbono orgânico total devido ao principal aporte de

elementos-traço ser detrítico, embora indiquem que em condições sub-óxicas, Cu e

Ni podem já estar correlacionados com o carbono orgânico;
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2. Em condições anóxicas, metais como o Cu e Ni são supridos pela MO e são

acumulados pelos sulfetos de ferro após a degradação da MO, induzindo boas

correlação com o carbono orgânico. Pode ocorre difusão do V e do U dentro dos

sedimentos e precipitação em fases autigênicas na interface redox. Ocorre um

enriquecimento relativamente baixo de Mo, U e V, com boa correlação com o carbono

orgânico, porque a incorporação destes elementos é limitada principalmente pela

disponibilidade de compostos orgânicos favoráveis à sorção dos metais (ALGEO;

MAYNARD, 2004).

3. Em condições euxínicas, metais podem estar precipitados como sulfetos e

óxi-hidróxidos, levando a um enriquecimento das concentrações de elementos como

Mo, V e U, com uma fraca correlação com o carbono orgânico, ao contrário do Ni e

Cu que ocorrem associados a MO mais podem passar a se associar com a pirita. O

Mo apresenta alto enriquecimento por causa da associação com a pirita e a MO.

Figura 5 - Diagrama esquemático ilustrando o enriquecimento relativo de Ni, Cu, Mo, U e V em relação
ao carbono orgânico total (COT).
Fonte: Modificado da compilação de dados de TRIBOVILLARD et al., 2006.

Estes estudos deixam evidente o quanto é importante o papel da biogeoquímica

do Fe e do Mn para determinar o comportamento geoquímico de diferentes grupos de

elementos-traço em sedimentos marinhos.

O Fe é encontrado principalmente na forma de Fe (III) formando parte de óxidos

sob condições oxidantes em sedimentos marinhos. No processo de oxidação da

matéria orgânica o Fe (III) é usado como oxidante e como produto da degradação da

MO é produzido Fe (II) para água intersticial; assim sendo, ele pode sofre difusão para
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a coluna d’água, sendo re-oxidado, ou pode ser difundido para as camadas redutoras

dos sedimentos. O ciclo redox do ferro é geralmente restrito ao sedimento, onde, em

sedimentos ricos em sulfeto de hidrogênio, são formados os monossulfetos de ferro e

a pirita. A formação da pirita é dependente da quantidade de ferro reativo disponível

e da disponibilidade de sulfeto de hidrogênio produzido durante a sulfato redução

(RICKARD; LUTHER, 1997; SCHOONEN, 2004; RICKARD; LUTHER, 2007). A

redução dissolutiva dos óxi-hidróxidos de ferro libera, para a água intersticial, os

metais traços adsorvidos neles, os quais podem ser difundidos para a coluna d’água

ou para os sedimentos, onde podem ser acumulados em fases minerais sob

condições redox adequadas (OLSON et al., 2017).

Em ambientes óxicos, o Mn é encontrado na forma de óxi-hidróxidos de Mn (III)

e Mn (IV). Em condições anóxicas, o Mn é reduzido para Mn (II) e forma o cátion Mn2+

(ALGEO; MAYNARD, 2004). Abaixo da interface água-sedimento, o Mn dissolvido

pode sofrer difusão dentro do sedimento, devido a não ser esperado que ele seja

incorporado na MO ou na fase de sulfetos (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992). A difusão

descendente (para o sedimento) do Mn2+ permite a precipitação de MnCO3, que pode

acontecer mesmo em sedimentos depositados abaixo de uma coluna d’água óxica.

Ao contrário, a difusão ascendente do Mn2+, causa a perda de Mn para a coluna

d’água, sendo parcialmente oxidado e re-precipitado como oxido de Mn (CRUSE;

LYONS, 2004).

O Fe e o Mn possuem um papel importante na transferência dos metais traços

desde a coluna d’água para o sedimento, o que implica na consequente adsorção

destes metais por minerais autigênicos. Os elementos-traço são geralmente

adsorvidos por óxi-hidróxidos de Mn e Fe, por exemplo, como observado para os

cátions de elementos calcófilos e siderófilos (Ni2+, Cu2+, Zn2+, Pb2+, e Co2+). Em

condições redutoras, os metais traços são liberados após a dissolução redutiva do Fe

e Mn, ficando disponíveis para novas reações como a captura em sulfetos autigênicos

(TRIBOVILLARD et al., 2006).

A seguir são apresentadas informações mais específicas sobre o

comportamento geoquímico dos elementos-traço estudados neste trabalho (Cd, Co,

Cr, Cu, Mo, Ni, Pb e Zn):

Cadmio (Cd): Diferente dos elementos como Ni, Cu e Zn, o Cd só apresenta um

estado de oxidação na coluna de água e no sedimento, como Cd(II). A principal fonte
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de Cd para os sedimentos marinhos é a deposição de MO, o qual é liberado para água

intersticial, produto da degradação da MO (TRIBOVILLARD et al., 2006). Na zona de

sulfato redução, os sedimentos podem ser enriquecidos em cadmio formando

minerais autigênicos de enxofre, em presença do sulfeto de hidrogênio dissolvido na

água intersticial, o Cd pode precipitar como uma fase individual na forma de CdS ao

invés de co-precipitar com a pirita (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992).

Chumbo (Pb): Em ambientes óxicos, o Pb é encontrado formando o cátion Pb+, ou

como carbonato solúvel (PbCO3) (ALGEO; MAYNARD, 2004). Em ambientes

anóxicos, o Pb é removido da água precipitando como uma fase de sulfeto individual

insolúvel, PbS, ao invés de precipitar em solução sólida na pirita (MORSE; LUTHER,

1999).

Cobalto (Co): Em ambientes óxicos, o Co está presente na forma do cátion dissolvido

Co2+, ou pode formar complexos com os ácidos húmicos e fúlvicos (ALGEO;

MAYNARD, 2004). Em condições anóxicas, o Co forma o sulfeto insolúvel CoS, o qual

pode ser absorvido em solução sólida por sulfetos de ferro autigênicos (HUERTA-

DIAZ; MORSE, 1992). A absorção do Co é cineticamente lenta, pelo qual a sua

incorporação em sulfetos autigênicos é limitada (MORSE; LUTHER, 1999). A

distribuição e o aporte do Co em sedimentos marinhos estão associados com a

abundância dos minerais clásticos, pelo qual o seu uso como proxy redox é

influenciado pelo aporte detrítico (TRIBOVILLARD et al., 2006).

Cobre (Cu): Em sedimentos marinhos, o Cu está presente principalmente como

ligante organometálicos ou em solução na forma do íon CuCl+ (ALGEO; MAYNARD,

2004; TRIBOVILLARD et al., 2006). A acumulação do Cu em sedimentos marinhos

pode ser devida: 1) formação de ligantes organometálicos com os ácidos húmicos, 2)

adsorção em partículas de oxi-hidróxidos de Fe e Mn, as quais são depositadas na

interface água-sedimento. O Cu pode ser liberado para a água intersticial produto da

degradação da MO ou da redução dos oxi-hidróxidos de Fe e Mn (TRIBOVILLARD et

al., 2006). Em condições redutoras o Cu (II) é reduzido a Cu (I), podendo ser

incorporado em solução sólida na pirita ou formando fases de sulfetos próprios como

Cu2S e CuS (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1990, 1992; MORSE; LUTHER, 1999). Em

condições sulfídricas o Cu apresenta uma diminuição da concentração nos perfis de

água intersticial e um aumento na concentração do Cu associado com a fase sólida
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do monosusulfeto de ferro (HUERTA-DIAZ; TESSIER; CARIGNAN, 1998; GAO et al.,

2009).

Cromo (Cr): Em condições óxicas na água do mar, o Cr está presente principalmente

como Cr(VI) na forma do íon cromato, CrO42– (CALVERT; PEDERSEN, 1993). Em

condições anóxicas o Cr(IV) é reduzido a Cr(III), formando íons que podem ser

complexados com os ácidos fúlvicos e húmicos ou podem ser adsorvidos em

oxi-hidróxidos de Fe e Mn (ALGEO; MAYNARD, 2004; OLSON et al., 2017). Devido a

incompatibilidade estrutural e eletrônica com a pirita, a absorção pelas fases

autigênicas de sulfetos de ferro é limitada, pelo qual não é conhecida a formação de

sulfetos de Cr (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992; MORSE; LUTHER, 1999). Em

sedimentos marinhos, o Cr está geralmente associado à MO, sendo maioritariamente

absorvido no sedimento, se comparado com a água intersticial.  Na degradação da

MO, o Cr não é acumulado no sedimento em forma de sulfeto, sendo perdido para a

coluna d’água nos processos de transporte difusivos ou advectivo durante a

diagênese dos sedimentos.  O Cr pode ser transportado para os sedimentos marinhos

junto à fração de minerais clásticos terrestres, através dos minerais cromita,

argilominerais e minerais ferromagnesianos, onde o Cr pode substituir o Mg. O cromo

é um proxy redox influenciado pelo aporte detrítico (TRIBOVILLARD et al., 2006).

Molibdênio (Mo): Na água do mar, o Mo está presente como Mo (VI) e principalmente

como o íon MoO42-. O Mo pode estar incorporado óxi-hidróxidos de Fe e Mn, e quando

estas fases são reduzidas, o Mo é liberado para água intersticial (SCHOLZ;

MCMANUS; SOMMER, 2013; OLSON et al., 2017). Em sedimentos ricos em MO, o

Mo pode ficar enriquecido nos sedimentos através da adsorção do MoO42- nas

sustâncias húmicas. Em sedimentos anóxicos, o MoO42- é liberado da MO durante o

processo de sulfato redução, onde o Mo é reduzido para Mo (V) e Mo (IV) (CALVERT;

PEDERSEN, 1993). Finalmente, o Mo pode ser incorporado em sulfetos autigênicos

(HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992; TRIBOVILLARD et al., 2008).

Níquel (Ni): Em sedimentos marinhos óxicos, o Ni se comporta como um

micronutriente e pode estar presente como cátion solúvel na forma de Ni2+, mas

geralmente está presente como solução solúvel de carbonato de Ni (NiCO3) ou

adsorvido nos ácidos fúlvicos e húmicos (ALGEO; MAYNARD, 2004). O Ni é

acumulado no sedimento como produto da sua complexação e sedimentação com a
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MO e, posteriormente, com a degradação da matéria orgânica na interface

água-sedimento ou abaixo desta, o Ni pode ser liberado para a água intersticial.

Concentrações elevadas do Ni na água intersticial podem levar à adsorção ou

co-precipitação com as fases sólidas de monossulfeto de ferro (MORSE; LUTHER,

1999; OLSON et al., 2017). Em condições anóxicas, o Ni forma um sulfeto insolúvel

(NiS) que pode ser incorporado na forma de solução sólida na pirita, mas a

incorporação do Ni é cineticamente lenta, limitando a sua concentração em sulfetos

autigênicos (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1990, 1992; MORSE; LUTHER, 1999).

Zinco (Zn): Em sedimentos óxicos, o Zn comporta-se como micronutriente e pode

estar presente como cátion solúvel na forma de Zn2+ ou na forma do íon ZnCl+.

Geralmente em sedimentos marinhos o Zn é encontrado formando complexos com

os ácidos fúlvicos e húmicos (CALVERT; PEDERSEN, 1993; ALGEO; MAYNARD,

2004) ou pode estar adsorvido em partículas de oxi-hidróxidos de Fe e Mn. Em

condições redutoras, na zona de sulfato redução, o Zn pode precipitar como ZnS ou

em solução sólida na pirita e, algumas vezes, o Zn pode formar a esfalerita ([Zn,Fe]S)

(HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992; MORSE; LUTHER, 1999). Entretanto, o grau de

piritização do Zn é baixo em sedimentos marinhos e, devido a uma cinética de reação

lenta, o Zn é acumulado principalmente na fase de minerais que não formam sulfetos

e na fase da MO.   A degradação da MO na zona de sulfato redução, causa a liberação

do Zn dos complexos organometálicos para água intersticial, facilitando o sequestro

do Zn pelas fases autigênicas de sulfeto de Fe (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992).

2.4.1 Piritização do Ferro e Elementos-Traço

A disponibilidade do ferro na formação da pirita é uma relação complexa entre

a produção do sulfeto de hidrogênio, produto da sulfato redução, e a reação deste

sulfeto com os minerais de ferro em sedimentos marinhos (BURDIGE, 2006). Berner

(1970) destacou que o reservatório de ferro disponível para a formação de pirita

sempre é menor que a concentração total de ferro no sedimento, devido ao fato de

que algumas fases de ferro não são reativas com o sulfeto de hidrogênio. Em função

disso, o autor introduz a fração definida como ferro reativo (capaz de reagir com sulfeto

de hidrogênio) e o conceito de “degree of pyritization” (DOP) ou grau de piritização. O

DOP é um índice utilizado para a determinação das condições redox e/ou de
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paleoxigenação, o qual permite determinar a porcentagem de ferro reativo (minerais

não silicaticos) que foi convertido em pirita (BERNER, 1970, 1984). Este parâmetro

tem sido amplamente estudado em ambientes sedimentares recentes e antigos

(RAISWELL et al., 1988). O DOP corresponde ao cálculo:

(%) = + ∗ 100
Onde:

 FePyr - Fração do ferro que se encontra na forma de pirita.

 Fereativo - Ferro solúvel em HCl. O Fe reativo reage com o sulfeto dissolvido,

produzindo os sulfetos de ferro metaestáveis mackinawita e greigita,

precursores na formação da pirita.

Estudos feitos por Raiswell et al. (1988) em sedimentos depositados sob

diversas condições redox (condições óxicas, anóxicas e euxinicas) permitiram

estabelecer faixas de variação de DOP esperadas para cada condição redox, nas

quais sedimentos com DOP < 46% indicam deposição sob uma coluna d’água

oxigenada; um ambiente de deposição disóxico tem um valor de DOP entre 46 e 55%;

valores de DOP entre 55 e 75% indica que os sedimentos foram depositados em

condições anóxicas, enquanto DOP > 75% sugere que o sedimento foi depositado em

condições euxínicas. Entretanto, exceções a esta tendência geral podem ocorrer

(ROYCHOUDHURY; KOSTKA; VAN CAPPELLEN, 2003).

Em sedimentos marinhos, a diagênese dos metais traços é fortemente

influenciada pelo ciclo redox do ferro e manganês. Além destes ciclos, a produção do

sulfeto de hidrogênio em sedimentos marinhos é importante, já que a incorporação

dos metais traços nos monossulfetos de ferro e na pirita, tem uma influência

importante na ciclagem destes metais (BURDIGE, 2006). Assim, alguns metais traços,

originalmente armazenados em óxi-hidróxidos de ferro e manganês, podem

eventualmente ser incorporados na pirita. De forma análoga ao DOP, Huerta-Diaz e

Morse (1990) propuseram o “Degree of trace metal pyritization” (DTMP) ou grau de

piritização de metais traços, definido como:

(%) = + ∗ 100
Onde:
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 MePyr - Metal associado à pirita.

 Mereativo - Fração de metal que participa nas reações de oxidação e redução no

sedimento (ambas as frações são determinadas na extração sequencial de

metais ao igual que a determinação do ferro).

O estudo da relação do DTMP com DOP (Figura 6), feito em um grande número

de amostras de sedimentos marinhos anóxicos, demonstrou que esta relação pode

ser útil para entender a variabilidade no grau de incorporação dos metais na pirita,

numa escala relativa à própria formação de pirita (piritização do ferro) (HUERTA-DIAZ;

MORSE, 1992).

Figura 6 - Tendências gerais observadas para as relações entre DTMP e DOP sob condições
sedimentares reduzidas para elementos-traço avaliados no presente estudo, adaptado de Huerta-Diaz
e Morse (1992). As linhas de contorno representam os limites dos principais conjuntos de dados, como
também são indicados dados de Cr e Pb excepcionalmente altos (DTMP > 30%) relatados por esses
autores.

Tais estudos têm mostrado o seguinte padrão geral de incorporação dos

valores de DTMP para estes metais: Hg > As = Mo > Cu = Fe > Co > Ni >> Mn > Zn >

Cr = Pb > Cd (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992). Este padrão foi fundamentado com

base em estudos termodinâmicos e cinéticos (MORSE; LUTHER, 1999). Estes

estudos demostram que elementos como Zn, Cd e Pb, formam sulfetos metálicos

(MeS) insolúveis antes da formação de sulfeto de ferro, razão pela qual estes

elementos possuem baixos valores de DTMP, até mesmo em ambientes marinhos

com alto DOP. Elementos como Co e Ni tendem a co-precipitar ou ser adsorvidos nos

sulfetos de ferro, pelo qual eles apresentam um incremento no DTMP com o aumento

do DOP. O Mn, em baixos valores de DOP, parece ser incorporado em fases de

minerais de carbonatos. De forma diferente, o Mn em ambientes com altos valores de

DOP parece ser incorporado na pirita. Elementos como As e Mo, apresentam altos

valores de DTMP e este comportamento é independente dos valores de DOP.
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Huerta-Diaz e Morse (1992) descrevem grande parte dos ambientes (anóxicos

ou euxínicos), em que têm sido desenvolvidos os trabalhos realizados com DOP e

DTMP, que são:

 Sedimentos de Lagoas Costeiras Anóxicos-Sulfídicos.

 Sedimentos Hemipelágicos Anóxicos-Sulfídicos.

 Sedimentos Deltaicos não Sulfidicos.

 Sedimentos Hipersalinos Euxínicos.

 Sedimentos Hemipelágicos Anóxicos não Sulfídicos.

 Sedimentos de Marismas ricos em Matéria Orgânica.

Em aproximadamente 30 anos de trabalhos realizados com estimativas de

DTMP, a maioria deles foi desenvolvida em ambientes anóxicos ou euxínicos, assim

como os descritos acima. Autores como Roychoudhury, Kostka e Van Cappellen

(2003) e Álvarez-Iglesias e Rubio (2009) estão entre os poucos autores encontrados

que realizaram pesquisas sobre DOP em ambiente óxico. Isto demonstra a escassez

de trabalhos nestes ambientes, os quais podem ser potencialmente importantes no

entendimento dos processos redox e a piritização dos elementos-traço. Na Tabela 2

são apresentados resultados de trabalhos em diversas condições redox e os valores

de DTMP para os elementos: Mn, As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn. A piritização dos

elementos-traço pode ocorrer de forma acentuada em ambientes de altamente

produtivos, mesmo em condições óxicas, embora diversos fatores possam dificultar a

formação da pirita e a incorporação dos elementos-traço nestas condições (baixa

sulfato-redução, disponibilidade de Fe e MO lábil, rápida oxidação da pirita e formação

de espécies oxidadas de enxofre) (ROYCHOUDHURY; KOSTKA; VAN CAPPELLEN,

2003; MOREIRA, 2013).

Como a técnica analítica para a determinação do DOP geralmente envolve uma

extração sequencial com digestões ácidas seletivas com diferentes ácidos, este

procedimento é relativamente trabalhoso e sensível a erros (não determinados)

quando é trabalhado com um grande número de amostras. Além disso, a ausência de

um material de referência para o procedimento de extração sequencial faz com que o

método analítico não possa ter a exatidão e seletividade verificadas. Esta é uma

limitação comum a todos os estudos que tem utilizado o DOP (BERNER, 1984;
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RAISWELL et al., 1988; HUERTA-DIAZ; MORSE, 1990, 1992; OTERO; MACIAS,

2003; ÁLVAREZ-IGLESIAS; RUBIO, 2009, 2012).

Tabela 2 - Áreas de estudos com diversas condições redox apresentando os
valores de DTMP para os elementos Mn, As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn

2.5 ESPECIAÇÃO QUÍMICA E FRACIONAMENTO GEOQUÍMICO DOS
ELEMENTOS-TRAÇO

A determinação das entidades físico-químicas individuais que constituem

coletivamente a concentração total de um elemento-traço numa amostra representa

um desafio formidável. Contudo, em relação às medidas da concentração total do

elemento-traço, a informação (qualitativa e/ou preferencialmente quantitativa) sobre

as espécies químicas podem proporcionar um conhecimento adicional da

biodisponibilidade desse elemento (MARSHALL; MOMPLAISIR, 1995). Nos dias

atuais, ainda existe um problema na ciência entre a especiação e o fracionamento.

Isto é devido ao fato de não existência de uma definição geralmente aceita de

"especiação" (ASHRAF et al., 2015).
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O conceito de especiação remonta a 1954, quando Goldberg et al. (1963)

introduziram o conceito de especiação para melhorar a compreensão do ciclo

biogeoquímico de elementos-traço na água do mar.

Varios autores proporcionam a definição de acordo com suas necesidades. Por

exemplo, a especiação química é definida como a distribuição de um elemento

químico individual entre diferentes espécies químicas ou grupo de espécies

(TURNER, 1995). Reeves (1994) diz que ela é definida como a forma química e física

dos metais no ambiente, a qual inclui todas as formas de metais, tais como íons

metálicos dissolvidos, complexos, colóides, metal dentro ou adsorvidos em partículas

ou sólidos metálicos presentes na água, no solo ou nos sedimentos.

Na tentativa de resolver a presente confusão sobre o uso do termo especiação,

a IUPAC publicou um documento sobre a terminologia da especiação química em

2000, "Guidelines for terms related to chemical speciation and fractionation of element:

Definitions, structural aspects and methodological approaches ". De acordo com estas

diretrizes publicadas pela IUPAC (TEMPLETON et al., 2000) seguem os conceitos

relacionados à especiação de elementos, análise de especiação e espécies químicas:

Espécies Químicas: são uma forma específica de um elemento definido quanto à

composição isotópica, estado eletrônico ou de oxidação, e/ou complexo ou estrutura

molecular.

Esta definição estreita é perfeitamente adequada à especiação em amostras

de solução, mas excluiria a maioria dos estudos sobre materiais sólidos (tais como

solos, sedimentos e materiais geoquímicos e biológicos) do campo de especiação e

relegaria os procedimentos de extração seletiva e fracionamento relevantes para tais

materiais sólidos à categoria da metodologia de fracionamento. Neste contexto, o

termo especiação pode ser definido como:

1. O processo de identificação e quantificação das diferentes formas ou fases de

espécies definidas presentes num material; ou

2. A descrição da quantidade e tipos destas espécies, formas ou fases presentes.

Em ambos casos as espécies, formas ou fases são definidas:

(A) Funcionalmente

(B) Operacionalmente
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(C) Como compostos químicos específicos ou estados de oxidação.

Análise de especiação: é a atividade analítica de identificação e/ou medição das

quantidades de uma ou mais espécies químicas individuais numa amostra.

Especiação de um elemento: é a distribuição de um elemento entre as espécies

químicas definidas em um sistema.

Segundo Ashraf et al. (2015), estas são as principais razões para se buscar o

entendimento da especiação química em ambientes aquáticos:

1. A toxicidade, biodisponibilidade e mobilidade dos elementos nos ecossistemas

aquáticos varia com a sua forma físico-química;

2. As espécies individuais dos elementos têm uma atividade química diferente e

diferentes capacidades de transformação;

3. Para a previsão do destino do elemento nos ecossistemas aquáticos;

4. Desenvolvimento de métodos eficazes de monitoriamento da qualidade da

água.

Os elementos existem em uma ampla gama de formas químicas nos sistemas

ambientais. No caso das águas superficiais, estão presentes tanto em fases dissolvida

como associados a partículas sólidas. A Figura 7 mostra uma esquematização de

diferentes formas de metais no ambiente. A fase dissolvida inclui os íons hidratados,

complexos inorgânicos e orgânicos e as espécies associadas a dispersões coloidais

heterogêneas e compostos organometálicos. A fase partículada contém as

associações químicas que variam de adsorção à superfície das partículas à ligação

na matriz mineral. Tem sido geralmente aceito que a distribuição, mobilidade,

biodisponibilidade e toxicidade dos elementos químicos dependem não só das suas

concentrações totais, mas também das suas formas químicas. As alterações nas

condições ambientais, como o potencial redox, o pH, os tipos de complexantes e os

sitios de adsorção podem alterar muito as formas químicas dos elementos,

influenciando assim as associações físicas e químicas às quais estão submetidos. A

toxicidade acontece quando um organismo não consegue lidar com a concentração

do elemento adicional de forma que não sofra dano. As interações entre elementos e

componentes intracelulares dependem fortemente de suas formas químicas. Algumas
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espécies podem ser capazes de reagir diretamente com proteínas, enzimas e outras

moléculas biológicas, enquanto outras podem se difundir através das membranas

celulares e interferir nas reações enzimáticas (ASHRAF et al., 2015). Mesmo

elementos essenciais para os organismos podem ser tóxicos quando encontrados em

concentração elevada (DRISCOLL; OTTON; IVERFELDT, 1994).

Figura 7 - Diferentes formas dos elementos em amostras ambientais.
Fonte: Modificado de ASHRAF et al., 2015

Em muitos casos, o grande número de espécies individuais (por exemplo, em

complexos metal-ácido húmico) tornará impossível determinar a especiação. A prática

tem sido identificar várias classes de espécies de um elemento e determinar a soma

de suas concentrações em cada classe. Esses fracionamentos podem basear-se em

muitas propriedades diferentes das espécies químicas, tais como tamanho,

solubilidade, afinidade, carga, etc. O fracionamento pode envolver uma separação

física real (por exemplo, filtração e cromatografia de exclusão de tamanho). Em alguns

casos, o fraccionamento pode ser refinado por análise de especiação suplementar.

Porém, é também desejável medir a concentração total do elemento para verificar o

balanço de massa (TEMPLETON et al., 2000).

Contudo, muitas vezes não é possível determinar as concentrações das

diferentes espécies químicas que somam a concentração total de um elemento numa
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dada matriz. Muitas vezes, as espécies químicas presentes numa dada amostra não

são suficientemente estáveis para serem determinadas como tal. Durante o processo

de medição a partição do elemento entre as suas espécies pode ser alterada. Este

comportamento pode ser causado, por exemplo, por uma alteração no pH requerida

pelo procedimento analítico, ou por propriedades intrínsecas dos métodos de medição

que afectam o equilíbrio entre as espécies. Muito comum, mas menos óbvio, é a

situação em que o analito deve ser transformado num complexo a ser medido ou

separado da matriz de amostra. Mesmo na situação idealizada de que a reação de

complexação é altamente seletiva, erros podem ocorrer se a amostra contiver outras

espécies que podem ser transformadas no analito alvo dentro do período de tempo

da análise (TEMPLETON et al., 2000). Em outros casos, as espécies são estáveis o

suficiente para serem determinadas como tais e a determinação da concentração de

uma tal espécie pode ser o que é realmente desejado. No entanto, isso não significa

que a especiação do elemento tenha sido determinada, mas apenas a concentração

de uma ou algumas espécies (TEMPLETON et al., 2000). Neste contexto, embora

uma determinação direta da especiação de um elemento muitas vezes não seja

atingível, os métodos disponíveis ainda podem fornecer informações muito úteis.

Sendo assim, pode ser definido o fracionamento como a classificação de um analito

ou de um grupo de analitos de uma certa amostra de acordo com propriedades físico-

químicas, tais como tamanho, solubilidade, ligação, reactividade, etc.

2.6 EXTRAÇÕES SEQUENCIAIS

Extrações sequenciais químicas proporcionam uma metodologia operacional

de expor uma amostra sólida contra uma série de soluções reativas de diferentes

características físico-químicas. O objetivo é determinar, com a maior precisão

possível, a distribuição entre as frações operacionamente definidas. Esta distribuição

tem sido eventualmente chamada de "especiação" e, tem uma relação direta com o

comportamento geoquímico e biodisponibilidade dos elementos químicos em

condições naturais (NIREL; MOREL, 1990).

É possível estudar os processos geoquímicos que identificam especiação por

meio de extrações sequenciais. Por exemplo, as reações que ocorrem na interface

água-sedimento ou nas camadas superiores de sedimentos são muito importantes
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nos ciclos globais dos elementos. Estas camadas superficiais de sedimentos são, de

fato, a área onde diferentes reações diagenéticas podem influenciar profundamente o

comportamento dos elementos, entre os quais estão a formação de oxihidróxidos e

sulfetos de ferro e de manganês e degradação da matéria orgânica lábil (LYLE;

HEATH; ROBBINS, 1984; MURRAY, 1987).

A determinação de perfis de especiação, isto é, a distribuição de

elementos-traço entre as diferentes frações de um sólido, permite uma compreensão

mais profunda do potencial da mobilidade destes elementos e a sua disponibilidade

biológica (BREWARD; WILLIAMS; BRADLEY, 1996; RAKSASATAYA; LANGDON;

KIM, 1996), que é uma aplicação clara destas metodologias em disciplinas

relacionadas com as ciências ambientais. Existe no ambiente aquático, uma variada

proporção de elementos-traço que são apresentados em diferentes formas

dissolvidas, coloidal e partículas (este último como material em suspensão na água

ou em meios tais como sedimentos de fundo), com várias propriedades

biogeoquímicos, que pode ter uma influência decisiva sobre a sua mobilidade e

biodisponibilidade (TESSIER et al., 1989).

Atualmente existe uma vasta variedade de protocolos de extração sequencial

diferindo no número de fases de ataque, nos reagentes utilizados ou nas condições

experimentais sob as quais se desenvolvem. Isso resultou na atual situação em que

não existe um protocolo de extração sequencial padrão aceito pela comunidade

científica, o que dificulta enormemente a comparação dos resultados obtidos por

diferentes laboratórios.

Extrações sequenciais químicas têm antecedentes históricos e metodológica

direta em extrações químicas simples, também comumente chamados de "ataques

seletivos" que consistiu na aplicação de uma solução reativa a uma amostra sólida e

cujo principal objetivo era a extração de elementos-traço (principalmente metais)

associados com a fase específica do sólido que não foi resistente ao ataque. O uso

de soluções específicas para quantificar o conteúdo elementar em uma fase particular

de um sólido vem do conceito apresentado por Viets (1962) para solos, que propôs a

existência de reservatórios de elementos com diferentes solubilidades e capacidades

de mobilização, que podem ser amostrados seletivamente por utilização de diferentes

reagentes, com diferente força extratora.

Um trabalho de suma importância no domínio das extrações sequenciais

químicas foi o de Tessier et al. (1979), no qual ele apresentou e descreveu em detalhe
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um protocolo de aplicação sequencial de reagentes de acordo com cinco etapas, que

fornecem informações sobre a origem e modo de se apresentar os elementos-traços

nos sedimentos, bem como sobre a sua disponibilidade biológica e para sofrer

transporte.

Assim, várias linhas de pesquisa estão sendo desenvolvidas para a aplicação

de extrações sequenciais, bem como múltiplos esquemas metodológicos estão sendo

modificados ao longo do tempo. Mas, todos os procedimentos de extração químicas

sequenciais têm uma metodologia comum com base na exposição sucessiva da

mesma amostra sólida a soluções extratoras de força crescente e/ou características

diferentes. Além da ordem de aplicação das soluções, podem variar também as

condições experimentais (tais como a duração dos ataques, a temperatura ou das

condições de agitação da amostra na solução extratora), tudo sempre dependendo

dos objetivos em cada estudo particular.



47

3 ÁREA DE ESTUDO

A margem continental brasileira é extensa e cobre uma área de 4.451.766 Km2.

Pela extensão e por apresentar peculiaridades morfológicas, a margem continental é

comumente dividida em regiões, onde Cabo Frio localiza-se na plataforma continental

na porção sudeste. Esta região sudeste apresenta uma orientação predominante da

linha de costa no sentido nordeste-sudoeste, no entanto, em Cabo Frio ocorre uma

mudança abrupta neste sentido para leste-oeste (MAHIQUES et al., 2005). Tal

característica leva à complexidade da circulação marinha local, com alterações no

regime de correntes superficiais e subsuperficiais que, aliados aos ventos

predominantes na região, contribuem para o fenômeno da ressurgência costeira de

Cabo Frio.

A região de Cabo Frio é marcada por uma transição nas características

morfológicas da plataforma continental sudeste. Deste modo, ao norte de Cabo Frio

(Bacia de Campos) a plataforma continental é mais estreita e íngreme, chegando a

apenas 90 km de largura (ALVES; PONZI, 1984). Por outro lado, ao sul de Cabo Frio

(Bacia de Santos), a plataforma é mais larga, alcançando até 180 km (VITAL et al.,

2005). Esta região está localizada na área litorânea do estado do Rio de Janeiro, entre

latitude 23°11’ S e longitude 42°47’ W (Figura 8) e é caracterizada por um sistema de

ressurgência costeira, cujo controle envolve fatores fisiográficos, oceanográficos e

atmosféricos.

O SRCF é considerado um sistema altamente produtivo (BURONE et al., 2011),

onde as características oceanográficas dos eventos de ressurgência são amplamente

estudados (e.g. CASTRO; MIRANDA, 1998; RODRIGUES; LORENZZETTI, 2001;

ALBUQUERQUE et al., 2014), assim como também as características

paleoceanográficas da plataforma de Cabo Frio (LESSA et al., 2014; MENDOZA et

al., 2014; ALBUQUERQUE et al., 2016; LESSA et al., 2016).
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Figura 8 - Localização da área de estudo na plataforma continental de Cabo Frio. (A) zona de
ressurgência costeira, a Corrente do Brasil e a sua frente interna, área de vórtices e o vórtice
quase-estacionário relacionado ao Sistema de Ressurgência de Cabo Frio. (B) delimitação da
plataforma continental de Cabo Frio (interna, média e externa), as barreiras hidrodinâmicas (frente
térmica e halina, ver texto), Água Costeira, a Corrente do Brasil, Água Tropical e a Água Central do
Atlântico Sul.

3.1 CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS DA REGIÃO DE CABO FRIO

A dinâmica oceanográfica do lado oeste do Atlântico Sul na margem brasileira

e da região de Cabo Frio é marcada pela Corrente de Brasil (CB). A CB é uma corrente

de contorno oeste associada ao Giro Subtropical do Atlântico Sul e origina-se cerca

de 10°S, onde a corrente equatorial se bifurca. A CB caracteriza-se por ser uma

corrente oligotrófica, que flui paralela à costa em direção sul até a confluência com a

Corrente das Malvinas, onde ambas são separadas da costa e fluem para o leste

formando a Água Central do Atlântico Sul (ACAS) (PETERSON; STRAMMA, 1991).
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A região de Cabo Frio é caracterizada pela presença de três massas d’água

(VALENTIN; ANDRE; JACOB, 1987): Água Costeira (AC), a Água Tropical (AT) e a

Água Central do Atlântico Sul (ACAS). Estas três diferentes massas de água são

caracterizadas pelos seus perfis de temperatura e salinidade, como indicado a seguir:

 A AC é caracterizada por temperaturas acima de 15°C e por baixos valores de

salinidade (< 35), a baixa salinidade é resultante da mistura de massas d’água

de plataforma e da influência das águas de origem continental (CASTRO;

MIRANDA, 1998).

 A AT é uma massa de água quente (24 – 28°C) e salina (> 36,40), distribuída

entre 0 e 200 metros da coluna d’água e localizada ao longo da plataforma

continental. A alta salinidade deve-se ao balanço negativo entre a baixa

precipitação e a intensa evaporação características desta região tropical

(VALENTIN; ANDRE; JACOB, 1987; SILVEIRA et al., 2000). A AT é formada

na Corrente Sul-Equatorial e é trazida para o Atlântico Subtropical através da

CB (SILVEIRA et al., 2000).

 A ACAS é uma massa de água rica em nutrientes, caracterizada por

temperaturas inferiores a 20°C e valores de salinidade inferiores a AT (< 36),

está localizada na camada de fundo da coluna d’água, entre profundidades de

200 a 600 metros. A ACAS é formada no encontro entre as águas da CB e da

Corrente das Malvinas na Confluência Subtropical do Atlântico Sul

(CARBONEL, 2003).

3.1.1 Ressurgência em Cabo Frio

A ressurgência é um fenômeno oceanográfico caracterizado pelo afloramento

até a camada fótica de águas frias e ricas em nutrientes provenientes de grandes

profundidades, aumentando a produtividade biológica (CARBONEL, 2003).

A ressurgência é um fenômeno que ocorre em mesoescala (dezenas a

centenas de quilômetros) e na escala temporal subnercial (dias, semanas). Pode ser

classificada em três categorias principais: ressurgência costeira, de oceano aberto e

equatorial. A ressurgência costeira ocorre quando movimentos ascendentes de

massas de águas têm sua influência nas proximidades da costa, transportando para
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a zona eufótica concentração de nutrientes necessários para a produção primária,

como na região do SRCF (ROSSI-WONGTSCHOWSKI; MADUREIRA, 2006).

Os processos de ressurgência são mais comuns e intensos no lado leste dos

oceanos Atlântico e Pacífico. O SRCF (23° S, 42° W) é uma anomalia no lado oeste

do oceano Atlântico na costa do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Na margem SE, a

CB encontra duas importantes mudanças de orientação da margem continental de

nordeste-sudoeste para leste-oeste: uma em 22°S ao largo do Cabo de São Tomé

(RJ) e outra em 23°S ao largo de Cabo Frio (RJ). Tais mudanças de orientação fazem

com que a CB se afaste da costa acarretando a formação de diversas feições de

instabilidade tais como meandros e vórtices (CAMPOS; VELHOTE; DA SILVEIRA,

2000). Essa instabilidade no fluxo da CB, os ventos predominantes de nordeste e o

divergente do vento na plataforma média (CASTELAO; BARTH, 2006) atuam como

agentes que propiciam o bombeamento da ACAS sobre a plataforma continental,

produzindo um sistema de ressurgência costeira, sendo a região de Cabo Frio a área

de maior intensidade e frequência da ressurgência (CASTRO, 2014). A CB e o

afloramento das ACAS aumentam a produtividade primária local e a deposição de

MO, embora condições óxicas sejam mantidas na coluna d’água (PEREIRA;

EBECKEN, 2009).

O SRCF em uma abordagem “cross-shelf”, pode ser dividido em três

compartimentos com processos oceanográficos dominantes em cada um deeles

(FARIA RODRIGUES, 2014; VENANCIO et al., 2014). Os compartimentos são

definidos a seguir:

 Plataforma Interna (Compartimento de Ressurgência Costeira): Com

profundidades entre 0 e 50 metros, compreende a zona mais costeira da

plataforma. Nesta região, o deslocamento das águas superficiais (AC e AT) e

o afloramento da ACAS na superfície são favorecidos pelo transporte de

Ekman, produzido pela ação dos ventos paralelos à costa (NE), em um

processo típico de ressurgência costeira.

 Plataforma média (Compartimento do divergente dos ventos): Com

profundidades de 50 a 110 metros. No gradiente “cross-shelf”, esta zona

abrange a maior porção da plataforma continental (10 – 60 km). Este

compartimento é dominado pela ação divergente do vento, da frente térmica da

plataforma, e dos vórtices produzidos pela instabilidade e meandramento da
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CB. Estes fatores produzem a ascensão da ACAS até a zona fótica sem, no

entanto, atingir a superfície (ressurgência de sub-superficie).

 Plataforma externa (compartimento dominada pela frente interna da CB): Com

profundidades entre 145 e 200 metros, é a zona mais externa do sistema. O

compartimento é caracterizado por sinais de instabilidade da CB, ondas

internas e correntes de contorno. A ACAS está sempre presente na camada de

fundo (> 100 m de profundidade) e, ocasionalmente, existem intrusões da

ACAS na sub-superfície da coluna d´água, até 50 metros, onde pode atingir a

zona fótica.

3.1.2 Mecanismos físicos responsáveis pelo acúmulo da matéria orgânica

3.1.2.1 Vórtices

Os vórtices, foram inicialmente descritos por Mascarenhas et al. (1971 apud.

ROSSI-WONGTSCHOWSKI; MADUREIRA, 2006), que consideraram um

meandramento da CB, associado a vórtices ciclônicos e anticiclônicos. As

instabilidades da CB durante seu percurso ao largo da margem brasileira produzem

estes meandros e vórtices que, eventualmente, atingem a borda da plataforma

continental. Além disso, o mecanismo do vento e as interações topográficas

(RODRIGUES; LORENZZETTI, 2001), geram divergências na superfície oceânica,

forçando o movimento ascendente da ACAS (CASTELAO; BARTH, 2006), que ocorre

potencialmente ao longo da costa sudeste-sul do Brasil, entre o Cabo de São Tomé e

Cabo de Santa Marta, sendo a região de Cabo Frio uma área focal (maior intensidade

e frequência da ressurgência). No entanto, até agora não se tem dados suficientes

para afirmar e demonstrar a presença destes vórtices.

3.1.2.2 Barreiras hidrodinâmicas

A ocorrência de frentes térmicas é observada, em geral, nas regiões de

convergência das correntes horizontais (CASTRO et al., 2008). Utilizando as

estruturas térmicas e halinas como indicadores, Castro et al. (2008) identificaram

duas frentes na plataforma continental de Cabo Frio: a Frente Térmica Profunda
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(FTP), que separa as regiões interna e média, e a Frente Halina Superficial (FHS),

que separa as regiões média e externa da plataforma (Figura 8).

A FTP é formada na região de separação entre AC e ACAS. Ela é a interseção

da termoclina com o fundo. A FHS está influenciada do lado interno pela AC e, do lado

externo, pela AT transportada pela CB. Ela também separa a camada superficial da

água do fundo (CASTRO et al., 2008). As duas frentes (FTP e FHS) são dependentes

das intrusões da CB em direção à costa.

3.2 CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS

Em geral, bioclastos e areias compõem os sedimentos do setor sudeste da

plataforma continental (Figura 9), porém, ocorre acumulação de sedimento fino,

principalmente ao longo de Cabo Frio. Segundo Dias et al. (1982) as lamas

distribuídas nesta região são de idade holocênicas e o processo de deposição

continua atualmente, em equilíbrio com as condições hidrodinâmicas dominantes na

plataforma continental. Entretanto, ainda se discute a origem destas lamas.

Figura 9 - Principais sedimentos que compõem a área de estudo. A área da plataforma de Cabo Frio
destacada por um contorno preto que representa a cunha lamosa avaliada neste estudo.
Fonte: Dias (2000)
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Kowsmann e Costa (1979) apontaram a paleodrenagem do Rio Paraíba do Sul

como a provável origem da cunha lamosa localizada entre Cabo Frio e o Rio Paraíba

do Sul, a qual tem como mineral dominante caulinita. Entretanto, o predomínio de

caulinita é atribuído ao carregamento de detritos finos já maduros provenientes de

áreas-fontes precambrianas, submetidas à intenso intemperismo químico,

possivelmente, recicladas do Grupo Barreiras.

No banco lamoso do SRCF, o Projeto Ressurgência (UFF – Petrobras) realizou

um levantamento sísmico de alta resolução para mapear a espessura do corpo de

lama. Os valores de espessura variaram entre menores do que 1 m, no SE do banco

lamoso, a 20 m, no extremo norte da área (Figura 10) (ALBUQUERQUE, 2010;

MENDOZA et al., 2014). Nesta área de estudo, análises de raios-X foram realizadas,

indicando a presença de quartzo, feldspatos (anortita, albita e k-felsdspato), mica,

anfibólio, aragonita, calcita, gipso, gibbsita, pirita, caulinita, illita, esmectita e

possivelmente a vermiculita, coríndon e rutilo (ALBUQUERQUE, 2011). Os

sedimentos no banco lamoso são caracterizados por altos teores de silte e argila,

especialmente na área central da plataforma (CRUZ et al., 2013; SANDERS et al.,

2014).

Figura 10 - Espessura do banco lamoso depositado na plataforma continental. Análise sísmica feita
pelo Projeto Ressurgência.
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3.3 EVENTOS PALEOCEANOGRÁFICOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL DE
CABO FRIO.

Na Figura 11 são apresentados os eventos paleo-oceanográficos identificados

no SRCF nos últimos 9.000 anos calibrados para antes do presente (cal AP), os quais

serão apresentados a seguir:

(A) Lessa et al. (2014), através de perfis bioestratigráficos, identificaram duas fases

na plataforma externa: (1) de 9.000 anos cal AP a 6.000 cal AP, foi

caracterizado maior intensidade de ressurgência, devido a uma intensa

influência da Corrente Brasil, e (2) de 6.000 anos cal AP a 2.500 anos cal AP,

enfraquecimento do SRCF, o que implica um período durante o qual as águas

costeiras tornaram-se mais significativas. Esta segunda fase foi caracterizada,

após 5.000 anos cal AP, por uma menor incursão da AT, enquanto a das águas

de plataforma (mistura da AT e AC) aumentou. Após os 2.500 anos cal AP,

foram estabelecidas as condições oceanográficas atuais, indicando uma coluna

de água mais fria e mais produtiva.

Figura 11 - Representação esquemática dos períodos reportados na literatura sobre os principais
eventos paleoceanográficos identificados em registro sedimentares no Sistema de Ressurgência de
Cabo Frio.
Fontes: LESSA et al., 2014; 2016; ALBUQUERQUE et al., 2016.
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(B) Albuquerque et al. (2016), conforme indicado por variações na mineralogia e

na acumulação de concentrações totais de elementos traços na plataforma

externa, identificaram as seguintes fases: (1) de 14.400 anos cal AP a 12.900

anos cal AP, caracterizada pela condição de “lowstand” do nível do mar,

apresentando sedimentos do tipo areia e deposição carbonática; (2) de 12.900

anos cal AP e 9.900 anos cal AP, reportaram um incremento rápido e

progressivo do nível do mar, ocorrendo predominância de material carbonático

e deposição de material de granulometria mais fina; (3) após os 9.000 anos cal

AP, foi registrado o final do aumento do nível do mar e a sua estabilização, e

foi estabelecida a posição da linha da costa atual, permitindo a deposição de

material argiloso na área externa da plataforma. Esta fase reflete a deposição

baixo uma condição mais produtiva e uma coluna d’água mais profunda. O

enriquecimento de elementos redox sensíveis como urânio e molibdênio

registraram um aumento da produção primaria ligada à intensidade da

ressurgência costeira, sobrepondo com os processos da diagênese recente. O

aumento da produção primária foi relacionado com a intensificação da

ressurgência costeira e/ou a intrusão da ACAS na zona eufótica na plataforma

média.

(C)Lessa et al. (2016), estudando as assinaturas isotópicas do oxigênio e a razão

Ca/Mg em foraminíferos planctônicos em perfis sedimentares na plataforma

média e externa de Cabo Frio, identificaram 5 fases: (1)  de 9.000 anos cal AP

a 7.000 anos cal AP, o nível do mar variou entre – 45 m e 0 m, indicando que

a CB foi posicionada na borda da plataforma externa, incrementando a

influência da água de plataforma (mistura da AT e AC) e a ressurgência

costeira; (2) de 7.200 anos cal AP a 5.000 anos cal AP, esta fase foi marcada

por episódios de alta produtividade associados com a ressurgência e também

foi registrada uma diminuição da influência da CB; (3) de 5.000 anos cal AP a

3.500 anos cal AP, ocorrendo um aumento da intensidade da CB e da

ressurgência da ACAS; (4) de 3.500 anos cal AP a 2.500 anos AP, a fase foi

marcada pelo enfraquecimento da ressurgência e pela presença da AT na

plataforma média, podendo a ressurgência ter alcançado a camada eufótica na

plataforma média e raramente na plataforma externa. A CB adquire a sua

configuração atual; (5) de 2.500 anos cal AP a 800 anos cal AP, foram
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estabelecidas as configurações oceânicas atuais, com o regresso gradual das

intrusões da ACAS na plataforma.
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4 METODOLOGIA

4.1 ETAPA DE AMOSTRAGEM

Foram coletados três perfis sedimentares (testemunhos com ~4 m de

comprimento) no banco lamoso de Cabo Frio. A coleta dos testemunhos foi realizada

com o auxílio de um amostrador do tipo kullemberg (Figura 12) e foi realizada entre

os dias 26 e 30 de janeiro de 2010 a bordo da embarcação Ocean Surveyor da

empresa C&C Technologies do Brasil.

Figura 12 - Coletor de sedimento do tipo kullemberg utilizado na coleta dos testemunhos na plataforma
continental de Cabo Frio.

Os testemunhos foram coletados em um gradiente “cross-shelf” ao longo

do banco lamoso da plataforma continental de Cabo Frio (Figura 13A). O testemunho

da estação 15 (plataforma interna) foi coletado na zona de ressurgência costeira, onde

a intrusão da ACAS alcança a superfície (Figura 13B). O testemunho da estação 9

(plataforma intermediária), localizado na zona intermediária da plataforma continental,

a qual é marcada pela alta frequência da intrusão da ACAS na zona fótica, produzindo

efeitos biogeoquímicos importantes, tais como o aumento da produção primária
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(ALBUQUERQUE et al., 2014) (Figura 13B). O testemunho da estação 1 ou de borda

de plataforma (plataforma externa), está localizado onde o mecanismo dominante é a

dinâmica regional da frente interna da CB (Figura 13B).

Figura 13 - Área de estudo, (A) Localização dos pontos de coleta na plataforma continental de Cabo
Frio, (B) Localização dos testemunhos coletados no gradiente “cross-shelf” na plataforma continental
de Cabo Frio, mostrando a zona de ressurgência costeira na plataforma interna, afloramento da Água
Central do Atlântico Sul na zona eufótica na plataforma média e a Corrente do Brasil e a sua frente
interna na plataforma externa.

A posição geográfica, a profundidade da coluna d’água e tamanho dos

testemunhos nas três estações de coleta estão detalhados na Tabela 3.
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Tabela 3 - Identificação, localização geográfica, profundidade da coluna d’água
e tamanho de cada testemunho

Estação
Coleta

Identificação
Testemunho

Latitude-Longitude
Profundidade

Coleta (m)
Tamanho

Testemunho (cm)

1 CF10–01 23o46’67” – 41o30’38” 128 382

9 CF10–09 23o11’81” – 41o44’08” 117 415

15 CF10–15 23o03’32” – 41o55’94” 79 393

A sub-amostragem dos testemunhos foi realizada no Laboratório de

Oceanografia Operacional e Paleooceanografia (LOOP) do Departamento de

Geoquímica da Universidade Federal Fluminense. Esta sub-amostragem foi realizada

com resolução de 1 cm, dentro de um “glove-bag” em atmosfera continua de nitrogênio

(N2), visando evitar a oxidação dos monossulfetos de ferro. Uma fração de 10 g de

sedimento foi fixada com acetato de zinco (Zn(Ac)2) 5% para as análises de AVS-CRS

e δ34S. Os sedimentos fixados foram estocados a 4°C em tubos de polietileno até a

realização das análises. O resto do sedimento foi colocado em sacos plásticos

identificados e posteriormente estocados a 4°C até a realização das análises.

4.2 ETAPA DE LABORATÓRIO

4.2.1 Tratamento físico das amostras

4.2.1.1 Secagem e maceração

As amostras foram liofilizadas durante 48 h. Após a liofilização, as amostras

foram maceradas em um gral de ágata, peneiradas numa peneira de 150 µm e

posteriormente estocadas em sacolas plásticas e tubos com tampa devidamente

identificados.
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4.2.2 Tratamento químico das amostras

4.2.2.1 Extração Sequencial

A Figura 14 ilustra a sequência metodológica utilizada para as extrações e

análises dos metais associados aos sedimentos. Foi usado o método proposto por

Huerta-Diaz e Morse (1990), baseado numa modificação do método originalmente

desenvolvido por Lord (1982). Neste método foram extraídas 4 frações, a seguir:

1. Fração solúvel em HCl: constituída pelos metais fracamente associados a

oxi-hidróxidos de ferro e manganês, metais fracamente associados a

carbonatos, ou metais adsorvidos em aluminosilicatos e sulfetos amorfos (a

extração foi realizada com HCl 1N);

2. Fração de Silicatos: metais na rede cristalina dos silicatos (extração com

HF 10 M);

3. Fração da Matéria Orgânica: metais formando complexos com a MO

(extração com H2SO4 concentrado, M);

4. Fração Pirita: metais associados ou ligados à pirita (solução sólida de

sulfeto de ferro + sulfetos metálicos) e ferro pirítico (extração com HNO3

concentrado, M).

Neste trabalho, foram consideradas as frações solúvel em HCl, fração da

matéria orgânica e fração pirítica. A fração dos silicatos (HF), não é apresentada pois

não foi possível fazer as análises desta fração, porque o HF é um ácido incompatível

que ataca as partes de quartzo dos aparelhos e vidraria em geral, o que demandaria

um investimento significativo ao equipamento responsável pela determinação dos

metais.

Com base as frações solúvel em HCl e pirítica, foi calculado o DOP definido por

Berner (1970), como:

(%) = + ∗ 100
Onde:

 FePyr: é a fração do ferro que se encontra na forma de pirita.

 FeHCl: é a fração de ferro solúvel em HCl.
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62

De forma análoga ao DOP, o DTMP (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1990) também

foi calculado, sendo definido como:

(%) = + ∗ 100
Onde:

 MePyr: são os metais associado à pirita.

MeHCl: são os metais solúveis em HCl.

Para esta extração sequencial foram utilizados 2,5 g de sedimento liofilizado,

submetidos às seguintes etapas:

 Extração da Fração solúvel em HCl: A extração sequencial foi iniciada

adicionando 20 mL de HCl 1M na amostra, e deixada em agitação (temperatura

ambiente) durante 16 h. Após isso, a amostra foi centrifugada (5 min; 3500 rpm)

e o sobrenadante recolhido em um béquer (béquer da fração solúvel em HCl).

Posteriormente, foram realizadas duas lavagens com 10 mL com água milli-Q,

realizando um processo de centrifugação após a cada lavagem e colocando o

sobrenadante no mesmo béquer da fração solúvel em HCl. A solução resultante

desta primeira etapa de extração foi estocada em frascos de vidro âmbar para

posterior análise da fração reativa.

 Extração da fração de Silicatos: No resíduo sólido úmido da extração anterior,

foram adicionados 30 mL de HF 10 M, deixando em agitação por 1 h,

posteriormente a amostra foi centrifugada (5 min; 3500 rpm), e o sobrenadante

foi recolhido em um béquer (béquer da fração de silicatos). Em seguida, no

resíduo sólido, foram adicionado mais 30 mL de HF 10 M e colocado em

digestão por 16 h. Após as 16 h em agitação, foram adicionados 5 g de ácido

bórico (H3BO3) e colocado em agitação por 8 h. Posteriormente, a amostra foi

centrifugada e o sobrenadante recolhido no béquer da fração de silicatos. O

sólido remanescente, foi lavado duas vezes com 10 mL de água milli-Q e

centrifugado após cada lavagem, o sobrenadante foi recolhido no mesmo

béquer anterior. Posteriormente, a solução foi estocada em frascos de plásticos

para posterior análise.
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 Extração da fração da matéria orgânica: No resíduo sólido da extração anterior,

foram adicionados 10 mL de H2SO4 concentrado, deixando em agitação por 2

h; posteriormente as amostras foram centrifugadas (10 min; 3500 rpm) e o

sobrenadante foi recolhido em um béquer (béquer da fração da matéria

orgânica). Posteriormente, o resíduo sólido, foi lavado duas vezes com 10 mL

de água milli-Q e centrifugado, e o sobrenadante foi recolhido no béquer da

fração da matéria orgânica. Seguidamente a solução foi estocada em frascos

de vidro âmbar para posterior análise dos metais associados a MO.

 Extração da fração Pirita: Ao resíduo sólido da extração anterior, adicionou-se

10 mL de HNO3 concentrado, deixando em agitação por 2 h e posterior

centrifugação (5 min; 3500 rpm). O sobrenadante foi recolhido em um béquer

(béquer da fração pirita). Posteriormente, o resíduo sólido, foi lavado com 15

mL de água milli-Q e centrifugado, o sobrenadante foi recolhido no mesmo

béquer anterior. Em seguida a solução foi estocada em frascos de vidro âmbar

para posterior análise dos metais associados a pirita e ferro pirítico.

A fração solúvel em HCl, a fração associada à matéria orgânica e a fração

pirítica foram analisadas através da técnica de Espectrometria de Emissão Óptica com

fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) (Figura 15), no Departamento de

Química Analítica do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Os metais analisados foram Fe, Mn, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, e Zn, assim como o

semi-metal (ou metalóide) As.

Figura 15 - Equipamento ICP – OES PerkinElmer, modelo Optima 7000 DV.
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Protocolos aceitos de controle da qualidade das análises foram seguidos.

Foram analisados brancos junto às amostras. Todas as soluções utilizadas nas

extrações foram preparadas com reagentes de grau analítico (Merck) e água milli-Q.

A reprodutibilidade analítica foi ± 5% para todas as frações, conforme indicado por

diferenças percentuais relativas dos resultados obtidos para o material de referência

certificado PACS-2 do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá (n = 6 réplicas).

Na Tabela 4 são apresentados os valores das concentrações totais certificadas

para cada elemento analisado e os valores de concentração mínimos e máximos

obtidos em relação ao PACS-2, assim como os limites de detecção para cada

elemento nas frações reativa (HCl), orgânica e pirítica.

4.2.2.3 Granulometria

O procedimento foi realizado em amostras livres de carbonato e MO. Um

pré-tratamento das amostras foi realizado, afim de eliminar o carbonato, as amostras

foram colocadas em reação com HCl 1M durante 48 h, posteriormente o material

residual descarbonatado, foi lavado com água destilada para a retirada dos vestígios

de ácido, secas em estufa a 40°C durante 48 h. Em seguida, para realizar a eliminação

da MO, adicionam-se gradualmente às amostras, 10 mL de H2O2 até a eliminação

total da MO. As amostras seguiram para um procedimento de lavagem com água

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

as amostras são desagregadas adicionando cerca de 25 mL por amostra do dispersor

hexametafosfato de sódio 4% e mantendo sob agitação em uma placa agitadora por

cerca de 24 horas.

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

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

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

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

sedimentos situados na faixa de 0,04/500 μm. O tamanho do grão foi classificado de

acordo com a escala de Wentworth adotada na rotina GRADISTAT (BLOTT; PYE,

2001), que utiliza os parâmetros estatísticos de Folk e Ward (1957).
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Tabela 4 - Série de análises (n = 6) de material certificado (NRC PACS-2, Canada) para os processos de extração reativa,
orgânica e pirítica

Elemento
Concentração

Certificada*

Concentrações Mínimas e Máximas
Limite de Detecção**

(mg/Kg)

Fração HCl Fração Orgânica Fração Pirítica
Fração

HCl
Fração

Orgânica
Fração
Pirítica

As 350 ± 20 252 – 307 17,7 – 21,5 11,8 – 13,2 0,146 0,011 0,001
Cd 18,8 ± 1,3 4,22 – 8,24 1,80 – 1,54 3,26 – 4,34 0,003 0,001 0,0001
Co 195 ± 5 52,1 – 66,4 6,25 – 6,93 17,8 – 21,4 0,001 0,002 0,0001
Cr 1744 ± 88 234 – 334 520 – 643 82 – 132 0,008 0,004 0,0002
Cu 4878 ± 189 3159 – 3587 206 – 233 245 – 311 0,033 0,118 0,016
Fe 732 ± 11 435 – 514 6,75 – 7,11 14,0 – 22,1 0,114 0,108 0,002
Mn 8010 ± 350 4790 – 5230 1500 – 1520 440 – 786 0,017 0,010 0,0002
Mo 57,0 ± 3,0 27,8 – 30,3 5,35 – 5,72 8,31 – 13,9 0,002 0,008 0,001
Ni 673 ± 39 236 – 321 97,5 – 99,0 121 – 124 0,033 0,017 0,0005
Pb 883 ± 39 755 – 760 19,2 – 20,6 7,74 – 11,1 0,020 0,006 0,001
Zn 5568 ± 352 3773 – 3896 273 – 287 832 – 981 0,016 0,122 0,0002

* Fe = µmol/g; demais dos elementos = nmol/g
** L.D. = 3.σ10 Br/ tang ; limite de detecção do método
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4.2.2.4 Geocronologia

A datação dos testemunhos (kullembergs) pelo 14C da matéria orgânica

sedimentar por foi realizada no Laboratório Beta Analitic (EUA), através de

espectrometria de massa com acelerador (EMA). As idades 14C obtidas foram

submetidas ao software Clam (BLAAUW, 2010) para a calibração e construção dos

modelos cronológicos. Para a calibração das idades 14C para antes do presente (AP),

foi utilizada a curva marinha 09 (REIMER et al., 2009) e um efeito reservatório de 8 ±

17 anos, proposto por Angulo et al. (2005) para a margem continental sul e sudeste

do Brasil. Os modelos cronológicos foram construídos através da função smoothing

spline com um efeito de mistura (mixed effect) com 1000 interações e exclusão de

curvas com inversões (LESSA et al., 2014). Com essas configurações, o software

Clam calcula diversas curvas se baseando na curva da idade calibrada ao invés de

em um único valor como é feito pela maioria dos softwares. Dessa forma o software

cria um modelo cronológico estatístico composto por um intervalo de confiança com

os seguintes elementos: as idades mínimas e máximas do intervalo de confiança, uma

idade chamada best, que representa a idade de maior probabilidade, a qual foi usada

para a construção dos gráficos de idade para cada perfil (LESSA et al., 2014).

4.2.2.5 Nitrogênio Total (NT)

As amostras foram descarbonatadas através da reação com ácido clorídrico

(HCl) 1 M durante 48 horas, posteriormente secas em estufa a 40°C durante 48 horas

e maceradas manualmente em graal de ágata. As análises foram feitas em analisador

elementar Eurovector no Instituto de Pesquisa do Mar Báltico (Alemanha).

4.2.2.6 Isótopo estável de carbono (δ13C) e de nitrogênio (δ15N)

A composição isotópica de carbono e nitrogênio da matéria orgânica foram

analisados em espectrômetro de massas tipo Thermo Conflo split acoplado a um

analisador elementar Fisions no Instituto de Pesquisa do Mar Báltico.
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4.2.2.7 Carbono orgânico total (COT), enxofre total (ST), enxofre pirítico (chromiun
reducible sulfur, CRS) e isótopo estável do enxofre pirítico (δ34SCRS)

Estas análises foram realizadas por Díaz (2016), onde pode ser consultado os

detalhes de cada metodologia. A continuação será feita uma breve descrição das

metodologias para estes parâmetros.

Para as análises de COT, alíquotas de 1 g de amostras foram descarbonatadas

através da reação com ácido clorídrico (HCl) 1 M durante 48 horas, posteriormente

secas em estufa a 40°C durante 48 horas e maceradas manualmente em graal de

ágata. Para as análises de ST, alíquotas de 1 g de amostras foram secas em estufas

a 40°C por 48 horas, posteriormente maceradas em graal de ágata. Ambas as análises

(COT e ST) foram feitas em analisador elementar Eurovector no Instituto de Pesquisa

do Mar Báltico (Alemanha).

Para a análise do CRS foi realizada uma destilação sequencial, realizada em

duas etapas (I = AVS; II = CRS). Na etapa I foi realizada a extração do AVS (AVS =

FeS + menor ∑H2S) mediante a adição de 16 mL de HCl 6 M durante 1 hora.

Posteriormente, teve início a etapa II para a extração do CRS (CRS = FeS2 + menor

S0) mediante a adição de 16 mL de solução 2 M de cloreto de cromo (CrCl2) durante

1 hora, com temperatura controlada de 80°C (FOSSING; JØRGENSEN, 1989). O

sulfeto de hidrogênio liberado de cada extração foi carregado pelo fluxo de N2 e

coletado em uma armadilha de Zn(Ac)2 a 20%. A concentração do sulfeto de zinco

(ZnS) formado foi medida através do método colorimétrico descrito por Cline (1969).

Para as análises dos isótopos estáveis de CRS (δ34SCRS), o ZnS precipitado

como produto final da extração do CRS foi filtrado. Depois o filtro foi colocado em um

tubo de ensaio contendo um excesso de solução de nitrato de prata (AgNO3) a 0,1 M,

sendo o sulfeto de zinco convertido para sulfeto de prata (Ag2S).

O δ34SCRS foi medido no Instituto de Pesquisa do Mar Báltico por meio de

combustão por espectrometria de massa para o monitoramento da relação entre os

isótopos usando um espectrômetro de massa-gás Thermo Finnigan MAT 253,

acoplado a um analisador elementar Thermo Flash. Os resultados de isótopos foram

apresentados seguido a notação usual δ34S-versus V-CDT (MANN; VOCKE; KELLY,

2009).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 LITOLOGIA, GRANULOMETRIA, GEOCRONOLOGIA E DENSIDADE GAMA

Na Tabela 5, são apresentados os resultados da datação do 14C da matéria

orgânica e as profundidades nas quais foram feitas as datações.

Tabela 5 - Datações obtidas dos dois testemunhos e o intervalo 95% das idades
obtidas pela curva de calibração Marine09. (ND indica ausência de idade
calibrada consistente)

Testemunho Profundidade
(cm) Idade 14C

Intervalo 95% da curva de calibração

Máximo Anos Cal AP Mínimo

CF10-01B
(LESSA et al.,

2014)

1 1.030  36 628 675 775
10 1.910  39 1.336 1.420 1.549
21 1.723  38 1.174 1.270 1.347
40 2.955  48 2.580 2.730 2.849
71 3.218  37 2.879 3.020 3.158
80 3.447  41 3.205 3.330 3.430

101 3.924  38 3.771 3.880 4.048
131 4.055  39 3.936 4.048 4.218
140 4.941  44 5.110 5.280 5.430
161 5.156  40 5.405 5.545 5.605
171 5.731  41 6.001 6.170 6.252
200 6.991  48 7.400 7.475 7.570
231 8.804  48 9.357 9.470 9.548
340 ND ND ND ND
361 ND ND ND ND
370 ND ND ND ND

CF10-09B
(LESSA et al.,

2016)

1 1.364  37 928 1.092 1.323
10 1.924  48 1.118 1.225 1.450
51 2.275  38 1.837 1.975 2.087
71 2.759  45 2.116 2.250 2.380

101 2.737  35 2.473 2.568 2.723
131 3.179  40 2.895 2.964 3.085
161 3.548  41 3.375 3.462 3.563
204 4.225  41 3.984 4.167 4.277
251 4.425  42 4.599 4.737 4.883
281 4.893  43 5.016 5.141 5.238
301 5.103  44 5.265 5.382 5.475
341 5.381  45 5.754 5.869 6.071
399 6.635  42 6.878 7.104 7.224

CF10-15A
(MENDOZA et

al., 2014)

10 1.075  37 545 640 699
34 1.086  39 550 650 714
60 3.113  38 2.759 2.860 2.998

160 5.131  55 5.322 5.470 5.585
200 6.585  60 6.940 7.140 7.241
260 6.673  54 7.034 7.220 7.318
298 6.874  42 7.280 7.400 7.470
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As Figuras 16, 17 e 18 apresentam as características litológicas,

granulométricas, a curva de idade (cal AP) e a densidade gama dos testemunhos da

plataforma interna, média e externa, respectivamente.

Figura 16 - Características litológicas, granulometrias, curva de idade (cal AP) e densidade gama do
testemunho da plataforma interna.

Figura 17 - Características litológicas, granulometrias, curva de idade (cal AP) e densidade gama do
testemunho da plataforma média.
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Figura 18 - Características litológicas, granulometrias, curva de idade (cal AP) e densidade gama do
testemunho da plataforma externa.

Nos perfis litológicos, nos primeiros 20 a 30 cm (topo) foi observada uma

coloração de argila oliva (5Y 4/3) nos testemunhos da plataforma externa e interna,

enquanto que uma coloração de argila cinza oliva (5Y 4/2) no testemunho da

plataforma externa. Abaixo dos primeiros 20 a 30 cm, os três testemunhos apresentam

uma coloração de argila cinza esverdeada escura (5GY 4/1) homogênea ao longo dos

perfis.

Com relação as características granulométricas, os testemunhos da plataforma

interna e externa apresentam um comportamento semelhante, quando comparada

com o testemunho da plataforma média. Os testemunhos da plataforma interna e

externa, entre o topo e os primeiros 150 e 200 cm, respectivamente, apresentam uma

maior proporção da fração silte, alcançando até ~50%. Abaixo dos 150 e 200 cm, os

perfis apresentam uma maior proporção da fração areia, alcançado até ~80%. Por fim,

o testemunho da plataforma média, é composto ao longo do perfil principalmente pela

fração silte (59 – 90%), apresentando um pequeno incremento da fração areia na base

(até 25%) e uma tendência geral de diminuição da fração argila do topo para a base

(de 4 até 25%).

A densidade gama foi apresentada e discutida por Mendoza et al. (2014). Os

valores de densidade gama no perfil da plataforma interna variaram entre 1,70 g/cm3

e 1,95 g/cm3, com uma tendência geral de aumento do topo para a base e geralmente
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com os maiores valores de densidade associados com a abundância da fração areia

(Figura 16). No caso da plataforma média, os valores de densidade gama apresentam

um aumento desde o topo do testemunho até a base, com valores variando entre

1,45 g/cm3 e 1,75 g/cm3 (Figura 17). A densidade gama no testemunho da plataforma

externa varia entre 1,67 g/cm3 e 2,05 g/cm3, onde os menores valores da densidade

estão associados com o aumento da fração silte no perfil granulométrico, e o aumento

da densidade guarda relação com o aumento da granulometria onde domina a fração

areia (Figura 18).

Os modelos de calibração de idade dos testemunhos da plataforma média e

externa foram descritos anteriormente por Lessa et al. (2016) e Lessa et al. (2014),

respectivamente. Para a plataforma interna, o modelo de calibração foi apresentado

por Mendoza et al. (2014). Em relação à calibração de idades na plataforma externa,

o modelo de idade Lessa et al. (2014) encontrou uma incerteza na idade desde os 230

cm até uma profundidade de 372 cm (base do testemunho), indicando que estas

camadas correspondem as fácies de areia-argilosa representativas da transgressão

marinha, onde os processos de erosão e re-trabalhamento estavam ativos, causando

a reversão nas idades determinadas. Isto impede que haja segurança na interpretação

dos processos que aconteceram no sedimento. Por este motivo, foi decidido

desconsiderar o set de dados entre os 230 cm e a base do testemunho.

A datação pelo 14C da matéria orgânica revela que o testemunho da plataforma

interna abarca um intervalo de tempo que vai desde 60 anos até 8.080 anos cal AP,

entre 1.130 anos cal AP e 7.370 anos cal AP para o testemunho da plataforma média

e o testemunho da plataforma externa compreende entre 1.000 anos cal AP e

8.530 anos cal AP. Entre tanto, deve-se ter cautela em quanto estender a datação por
14C até camadas muito recentes da coluna de sedimentos.

5.2 CARACTERIZAÇÃO ELEMENTAR E ASSINATURAS ISOTÓPICAS DA
MATÉRIA ORGÂNICA E PIRITA

As Figuras 19, 20 e 21 apresentam os perfis de concentração do COT,

nitrogênio total, enxofre total, do enxofre pirítico (CRS), a razão C/N, a razão S/C e a

composição isotópica δ13C, δ15N e o δ34SCRS do perfil sedimentar das plataformas

interna, média e externa, respectivamente. As concentrações de COT, enxofre total,
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CRS e o δ34SCRS, foram anteriormente apresentados e discutidos no estudo feito por

Díaz (2016).

Figura 19 - Distribuição vertical: (A) carbono orgânico total (COT, %); (B) Nitrogênio total (NT, %); (C)
Enxofre total (ST, %); (D) Enxofre pirítico: “chromiun reducible súlfur” (CRS, %); (E) Razão
carbono-nitrogênio (C/N); (F) Razão enxofre-carbono (S/C); (G) Composição isotópica do carbono
(δ13C, ‰); (H) Composição isotópica do nitrogênio (δ15N, ‰); (I) Composição isotópica do enxofre
pirítico (δ34SCRS, ‰) na plataforma interna.

Figura 20 – Distribuição vertical: (A) carbono orgânico total (COT, %); (B) Nitrogênio total (NT, %); (C)
Enxofre total (ST, %); (D) Enxofre pirítico: “chromiun reducible súlfur” (CRS, %); (E) Razão
carbono-nitrogênio (C/N); (F) Razão enxofre-carbono (S/C); (G) Composição isotópica do carbono
(δ13C, ‰); (H) Composição isotópica do nitrogênio (δ15N, ‰); (I) Composição isotópica do enxofre
pirítico (δ34SCRS, ‰) na plataforma média.

Figura 21 – Distribuição vertical: (A) carbono orgânico total (COT, %); (B) Nitrogênio total (NT, %); (C)
Enxofre total (ST, %); (D) Enxofre pirítico: “chromiun reducible súlfur” (CRS, %); (E) Razão
carbono-nitrogênio (C/N); (F) Razão enxofre-carbono (S/C); (G) Composição isotópica do carbono
(δ13C, ‰); (H) Composição isotópica do nitrogênio (δ15N, ‰); (I) Composição isotópica do enxofre
pirítico (δ34SCRS, ‰) na plataforma externa.
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As concentrações de COT ao longo do gradiente “cross-shelf” variam entre

0,36% e 1,73% (Tabela 6). O perfil da plataforma interna entre os 240 anos cal AP

(13 cm) até após os 690 anos cal AP, apresentou uma diminuição nas concentrações

de COT, indo de 1,04% até 0,49%. Após os 690 anos cal AP (primeiros 23 cm) até a

base do testemunho aos 8.080 anos cal AP (393 cm), apresentou concentrações de

COT pouco variáveis (0,38% – 0,79%) (Figura 19A). Na Figura 20A são apresentadas

as concentrações de COT do perfil da plataforma média, as quais variaram entre 1%

e 1,73%, apresentando uma tendência geral de diminuição nas concentrações desde

o topo (1.135 anos cal AP; 3 cm) até a base (7.370 anos cal AP; 415 cm). No perfil da

plataforma externa, as concentrações de COT variaram entre 0,36% e 0,89%,

apresentando uma tendência geral de diminuição desde o topo (1.040 anos cal AP;

5 cm) até a base (8.490 anos cal AP; 222 cm) (Figura 21A).

Tabela 6 - Concentrações de carbono orgânico total (COT) e nitrogênio total nos
testemunhos das plataformas interna, média e externa

Estação Carbono Orgânico Total (%) Nitrogênio Total (%)

Plataforma Interna 0,38 – 1,04 0,03 – 0,16

Plataforma Média 1,00 – 1,73 0,12 – 0,29

Plataforma Externa 0,36 – 0,89 0,04 – 0,14

No gradiente “cross-shelf”, o perfil da plataforma média apresenta as maiores

concentrações de COT, com uma concentração média de 1,45% ± 0,16%. As

concentrações médias de COT são muito semelhantes entre os perfis da plataforma

interna (0,58% ± 0,13%) e da plataforma externa (0,59% ± 0,14%).

As concentrações de COT nos sedimentos holocênicos do SRCF

(0,38% – 1,73%) são menores que as concentrações do COT nos sedimentos

recentes do SRCF, as quais variaram entre 0,83% e 2,24% (DÍAZ, 2012). Os valores

médios obtidos nas concentrações de COT por Díaz (2012) para os perfis da

plataforma interna (1,4% ± 0,25%), média (1,7% ± 0,20%) e externa (1,1% ± 0,25%)

são maiores que os obtidos para os perfis dos sedimentos holocênicos. As

concentrações de COT ao longo do gradiente “cross-shelf” apresentam o mesmo

comportamento nos perfis dos sedimentos recentes e nos sedimentos holocênicos.
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Esta distribuição “cross-shelf” das concentrações de COT nos sedimentos

recentes foi interpretada por Díaz (2012) como sendo resultado do regime

hidrodinâmico presente na região, onde a zona da plataforma interna é

constantemente influenciada pelas plumas costeiras e a plataforma externa

influenciada pela frente interna da CB, estes fatores podem causar o re-trabalhamento

e/ou re-suspensão do sedimento, causando maior exposição a condições óxicas que

favorecem a degradação da MO. Enquanto na plataforma média, na zona de ação dos

vórtices ciclônicos e anti-ciclônicos, favorecem a deposição de material particulado,

permitindo, assim, maior acúmulo de MO (SANDERS et al., 2014).

As concentrações de nitrogênio total nos perfis estudados da plataforma

continental de Cabo Frio variaram entre 0,03% e 0,29% (Tabela 6) e apresentaram

um comportamento geral de diminuição nas concentrações desde o topo do perfil até

a base (Figura 19B, 20B e 21B). No gradiente “cross-shelf”, o perfil da plataforma

média apresenta as maiores concentrações médias de nitrogênio total

(0,19% ± 0,03%), quando comparadas com as concentrações médias obtidas nos

perfis da plataforma interna (0,05% ± 0,03%) e externa (0,09% ± 0,02%).

As concentrações de enxofre total nos testemunhos estudados variam entre

0,10% e 0,91% e as concentrações do enxofre pirítico (CRS) variam entre 0,03% e

0,6% (Figura 19C–D, 20C–D e 21C–D) (
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Tabela 7). No gradiente “cross-shelf”, os sedimentos da plataforma média

possuem as maiores concentrações de enxofre total (0,59% ± 0,14%) e CRS (0,42%

± 0,13%), seguidas pelas concentrações de enxofre total (0,30% ± 0,08%) e CRS

(0,16% ± 0,05%) nos sedimentos da plataforma externa. As menores concentrações

médias de enxofre total (0,20% ± 0,05%) e CRS (0,10% ± 0,03%) foram encontradas

no testemunho da plataforma interna. Esta tendência de maior acumulação do enxofre

total e do CRS na plataforma média pode ser explicado pelo maior acúmulo de MO,

conforme é influenciado pelas características oceanográficas que foram discutidas

acima.
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Tabela 7 - Concentrações de enxofre total e CRS nos testemunhos das
plataformas interna, média e externa

Estação Enxofre Total (%) CRS (%)

Plataforma Interna 0,10 – 0,34 0,03 – 0,16

Plataforma Média 0,10 – 0,91 0,24 – 0,60

Plataforma Externa 0,11 – 0,44 0,05 – 0,25

As concentrações de enxofre total (0,10% – 0,91%) e CRS (0,03% – 0,60%)

dos sedimentos holocênicos são maiores quando comparadas com as concentrações

de enxofre total (0,06% – 0,46%) e CRS (0,006% – 0,28%) observadas nos

sedimentos recentes (box-cores) do SRCF por Diaz et al. (2012). Nos perfis

sedimentares curtos (box-cores) estudados por Diaz et al. (2012), os maiores

acúmulos de enxofre total e CRS foram observados na plataforma média, semelhante

ao que foi observado no presente estudo, sugerindo que os processos de diagênese

que controlam o acúmulo de enxofre na plataforma durante a diagênese recente são

os mesmos que controlaram ao longo do Holoceno (DÍAZ, 2016). Entre estes

processos podem ser citados a bioturbação, o re-trabalhamento dos sedimentos e a

influência da hidrodinâmica na zona de estudo, os quais alteram o ciclo redox do

enxofre, estabelecendo o processo de re-oxidação. Os valores do enxofre total e os

valores de CRS nos sedimentos holocênicos do SRCF são menores do que os valores

registrados em sedimentos recentes para outras áreas de ressurgência do mundo,

como Peru (ST: 0,3% – 2%; BÖNING et al., 2004) e Chile (ST: 0,05% – 1,8%; BÖNING

et al., 2005; ZOPFI; BÖTTCHER; JØRGENSEN, 2008).

A comparação entre as concentrações de enxofre total e CRS (pirita) nos

testemunhos estudados ao longo da plataforma de Cabo Frio (Figura 19C–D, 20C–D

e 21C–D) mostra que as concentrações de enxofre total (0,10% – 0,91%), geralmente,

são maiores que as concentrações de CRS (0,03% – 0,60%). Isto indica que o enxofre

total não está apenas estocado na forma de pirita, podendo estar também acumulado

na forma de enxofre orgânico, uma vez que esta é a segunda forma de enxofre mais

importante. Díaz (2016) determinou que o enxofre orgânico pode potencialmente ser

representado por uma fração de até 82% do enxofre total nos sedimentos holocênicos

da plataforma continental de Cabo Frio. Os resultados de Díaz (2016) sugerem que

durante o processo de diagênese do enxofre no SRCF ao longo do Holoceno, o
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enxofre permaneceu estocado nos sedimentos na forma de pirita e também foi

incorporado na matriz orgânica.

No intuito de estudar a sulfurização da MO, foi calculada a razão S/C. A razão

S/C no plâncton marinho varia entre 0,010 – 0,030 (FRANCOIS, 1987), valores acima

destes, indicam a incorporação do enxofre na MO. A razão S/C no perfil da plataforma

interna, apresentou uma tendência de aumento de 0,04 a 0,12 nos primeiros

690 anos cal AP  (23 cm), após este período a razão S/C apresentou valores pouco

variáveis ao longo do testemunho (0,12 – 0,21) até a base aos 8.080 anos cal AP

(393 cm) (Figura 19F). O perfil da plataforma média, apresentou um aumento desde

0,02 até 0,11 nos 1.480 anos cal AP (21 cm), este período foi seguido por razões S/C

variando entre 0,11 e 0,25 ao longo do perfil até a base aos 7.370 anos cal AP

(415 cm) (Figura 20F).  Na Figura 21F, a razão S/C apresenta os menores valores

(0,06 – 0,09) nos primeiros 1.070 anos cal AP (6 cm), após apresenta pouca variação

ao longo do testemunho (0,16 – 0,25) com uma tendência geral ao incremento desde

o topo até a base. Geralmente todos os valores obtidos para a razão S/C estão acima

dos valores estabelecidos por Francois (1987), o que poderia estar indicando uma

potencial sulfurização da MO durante a diagêneses ao longo do Holoceno, como

observado na comparação das concentrações de enxofre total e CRS (DÍAZ, 2016).

Na Figura 19I é apresentado o δ34SCRS da plataforma interna, onde os valores

variaram entre –42,8‰ e –35,2‰, sendo que, desde o topo do perfil até os 2.015 anos

cal AP (53 cm), o δ34SCRS apresenta fase de empobrecimento em 34S, alcançando o

maior fracionamento isotópico de –42,8‰, seguida por uma fase de leve

enriquecimento em 34S até a base do perfil. O δ34SCRS da plataforma média variou

entre –43,7‰ e –40,7‰, apresentando uma leve tendência de enriquecimento em 34S

desde o topo do perfil até a base (Figura 20I). No perfil da plataforma externa, o

δ34SCRS variou entre –44,8‰ e –40,3‰, apresentando uma tendência geral ao

empobrecimento em 34S ao longo do testemunho (Figura 21I).

O fracionamento isotópico entre o δ34SCRS e o sulfato da água intersticial

(+23‰) foi determinado por Díaz (2016), o qual variou entre 58‰ e 68‰, este

fracionamento aponta para a presença do processo de re-oxidação do ciclo do

enxofre, com repetitivos ciclos de sulfato redução, oxidação e desproporcionamento

(CANFIELD; THAMDRUP, 1994). Assim sendo, o ciclo de re-oxidativo do enxofre

pode indicar que os sedimentos holocênicos do SRCF podem ter sido depositados
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sob uma coluna d’água óxica ou em um processo de diagêneses aberto ao contato de

agentes oxidantes (DÍAZ, 2016). Nos sedimentos recentes do SRCF a bioturbação na

interface água-sedimento foi apontada como a responsável do aporte de agentes

oxidantes ao sedimento, permitindo a re-oxidação das espécies de enxofre (DIAZ et

al., 2012).

A razão C/N é considerada como indicadora de fonte e origem da matéria

orgânica em ambientes naturais (MEYERS, 1994). Em organismos marinhos a razão

C/N varia entre 4 e 10, com uma média geral de 6 (REDFIELD; KETCHUM;

RICHARDS, 1963). Em plantas terrestres que possuem celulose, lignina e taninos, a

razão C/N é, geralmente, maior que 20 (MEYERS, 1994). Os valores da razão C/N

são semelhantes ao longo dos perfis estudados no SRCF, os quais variaram entre 4

e 17 (Figura 19E, 20E e 21E). Estes valores refletem uma fonte de MO de origem

marinha. Na diagênese recente, a degradação parcial da MO pode modificar a

composição elementar e a razão C/N da MO nos sedimentos (MEYERS; LALLIER-

VERGÉS, 1999), onde os maiores valores da razão C/N observados pode ser

resultado da degradação preferencial de compostos de nitrogênio na MO durante a

diagênese (HENRICHS; FARRINGTON, 1987).

Nos sedimentos recentes do SRCF, Díaz (2016) reportou a razão C/N na MO

variando entre 7 e 14,7 (valores maiores de 17 como exceções) e entre 8 e 12 nos

ácidos húmicos. Estes valores, refletem uma fonte de matéria orgânica

predominantemente de origem marinha, de forma semelhante como os resultados

obtidos no presente estudo para os sedimentos holocênicos.

A composição isotópica do carbono (δ13C) da MO marinha varia entre –22‰ e

–20‰ e o δ13C da MO de origem terrestre (derivada de plantas C3) varia entre –28‰

e –26‰ (MEYERS, 1994). O δ13C nos perfis ao longo do gradiente “cross-shelf” no

SRCF apresentou poucas variações com um leve empobrecimento em 13C, com

fracionamentos isotópicos que variaram entre –21,68‰ e –20,77‰ (Figura 19G, 20G

e 21G).

Na Figura 22, foi plotado o δ13C em relação à razão C/N, onde os resultados

refletem uma fonte principalmente de origem marinha nos sedimentos holocênicos do

SRCF.
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Figura 22 - Correlação da razão C/N e do δ13C nos sedimentos do Sistema de Ressurgência de Cabo
Frio.

Estudos feitos por Sanders et al. (2014) reportaram razões C/N nos sedimentos

recentes do SRCF que variaram entre 8 e 10 e o δ13C variou entre –23‰ e –21‰.

Através da correlação entre os dados de δ13C e a razão C/N, esses autores

caracterizaram a fonte de MO como sendo de origem fitoplanctônica. Estes resultados

são semelhantes aos encontrados por Díaz (2016). A comparação entre os dados

obtidos por Sanders et al. (2014) e Díaz (2016) nos sedimentos recentes do SRCF e

os resultados obtidos no presente estudo, permitem inferir que as fontes de MO na

plataforma continental de Cabo Frio tem sido constantemente marinhas nos últimos

8.000 anos cal AP.

Em outros trabalhos de caracterização da MO realizados na área de estudo,

Albuquerque et al. (2014) estudaram as propriedades da MO particulada coletada por

armadilhas de sedimentação instalada na borda da plataforma continental em Cabo

Frio (145 m). Estes autores, encontraram razões C/N que variaram entre 2 e 11 e

valores de δ13C de –27,3‰ até –21,4‰, onde os resultados obtidos por Albuquerque

et al. (2014) indicam múltiplas fontes de material particulado. No entanto, as principais

fontes são o material planctônico marinho e material terrestre, provavelmente oriundo

do Rio Paraíba do Sul e da Baía de Guanabara (Figura 13A).

A Figura 23 apresenta os valores de δ13C em relação aos dados de δ15N,

evidenciando a ausência de contribuição significativa de fonte de MO terrestre. O δ15N

ao longo da plataforma varia entre 3,55‰ e 11,0‰ (Figura 19H, 20H e 21H).
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Figura 23 - Correlação dos isótopos estáveis de carbono e nitrogênio dos sedimentos de Cabo Frio,
com destaque para os “end- menbers” (PETERSON; HOWARTH, 1987) plâncton marinho e plantas
terrestres (pontos pretos).

Díaz (2016) fez análises do δ15N na MO total em sedimentos recentes do SRCF

(~120 anos), registrando sinais isotópicas que variaram entre 4‰ e 9‰ no gradiente

“cross-shelf”, similares aos encontrados no registro de maior escala temporal. Na

Figura 24 estão apresentadas as faixas de variação dos sinais isotópicos do nitrogênio

em diferentes matrizes ambientais, evidenciando que os resultados do δ15N

encontrados ao longo da plataforma do SRCF se encontram dentro da faixa de

variação de sedimentos marinho. Entretanto, ficou claro que há um gradiente nos

sinais isotópicos, onde os sinais da plataforma externa são os mais empobrecidos em
15N, enquanto na plataforma interna os sinais isotópicos são mais enriquecidos em
15N. Esta variabilidade mostra que somente na plataforma externa a assinatura ficou

inferior a faixa de variação do nitrato dissolvido (7‰ – 10‰), indicando um

fracionamento pela incorporação pelo fitoplâncton (CALVERT; NIELSEN;

FONTUGNE, 1992). Estes sinais mais leves de δ15N podem ser explicados por

eventos de aumento da disponibilidade de nitrato, a qual permite uma maior

discriminação isotópica em favor da incorporação do 14N pelo fitoplâncton,

consequentemente sendo registrada nos sedimentos (CALVERT; NIELSEN;

FONTUGNE, 1992). Desta forma, o gradiente “cross-shelf” observado sugere o

favorecimento deste processo no sentido da borda da plataforma.
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Figura 24 - Variabilidade do δ15N em compostos de nitrogênio.
Fonte: Modificado de SCHULZ; ZABEL, 2006.

Estes resultados indicaram as seguintes tendências gerais de variabilidade

vertical nos perfis e ao longo do gradiente “cross-shelf” (Figura 19, 20 e 21):

1. O perfil da plataforma interna se caracterizou pela ocorrência de uma camada

superior (~2.000 anos cal AP até o presente), com resultados de enxofre total, CRS e

S/C aumentando e refletindo a diagênese do enxofre atuando na produção e

acumulação de pirita, e ao mesmo tempo, ocorrendo o ciclo re-oxidativo do enxofre,

como indicado pela assinatura isotópica do δ34SCRS que se tornou gradualmente mais

empobrecida em 34S com o aumento da profundidade nesta fase (CANFIELD;

THAMDRUP, 1994). Nas camadas inferiores valores mais estáveis desses

parâmetros foram encontrados, indicando uma estabilidade no balanço entre a

acumulação e a oxidação da pirita (DIAZ et al., 2012). Esta dinâmica não acompanhou

a variação na qualidade da MO mostrada pela razão C/N, que teve valores mais

elevados na base do perfil até ~5.880 anos cal AP (10 a 17), em comparação com a

fase posterior (geralmente de 5 a 10). Esta variação da razão C/N ocorreu devido ao

incremento na acumulação de nitrogênio na fase superior do perfil, enquanto os

valores de carbono orgânico total permaneceram pouco variáveis, assim como os

dados de δ13C e δ15N não apresentaram diferenças entre as fases (Figura 19). Essa

transição entre as fases de C/N coincide com a transição da fase com granulometria

mais grossa para a granulometria menos grossa mostrado na Figura 16, que
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corresponde também à transição ocorrida aos ~5000 anos cal AP para uma fase onde

há intensificação da incursão da água de plataforma, com redução da contribuição

relativa da AT e, consequentemente, incrementando a contribuição da AC (LESSA et

al., 2014). Isto pode ter favorecido, juntamente com a AC, a incursão de plumas

costeiras na área de estudo (LIMA DA SILVA, 2016), afetando posteriormente a

granulometria e a qualidade da MO sedimentar.

2. Na plataforma média (Figura 20), a variação vertical do CRS e do δ34S não registrou

um gradiente de acumulação e de re-oxidação da pirita nas camadas superiores,

diferentemente do perfil da área interna. O enxofre total e a razão S/C mostram

incremento com o aumento da profundidade das camadas superiores, que está

associado possivelmente a um aumento na acumulação de enxofre orgânico. Mas,

não foi possível comparar a variabilidade do δ34S com o incremento do enxofre total e

da razão S/C no topo do perfil, pois só uma destas amostras foi analisada para CRS

e δ34S. O carbono orgânico total mostra baixa variabilidade das concentrações na

maior parte do perfil. Esta baixa variabilidade é acompanhada pela concentração do

nitrogênio, razão C/N e o δ13C. Diferentemente, os resultados do δ15N apresentam

uma ligeira tendência de empobrecimento gradual em 15N com a profundidade. Porém,

de acordo com estudos anteriores revisados por Bickert (2006), o δ15N nos sedimentos

marinhos parece não ter alteração durante o processo de diagênese, refletindo o sinal

isotópico da fonte de MO.

3. Na plataforma externa (Figura 21), os resultados de enxofre total, CRS, S/C e o

δ34SCRS, assim como também mostrado no perfil da plataforma interna, também

evidenciaram nas camadas superiores os processos de acumulação de pirita e a

presença do ciclo re-oxidativo do enxofre. Neste caso, uma idade bem mais antiga foi

atingida por processos diagéneticos do ciclo do enxofre, chegando a ~3.050 anos cal

AP, antes destes processos alcançarem uma estabilização relativa. As concentrações

de carbono orgânico total e nitrogênio total apresentam uma tendência de ligeira

diminuição ao longo de todo o perfil, mostrando uma continuidade do processo de

diagênese durantes os últimos ~8.000 anos cal AP. Os resultados da razão C/N, δ13C

e δ15N, não apresentaram tendência de variação com a profundidade, após

~6.000 anos cal AP. Antes deste período foram observadas fortes oscilações nos

dados destes três parâmetros.
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Variações dos dados relativos a diagênese do enxofre foram observadas nas

camadas superiores dos testemunhos, indicando períodos de processos de produção

de pirita e ciclo re-oxidativo do enxofre mais intensos, os quais foram associados com

as camadas de sedimento de coloração oliva, em contraste com as camadas cinza

inferiores (Figura 16, 17 e 18; página 70 e 71). McKay, Pedersen e Mucci (2007),

estudaram sedimentos Holocênicos e Pleistocênicos de margem continental do

nordeste do Pacífico e indicaram uma transição de camadas verde olivas superiores

(sugerindo condições sub-óxicas) a camadas cinza inferiores (sugerindo condições

mais redutoras), encontrando uma maior acumulação de pirita nas camadas cinzas

inferiores. No SRCF, foi evidenciada uma influência intensa da bioturbação nas

camadas superiores dos sedimentos recentes, que favoreceu a diagênese mais

intensa do S (DIAZ et al., 2012), o que pode estar sendo refletido também nas

camadas superiores dos testemunhos estudados, quando elas estiveram na interface

água-sedimento. Destaca-se que estas camadas superiores correspondem a um

período onde houve intensificação da ressurgência na área de estudo, após os 2.500

anos cal AP (LESSA et al., 2016).

5.3 FRACIONAMENTO GEOQUÍMICO DE ELEMENTOS-TRAÇO

5.3.1 Concentração de elementos traços e o grau de piritização

Os perfis das concentrações dos elementos-traço na fração solúvel em HCl, matéria

orgânica e pirítica da plataforma interna são apresentados na Figura 25. Os elementos

Fe, Mn, As, Cd, Cr, Mo, Ni, Pb e Zn apresentaram maiores concentrações na fração

solúvel em HCl, quando comparado com as concentrações observadas nas frações

da matéria orgânica e pirítica (Tabela 8). O Co apresenta concentrações semelhantes

nas frações solúvel em HCl (2,93 nmol/g – 22,6 nmol/g) e na matéria orgânica

(8,50 nmol/g – 12,7 nmol/g), sendo que desde o topo do testemunho até

~5.560 anos cal AP as concentrações foram maiores na fração solúvel em HCl

(13,9 nmol/g – 22,6 nmol/g) e, a partir daí até a base, as maiores concentrações de

Co foram observadas na fração da matéria orgânica (8,50 nmol/g – 12,1 nomol/g). O

Cu, ao longo do testemunho, apresenta as maiores concentrações na fração da
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matéria orgânica as quais variam entre 10,9 nmol/g e 16,8 nmol/g, seguido pelas

concentrações de Cu na fração solúvel em HCl (6,46 nmol/g a 16,0 nmol/g), e as

menores concentrações de Cu foram registradas na fração pirítica (3,64 nmol/g a

12,3 nmol/g).

Na Figura 26 são apresentados os perfis das concentrações dos

elementos-traço na fração solúvel em HCl, matéria orgânica e pirítica ao longo da

plataforma média. Os elementos Fe, Mn, As, Cd, Co, Cr, Mo, Ni, Pb e Zn apresentaram

maiores concentrações na fração solúvel em HCl, quando comparado com as frações

da matéria orgânica e pirítica (Tabela 8). O Cu apresenta uma alternância nas maiores

concentrações entre a fração solúvel em HCl (5,25 nmol/g – 24,5 nmol/g) e na matéria

orgânica (11,9 nmol/g – 27,3 nmol/g), sendo que na fração da matéria orgânica o Cu

apresenta a maior concentração média (20,2 nmol/g ± 3,07) (Tabela 8).

Os perfis das concentrações dos elementos-traço na fração solúvel em HCl,

matéria orgânica e pirítica da plataforma externa são apresentados na Figura 27. Os

elementos Fe, Mn, As, Cd, Cr, Ni e Zn apresentaram maiores concentrações na fração

solúvel em HCl, quando comparado com as frações da matéria orgânica e pirítica

(Tabela 8). As concentrações de Co nas frações solúvel em HCl, matéria orgânica e

pirítica são semelhantes, sendo que desde o topo do perfil até ~4.400 anos cal AP as

concentrações de Co foram maiores na fração solúvel em HCl

(8,75 nmol/g – 15,1 nmol/g), e após os 4.440 anos cal AP até a base do perfil, as

maiores concentrações de Co foram observadas geralmente na fração pirítica

(5,78 nmol/g – 7,97 nmol/g). O Cu, ao longo do testemunho apresenta as maiores

concentrações na fração da matéria orgânica, as quais variaram entre 16,5 nmol/g e

53,6 nmol/g com uma tendência geral de diminuição desde o topo do testemunho até

a base. As concentrações de Mo ao longo do perfil são muito parecidas entre as

frações solúvel em HCl (3,48 nmol/g – 5,72 nmol/g) e a píritica

(2,60 nmol/g – 6,28 nmol/g), sendo geralmente um pouco maiores na fração pirítica.

O Pb apresenta as maiores concentrações na fração solúvel em HCl

(8,39 nmol/g – 27,6 nmol/g) desde o topo do perfil até ~4.440 anos cal AP e, a partir

daí até a base do testemunho as concentrações são maiores na fração da matéria

orgânica (6,54 nmol/g – 16,1 nmol/g).
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Figura 25 - Distribuição vertical das concentrações solúvel em HCl, matéria orgânica e pirítica (µmol/g para Fe e Mn; e nmol/g para os outros elementos) da
plataforma interna.

Figura 26 - Distribuição vertical das concentrações solúvel em HCl, matéria orgânica e pirítica (µmol/g para Fe e Mn; e nmol/g para os outros elementos) da
plataforma média.
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Figura 27 - Distribuição vertical das concentrações solúvel em HCl, matéria orgânica e pirítica (µmol/g para Fe e Mn; e nmol/g para os outros elementos) da
plataforma externa.
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Tabela 8 - Concentrações médias ± desvio padrão, valores mínimos e máximos das concentrações dos elementos-traço nas
frações solúveis em HCl, matéria orgânica (MO) e pirítica (Pyr) nos testemunhos das plataformas interna, média e externa

Área Fração
As

(nmol/g)
Cd

(nmol/g)
Co

(nmol/g)
Cr

(nmol/g)
Cu

(nmol/g)
Fe

(µmol/g)
Mn

(µmol/g)
Mo

(nmol/g)
Ni

(nmol/g)
Pb

(nmol/g)
Zn

(nmol/g)

Plataforma
Interna

HCl
23,5 ± 4,75 3,17 ± 1,06 8,09 ± 5,05 103 ± 26,7 10,4 ± 2,34 25,4 ± 5,40 0,25 ± 0,13 6,18 ± 0,36 53,9 ± 10,8 41,7 ± 7,28 58,8 ± 28,8

21,0 – 35,2 2,37 – 6,30 2,93 – 22,6 60,9 – 221 6,46 – 16,0 19,9 – 37,7 0,17 – 0,70 5,33 – 6,76 43,9 – 104 24,6 – 53,4 36,8 – 167

MO
2,96 ± 0,50 1,66 ± 0,48 11,4 ± 1,03 3,82 ± 1,03 13,6 ± 1,37 0,43 ± 0,13 0,01 ± 0,01 2,36 ± 0,48 10,0 ± 2,40 12,3 ± 6,14 17,5 ± 3,14

1,49 – 3,86 0,54 – 2,34 8,50 – 12,7 2,03 – 5,95 10,9 – 16,8 0,18 – 0,67 0,00 – 0,03 0,97 – 2,96 6,08 – 14,1 4,61 – 28,9 14,6 – 27,2

Pyr
12,5 ± 1,99 1,19 ± 0,19 6,84 ± 0,33 4,28 ± 0,69 7,32 ± 1,82 17,5 ± 3,14 2,69 ± 0,69 2,69 ± 0,37 17,7 ± 0,42 3,16 ± 0,51 2,42 ± 0,47

10,8 – 18,1 0,95 – 1,80 6,33 – 7,96 2,61 – 6,27 3,64 – 12,3 14,6 – 27,2 1,44 – 4,03 2,24 – 4,17 16,3 – 18,7 1,95 – 3,91 1,82 – 3,75

Plataforma
Média

HCl
40,9 ± 11,3 7,19 ± 4,09 16,1 ± 5,69 168 ± 51,6 13,2 ± 4,68 39,1 ± 10,8 0,72 ± 0,37 3,68 ± 0,49 72,5 ± 17,5 26,8 ± 5,04 139 ± 64,0

20,2 – 62,3 2,52 – 19,0 3,14 – 21,8 75,5 – 251 5,35 – 24,5 16,2 – 64,4 0,24 – 1,43 2,71 – 5,24 37,8 – 113 16,7 – 38,3 45,8 – 238

MO
1,04 ± 0,31 0,47 ± 0,05 2,94 ± 0,25 7,23 ± 1,07 20,2 ± 3,07 0,27 ± 0,10 0,01 ± 0,00 1,51 ± 0,19 15,4 ± 1,36 1,74 ± 0,66 9,18 ± 1,63

0,57 – 1,78 0,43 – 0,62 1,95 – 3,26 5,58 – 9,96 11,9 – 27,3 0,01 – 0,66 0,01 – 0,01 1,11 – 2,01 13,2 – 21,5 1,07 – 4,80 7,31 – 15,7

Pyr
10,8 ± 0,96 1,14 ± 0,43 6,51 ± 0,40 3,75 ± 1,00 6,86 ± 1,60 4,35 ± 1,70 0,02 ± 0,01 2,93 ± 1,20 16,4 ± 1,74 2,53 ± 0,69 2,60 ± 0,79

9,49 – 13,1 0,41 – 2,16 5,29 – 7,29 2,62 – 8,82 4,96 – 10,7 2,78 – 8,59 0,00 – 0,04 2,29 – 10,2 13,2 – 23,5 1,80 – 4,44 1,36 – 5,07

Plataforma
Externa

HCl
27,4 ± 8,82 8,53 ± 2,83 10,4 ± 4,06 102 ± 48,8 13,3 ± 2,53 22,1 ± 1,92 0,84 ± 0,23 4,39 ± 0,49 51,1 ± 9,99 10,2 ± 8,04 81,8 ± 50,3

11,5 – 37,9 3,34 – 11,6 3,41 – 15,1 45,0 – 186 7,80 – 16,9 17,9 – 24,3 0,38 – 1,15 3,48 – 5,72 32,3 – 62,4 1,85 – 27,6 20,9 – 181

MO
2,73 ± 0,82 1,05 ± 0,35 6,69 ± 2,47 12,8 ± 2,43 26,7 ± 8,68 1,10 ± 0,28 0,02 ± 0,00 1,12 ± 0,10 10,4 ± 0,92 9,04 ± 3,43 15,7 ± 3,94

1,44 – 4,68 0,43 – 1,63 1,78 – 11,8 6,12 – 15,9 16,5 – 53,6 0,55 – 1,66 0,01 – 0,03 0,97 – 1,35 9,09 – 13,3 2,29 – 16,1 10,0 ─ 28,1

Pyr
14,6 ± 4,28 0,75 ± 0,49 6,26 ± 1,22 3,90 ± 0,47 4,88 ± 2,55 10,4 ± 2,67 0,01 ± 0,00 5,55 ± 1,09 20,3 ± 3,37 4,94 ± 0,65 3,03 ± 1,89

8,32 – 27,6 0,41 – 2,48 5,11 – 11,4 3,38 – 5,10 2,57 – 13,2 6,71 – 16,2 0,01 – 0,02 2,60 – 6,28 16,1 – 30,2 3,52 – 5,71 2,13 – 7,88
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Poucos elementos apresentam tendências opostas nas concentrações entre as

frações solúvel em HCl e piríticas, como observado para Mn (diminuição da

concentração na fração solúvel em HCl e leve incremento na concentração da fração

pirítica) (Figura 25, 26 e 27). Esta tendência evidencia a produção do Mn na fração

pirítica a partir do consumo do Mn na fração solúvel em HCl (HUERTA-DIAZ et al.,

2011).

Na Figura 28 são apresentadas as proporções relativas dos elementos-traço

em cada uma das frações geoquímicas estudadas nos perfis sedimentares das

plataformas interna, média e externa. Estas proporções apresentaram três tendências,

a saber: (1) os elementos com predominância da fração solúvel em HCl (Fe, Mn, As,

Cd, Cr, Ni, Zn); (2) um elemento com predominância na fração da matéria orgânica

(Cu); e (3) elementos cujas frações dominantes variaram ao longo da plataforma (Co,

Mo e Pb).

No gradiente “cross-shelf”, as concentrações de Fe, Mn, As, Co, Cr, Cu, Ni e

Zn na fração solúvel em HCl são maiores no testemunho da plataforma média, o Cd

apresenta as maiores concentrações na fração solúvel no testemunho da plataforma

externa (maior valor médio; Tabela 8) e, por fim, as concentrações na fração solúvel

do Mo e o Pb são maiores na plataforma interna (Figura 29). Em relação às

concentrações na fração da matéria orgânica (Figura 30), o Fe, Mn, Cr e Cu

apresentam as maiores concentrações na plataforma externa. Na plataforma interna,

as maiores concentrações são apresentadas para o As (concentração média;

Tabela 8), Co, Mo, Pb e Zn. Finalmente, o Ni apresenta as maiores concentrações na

plataforma média. Em relação à fração pirítica (Figura 31), na plataforma interna os

elementos com maiores concentrações médias (Tabela 8) são o Cd, Co, Cr e o Cu, já

na plataforma média, só Mn apresenta as maiores concentrações. Por fim, o Fe, As,

Mo, Ni, Pb e Zn são os elementos que apresentam as maiores concentrações na

plataforma externa.
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Figura 28 - Proporções relativas (%) entre as frações geoquímicas selecionadas da plataforma continental de Cabo Frio.
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Figura 29 - Box-plots das concentrações dos elementos-traços na fração solúvel em HCl no gradiente “cross-shelf” do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio.

Figura 30 - Box-plots das concentrações dos elementos-traços na fração da matéria orgânica no gradiente “cross-shelf” do Sistema de Ressurgência de Cabo
Frio.
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Figura 31 - Box-plots das concentrações dos elementos-traços na fração pirítica no gradiente “cross-shelf” do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio.



92

A variabilidade das concentrações e das proporções entre as três diferentes

frações ao longo da área de estudo não estão claramente associadas às tendências

de variabilidade vertical nos perfis e ao longo do gradiente “cross-shelf” apresentadas

pela geoquímica da MO e do S, discutida anteriormente. Não foi encontrada tendência

de maior importância relativa das frações orgânica (exceto o Ni) e pirítica (exceto Mn)

na plataforma média, para nenhum elemento, onde ocorrem as maiores

concentrações de MO e CRS. Por exemplo, mesmo o As, que é um elemento que

geralmente sofre alta incorporação pela pirita (MORSE; LUTHER, 1999; HUERTA-

DIAZ; MORSE et al., 2011), apresentou uma menor importância relativa desta fração

na plataforma média. As maiores concentrações da fração pirítica foram encontradas

geralmente nos perfis da plataforma interna e externa, as quais apresentam as

menores concentrações de COT e de enxofre total e CRS, pelo qual poderia ser

esperado menor disponibilidade na fração pirítica, quando comparados com os

sedimentos da plataforma média.

Os resultados evidenciam que o comportamento geoquímico dos elementos

estudados está mais fortemente controlado por processos de aporte e de diagênese

sedimentar. Entretanto, as estimativas do grau de piritização dos elementos (DOP e

DTMP) mostraram uma maior relação com os gradientes verticais e laterais discutidos

previamente, como mostrado na Figura 32 (perfis verticais) e na Figura 33 (box-plots).

O DOP no testemunho da plataforma interna variou entre 6,60% e 9,94%,

apresentando poucas variações ao longo do perfil. Na plataforma média, o DOP variou

entre 5,98% e 19,2%, apresentando uma tendência geral de incremento desde o topo

até a base. O DOP na plataforma externa variou entre 23,5% e 41,1%, apresentando

uma tendência de aumento desde o topo do perfil até ~3.600 anos cal AP, após

apresenta uma tendência geral de diminuição para a base. No gradiente “cross-shelf”

o testemunho da plataforma externa apresenta as maiores porcentagens de

piritização, quando comparado com os testemunhos plataforma interna e média

(Tabela 9).

O Fe apresenta maiores concentrações na fração solúvel em HCl, quando

comparado com a fração pirítica, o que permite inferir que o Fe não é o limitante na

formação da pirita. Os baixos valores de DOP encontrados no gradiente “cross-shelf”

(< 41,1%; Figura 32) permitiram interpretar que os sedimentos do SRCF foram

depositados sob condições óxicas na coluna d’água (RAISWELL et al., 1999). Isto é
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confirmado pelas baixas concentrações de CRS (≤ 0,6%), e pelo fracionamento

isotópico (δ34SSO4
2– 21,6‰ a 26,1‰) quase constante do sulfato da água intersticial

nos sedimentos holocênicos do SRCF, indicando um processo de diagênese aberto e

re-oxidação das espécies reduzidas de enxofre (DÍAZ, 2016).

Tabela 9 - Médias ± desvio padrão, valores mínimos e máximos do DOP e dos
DTMPs nos testemunhos das plataformas interna, média e externa

Piritização
(%) Plataforma Interna Plataforma

Média
Plataforma

Externa

DOP
8,13 ± 0,88 11,8 ± 3,52 31,6 ± 4,28

6,61 – 9,94 5,98 – 19,2 23,5 – 41,1

DTMP-Mn
4,03 ± 1,38 2,64 ± 2,64 1,27 ± 1,02

0,68 – 5,08 0,20 – 9,48 0,57 – 3,71

DTMP-As
34,3 ± 1,40 21,1 ± 5,56 39,0 ± 6,86

30,5 – 36,4 15,1 – 36,0 25,3 – 48,6

DTMP-Cd
26,9 ± 5,43 13,9 ± 8,1 9,05 ± 7,00

16,1 – 35,9 4,20 – 37,8 4,83 – 28,5

DTMP-Co
46,3 ± 13,7 28,3 ± 11,8 39,8 ± 12,9

24,3 – 70,9 20,4 – 69,1 29,1 – 70,0

DTMP-Cr
3,87 ± 1,07 2,47 ± 0,95 3,85 ± 2,26

1,84 – 7,85 1,19 – 5,26 1,94 – 8,92

DTMP-Cu
41,9 ± 4,76 41,9 ± 10,5 26,9 ± 8,77

33,6 – 51,7 20,4 – 56,6 15,9 – 56,3

DTMP-Mo
30,2 ± 2,43 44,6 ± 6,54 53,9 ± 4,76

27,4 – 38,2 31,4 – 71,9 42,7 – 60,1

DTMP-Ni
24,4 ± 3,10 18,6 ± 4,36 31,4 ± 4,70

14,1 – 29,3 12,3 – 28,6 22,7 – 39,2

DTMP-Pb
6,71 ± 1,43 9,78 ± 2,93 28,7 ± 19,7

5,12 – 11,1 5,67 – 17,9 16,5 – 75,0

DTMP-Zn
4,40 ± 1,44 1,85 ± 1,21 4,20 ± 1,93

1,07 – 6,68 0,79 – 5,11 2,66 – 9,25

Roychoudhury, Kostka e Van Cappellen (2003) observaram que, em

sedimentos depositados sob condições oxidantes, o DOP podem apresentar valores

maiores do que aqueles encontrados na área do SRCF, evidenciando a importância
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potencial do processo de piritização, mesmo nestas condições. Nos sedimentos

estudados foi evidenciada a sobreposição entre a sulfato redução e intensos

processos de re-oxidação (DIAZ et al., 2012), como reportado previamente para

outras regiões marinhas (MCMANUS et al., 1998; ZOPFI; BÖTTCHER; JØRGENSEN,

2008).

Os DTMPs dos elementos-traço podem ser observados na Figura 32. Com

base aos valores médios dos DTMPs de cada elemento-traço no gradiente “cross-

shelf” (Tabela 9) foram estabelecidos dois grupos de grau de piritização: 1) Elementos

com baixa piritização (DTMP < 10%), neste grupo encontram-se o Mn, Cr, Zn e Pb

(exceto na plataforma externa); 2) Elementos com piritização intermedia (DTPM > 10%

e < 55%), este grupo está formado por Cd, Ni, As, Cu, Co e Mo. A seguir são discutidos

os graus de piritização para cada elemento:

O DTMP-Mn é muito semelhante ao longo do gradiente “cross-shelf”,

apresentando valores que variaram entre 0,20% e 9,48%, com tendência geral de

incremento do topo dos testemunhos até a base. O perfil da plataforma média, no

intervalo compreendido entre ~4.030 anos cal AP e ~7.370 anos cal AP (base do

testemunho), apresenta o maior DTMP-Mn, quando comparado com os perfis da

plataforma interna e externa. Igualmente aos resultados encontrados para o

DTMP-Mn no presente estudo, geralmente, ele é baixo, devido ao Mn (II) ser

incorporado principalmente em carbonatos (MORSE; LUTHER, 1999), podendo

formar parte da solução sólida rodocrosita-calcita (BÖTTCHER, 1998) e sendo pouco

disponível para a formação de sulfetos. A incorporação de Mn na pirita, alcançando

valores de DTMP maiores a 20%, pode ser explicado quando mais de 85% dos

óxi-hidróxidos de Fe (pobremente cristalinos) foram piritizados (OTERO; MACIAS,

2003). Quando isto acontece, a concentração de Fe2+ na água intersticial é reduzida,

iniciando o incremento na razão Mn2+/Fe2+ na água intersticial, o qual permite

absorção do Mn dissolvido na fase de monossulfeto de ferro e pode ser piritizado

(KORNICKER; MORSE, 1991; ARAKAKI; MORSE, 1993). Este fato foi comprovado

por Morse e Luther (1999), os quais encontram que com baixos valores de DOP, o Mn

é pouco incorporado na fração da pirita e, com valores de DOP maiores a 40%, a

incorporação do Mn na fração da pirita aumenta conforme aumenta o DOP.
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Figura 32 - Piritização (%) dos elementos-traço ao longo da plataforrma continental de Cabo Frio.

Figura 33 - Box-plots do grau de piritização (DOP) e graus de piritização do metal traços (DTMP) ao longo do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio (SRCF).
Nos diagramas, as caixas representam medianas e percentis 25 e 75, enquanto as barras de erro representam os valores máximos e mínimos.
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O DTMP-Cr no gradiente “cross-shelf” variou entre 1,19% e 8,92%,

apresentando, geralmente, um incremento do topo até a base dos testemunhos, onde

os maiores níveis de piritização foram encontrados na base do testemunho da

plataforma externa. O DTMP-Cr no presente estudo é baixo, semelhante com os

valores encontrados em áreas de estudo com condições anóxicas. Em condições

anóxicas o Cr é presente como Cr3+ (forma reduzida), onde a sua configuração

eletrônica faz com que ele seja cineticamente inerte a reação com sulfetos, pelo qual

não é incorporado na pirita (OTERO; HUERTA-DIAZ; MACÍAS, 2003), apresentando

geralmente baixos valores de DTMP (menores a 20%). Nestas condições o Cr

precipita como óxi-hidróxidos de Cr ou pode ser associado com a MO (CALVERT;

PEDERSEN, 1993; GUO; DELAUNE; PATRICK, 1997). A baixa reatividade do Cr em

condições óxicas, sub-óxicas e anóxicas foi demonstrada por Álvarez-Iglesias e Rubio

(2008), onde o Cr foi encontrado principalmente associado com a fração dos silicatos

(minerais clásticos terrestres; não estudada no presente trabalho), sem apresentar

variações com as mudanças redox nas frações reativas (solúvel em HCl), matéria

orgânica e pirítica.

O DTMP-Zn variou entre 0,79% e 9,25% ao longo do gradiente “cross-shelf”,

onde o testemunho da plataforma externa apresenta os maiores valores de piritização

do Zn (Tabela 9). Trabalhos anteriores, apresentaram valores de DTMP-Zn,

geralmente, menores a 20% (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992; OTERO; HUERTA-

DIAZ; MACıÁS, 2000; ÁLVAREZ-IGLESIAS; RUBIO, 2008), de forma semelhante ao

grau de piritização do Zn observado nos sedimentos estudados no presente trabalho.

O grau de piritização do Zn é baixo em sedimentos marinhos, devido a uma cinética

de reação lenta, o Zn é acumulado principalmente na fase de minerais não formadores

de sulfetos e na fase da MO (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992).

O DTMP-Pb na plataforma interna e média variou entre 5,12% e 17,9 %,

apresentando poucas variações ao longo do perfil. Na plataforma externa o DTMP-Pb

variou entre 16,5% e 75,0%, apresentando, geralmente, uma diminuição do topo até

a base do testemunho na plataforma externa. O alto grau de piritização na plataforma

externa foi inesperado, já que geralmente, o DTMP-Pb apresenta valores de

piritização menores a 30% (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1990, 1992; YE et al., 2010). Os

baixos valores de piritização foram explicados por Morse e Luther (1999), estes
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autores propuseram que o grau de piritização é dependente das reações cinéticas de

troca com água, em relação à formação de sulfetos metálicos, determinando que os

elementos formem fases individuais de sulfetos ou incorporados pelos sulfetos de

ferro. O Pb tem reação de troca com a água mais rápida do que o ferro, resultando na

formação de sulfetos de Pb (PbS) antes da formação de monossulfetos de ferro e

pirita. Autores como Otero, Huerta-Diaz e Macías (2003) e Álvarez-Iglesias; Rubio

(2009), encontraram valores de DTMP-Pb maiores a 70%, cujos resultados foram

atribuídos a um aporte de Pb antropogênico, o que não seria uma explicação lógica

para os valores encontrados no presente estudo. O aumento do DTMP-Pb na

plataforma externa com a profundidade, pode ser resultado da diminuição da

concentração do Pb na fração reativa e aumentando na fração da matéria orgânica

(Figura 27).

O DTMP-Cd na plataforma externa variou entre 4,83% e 28,5%, apresentado

os menores níveis de piritização no gradiente “cross-shelf”. Na plataforma média o

DTMP-Cd variou entre 4,20% e 37,8% e na plataforma interna entre 16,1% e 35,9%.

O DTMP-Cd apresenta os maiores valore médios no perfil da plataforma interna (26,9

± 5,43; Tabela 9). Geralmente, o DTMP-Cd é menor a 10%, devido ao fato do Cd

formar sulfetos próprios de Cd (CdS), antes de acontecer a formação de

monossulfetos de ferro e pirita (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992).

O DTMP-Ni no gradiente “cross-shelf” variou entre 12,3% e 39,2%, sendo que

a piritizição do Ni é maior no perfil do testemunho da plataforma externa (31,4 ± 4,70;

Tabela 9).  Os valores do DTMP-Ni no presente estudo são semelhantes aos

encontrados em outras áreas de estudo (OTERO et al., 2005; ÁLVAREZ-IGLESIAS;

RUBIO, 2008; YE et al., 2010). O Ni, geralmente, apresenta baixos valores de

piritização quando comparado com o Fe, porque o Ni reage de forma mais lenta com

sulfetos, pelo qual tende a ser incorporado na fração da pirita e não a formar sulfetos

próprios, assim sendo, o DTMP-Ni aumenta com o aumento do DOP (MORSE;

LUTHER, 1999).

O DTMP-As na plataforma interna apresenta poucas variações ao longo do

perfil, variando entre 30,5% e 36,4%. O DTMP-As, nos perfis da plataforma média

(15,1% e 36,0%) e externa (25,3% e 48,6%) apresentam uma leve tendência de
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incremento desde o topo até a base. No gradiente “cross-shelf”, o As geralmente

apresenta maior percentagem de piritização na plataforma externa (39,0 ± 6,86;

Tabela 9). Estes valores de piritização para o As podem ser considerados baixos, já

que o DTMP-As pode variar entre 0% e 100% com valores de DOP menores que 20%

(HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992).  Altos valores de piritização são explicados pelo

comportamento geoquímico do As, devido a que ele pode co-precipitar com a pirita na

forma de arsenopirita. Antes de ser incorporado em minerais de sulfetos, o As tem que

ser reduzido de As (V) a As (III), pelo qual o DTMP-As pode ser sensível a variações

nas condições redox (MORSE; LUTHER, 1999).

O DTMP-Cu é semelhante ao longo do gradiente “cross-shelf”, com valores de

piritização variando entre 15,8% 56,6%. Valores reportados do DTMP-Cu variam

desde quase 0% até 50% quando o DOP é menor do que 20% (HUERTA-DIAZ;

MORSE, 1992), semelhante ao DTMP-Mn determinado no presente estudo. A

variabilidade na piritização do Cu tem sido previamente reportada, apresentando

valores de DTMP intermediários ou altos (HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992; HUERTA-

DIAZ et al., 2011). Altos valores de piritização para o Cu (maiores de 50%) podem ser

esperados, devido a que o Cu apresenta uma rápida cinética de reação com sulfetos,

sendo maior que a cinética de reação do ferro, o qual permite ao Cu formar sulfetos

próprios (MORSE; LUTHER, 1999). Muitos minerais de sulfetos de Cu podem

co-existir ou não com o ferro, onde por exemplo, o Cu2S e CuS podem precipitar antes

de acontecer a formação do FeS, e também, o Cu2+ pode co-precipitar com a pirita

(ÁLVAREZ-IGLESIAS; RUBIO, 2008).

No tocante ao Co, o DTMP-Co variou entre 20,4% e 70,9%, sendo muito

semelhante nos três perfis ao longo do gradiente “cross-shelf” e apresentando uma

tendência de incremento desde o topo até a base dos testemunhos. A piritização do

Co apresentou níveis intermediários até relativamente altos, isto pode ser explicado

com base na cinética de reação do Co, o qual possui uma reação de troca com a água

mais lenta do que o ferro. Produto disso, o Co pode ser adsorvido ou co-precipitar com

minerais de sulfetos de ferro (MORSE; LUTHER, 1999).

O DTMP-Mo apresenta os menores valores na plataforma interna, os quais

variaram entre 27,4% e 38,1%. Na plataforma média o DTMP-Mo apresentou valores

que variaram entre 31,4% e 71,9%, sendo os maiores no gradiente “cross-shelf”,
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seguido pelo perfil da plataforma externa com valores entre 42,7% e 60,1%.

Geralmente, o DTMP-Mo apresenta valores que podem variar desde 0% a 100% em

relação a valores de DOP menores a 30%, demonstrando a grande afinidade pela

pirita mesmo a baixos níveis de DOP e independente do tipo de ambiente sedimentar

(HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992). O Mo, junto a o As, são os elementos que

normalmente apresentam os maiores graus de piritização, já que eles podem ser

incorporados na pirita ou formar sulfetos estáveis (BELZILE; LEBEL, 1986).

Entretanto, o baixo grau de piritização do Mo (abaixo de 71,9%) encontrado ao longo

do gradiente “cross-shelf” foi inesperado, desde que o Mo é um dos elementos-traço

tipicamente enriquecido na pirita (RAISWELL; PLANT, 1980; HUERTA-DIAZ;

MORSE, 1992).

Comparando o grau de piritização do Fe com os DTMPs dos elementos

estudados, pode ser observado que os valores médios do grau de piritização de As,

Co, Cu, Mo, Ni e Pb são maiores que o grau de piritização do Fe, sendo que este

último é maior do que o grau de piritização do Mn, Cr e Zn. O DTMP-Cd apresenta

maior grau de piritização que o Fe, nos testemunhos da plataforma interna e média

(Figura 33; Tabela 9).

No gradiente “cross-shelf”, o grau de piritização médio do Fe, As, Mo, Ni, Pb e

Zn são maiores no testemunho da plataforma externa. No testemunho da plataforma

interna, o Mn, Cd, Co, Cr e Cu, apresentam os maiores DTMPs médios. No

testemunho da plataforma média, nenhum dos elementos estudados apresenta maior

grau de piritização, quando comparados com os DTMPs na plataforma interna e

externa (Figura 33; Tabela 9).

Observando o padrão de comportamento dos graus de piritização no gradiente

“cross-shelf”, podem ser observados 4 padrões (Figura 33): 1) O Fe e o Pb,

apresentam um incremento de forma exponencial no grau de piritização, com os

menores valores na plataforma interna e os maiores na plataforma externa; 2) O Mn

apresenta uma diminuição linear nos valores médios de piritização, com os maiores

valores na plataforma interna e os menores na plataforma externa; 3) O Mo apresenta

um aumento linear nos valores médios de piritização, com os menores valores na

plataforma interna e os maiores na plataforma externa; 4) O As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni e

Zn, apresentam uma distribuição em forma parabólica no comportamento do grau de
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piritização, onde os maiores valores são encontrados nos extremos do gradiente

“cross-shelf” (plataforma interna e externa) e os menores na plataforma média.

Geralmente o DTMP aumenta com o incremento do DOP, refletindo a

incorporação gradual na pirita, independentemente do tipo de ambiente sedimentar

(HUERTA-DIAZ; MORSE, 1992). Na Figura 34, podem ser observados a correlação

entre o DOP e o grau de piritização dos elementos-traço. No testemunho da

plataforma média, foi observada uma correlação positiva significativa entre o DOP e

DTMP do Mn (r = 0,822), As (r = 0,738), Cd (r = 0,677), Co (r = 0,763), Cr (r = 0,5910,

Cu (r = 0,7710, Ni (r = 0,675) e Zn (r = 0,691).

Na plataforma interna, onde os valores de DOP são menores que 10%, pode

ser observado que a piritização da maioria dos elementos-traço (com exceção do Mo)

não apresenta correlação com o DOP (r = menores a 0,200 e negativos). Estes

elementos apresentam um aumento no DTMP, mesmo com a pouca variação do DOP

(Figura 34). O DTMP-Mo apresenta uma correlação significativa (r = 0,534) com o

DOP.

Na plataforma externa, a correlação do DOP com os DTMPs apresenta um

comportamento inverso (DTMP diminui com o incremento do DOP) ao observado na

plataforma média, onde o DTMP de todos os elementos-traços apresentaram uma

correlação negativa significativa (r = negativos) com o DOP, com exceção do Mo (r =

0,406) (Figura 34).
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Figura 34 - Relação do grau de piritização de metais traços (DTMP) com o grau de piritização (DOP).
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Pela a tendência observada na Figura 34 é possível propor a sequência de

piritização dos elementos no SRCF e comparar com outras áreas (Tabela 10).

Tabela 10 - Ordem decrescente dos valores de DTMP para o presente estudo em
comparação com outros estudos realizados em diferentes ambientes marinhos

Referência Área de Estudo Ordem Decrescente do
DTMP

Huerta-Diaz e Morse (1992) Diferentes Locais, Golfo do México As = Mo > Fe = Co =N i > Cu
>> Mn > Zn > Cr = Pb > Cd

Billon, Ouddane e Boughriet
(2001) Bahia de Authie, N da França Mn > Zn ~ Cu > Cd

Dellwig et al. (2002) Turfeira, NW da Alemanha Cu > As > Co > Cr > Mn > Cd
> Zn > U > V

Otero et al. (2005) Ría de Arousa, NW da Espanha Cu > As > Mn > Zn > Cr > Cd

Scholz e Neumann (2007) Achterwasser, NE da Alemanha Co > Mn > As > Cu > Cr > U >
Zn > Cd > V ~ Ba

Moreira (2013) Cabo Frio, SE do Brasil As > Pb > Mn = Cd > Fe >>
Zn > Cu > Cr = Ni

Presente estudo Cabo Frio, SE do Brasil Mo > As = Co > Cu > Fe = Ni
= Cd >> Mn = Zn= Pb = Cr

Em comparação com a sequência teórica, proposta por Huerta-Diaz e Morse

(1992) e Morse e Luther (1999), em relação aos elementos-traço estudados neste

trabalho, claramente pode-se observar que a sequência muda. A possível diferença

na tendência encontrada para o SRCF pode ser devida aos estudos anteriores terem

sido realizados em ambientes anóxicos ou subóxico (Tabela 10) como descrito acima,

enquanto neste estudo o ambiente é oxidante.

5.3.2 Fatores limitantes na formação da pirita e na piritização dos
elementos-traço

A formação de pirita no ambiente sedimentar está controlada pela

disponibilidade de MO reativa, enxofre total e ferro (Fe2+) em solução e, a ausência

destes últimos limitam a formação de monossulfetos de ferro, e portanto, da pirita

(BERNER, 1970, 1984). Neste processo, as espécies de óxi-hidróxidos de Fe3+

insolúveis (FeOOH) são reduzidas quase quantitativamente a Fe2+ sob condição de

sulfato-redução, produzindo monosulfetos de ferro na interface óxica-anóxica e

consumindo o sulfato em solução e parte da MO sedimentar (COLEMAN; RAISWELL,

1995). A oxidação periódica dos sedimentos superficiais ocasionam a formação de

polissulfetos (Sn2–) e tiossulfatos (S2O32–) na interfase água-sedimento, os quais
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reagem com os monossulfetos de ferro para formar pirita (LUTHER, 1991). Se o ferro

está disponível na coluna d’água, o sulfeto de hidrogênio produzido em excesso pode

reagir para formar pirita, a qual pode precipitar na coluna d’água (pirita singenética)

ou no sedimento (piritização pós-deposicional) (BERNER, 1984).

A razão entre o COT e a pirita pode refletir mudanças nas condições redox do

ambiente sedimentar, uma vez que a quantidade de MO disponível para sustentar a

sulfato redução incrementa com a disponibilidade de MO depositada na interface

água-sedimento. Nesse sentido, a quantidade de enxofre associado à pirita pode ser

correlacionada positivamente com a quantidade de MO metabolizada (COT)

(BERNER; RAISWELL, 1983). A razão COT/CRS é uma ferramenta importante para

o entendimento das formas e vias de remineralização da MO durante a diagênese

(BÖNING et al., 2005) e indica se a fixação do enxofre nos sedimentos é controlada

pela disponibilidade de MO metabolizável (BERNER, 1970).

A relação entre o conteúdo do CRS e o conteúdo de COT nos sedimentos do

SRCF é apresentada na Figura 35A, sendo possível observar baixos valores de CRS

em relação aos valores de COT, de forma que todos os valores de razão COT/CRS

se encontram abaixo da razão empírica de 2,8, estabelecida para sedimentos

marinhos depositados sob condições óxicas, com um máximo de 5% de COT e de

1,8% de pirita (BERNER; RAISWELL, 1983).

Figura 35 - Correlação entre: (A) carbono orgânico e enxofre pirítico (COT/CRS). A linha tracejada
indica a razão teórica COT/CRS ~2,8, postulada por Berner e Raiswell (1983). (B) o grau de piritização
e o carbono orgânico total (DOP/COT). (C) grau de piritização e enxofre pirítico (DOP/CRS).

Os conteúdos de COT e CRS não apresentaram correlação significativa ao

longo do gradiente “cross-shelf”, sendo que na plataforma interna e média a
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correlação foi negativa (r = –0,475; r = –0,039, respectivamente) e na plataforma

externa foi muito baixa (r = 0,024) (Figura 35A). A ausência de correlação significativa

entre COT e CRS indica que o conteúdo de COT não é limitante para a formação de

pirita nos sedimentos do SRCF, pelo qual os outros fatores que podem estar limitando

a formação da pirita são o ferro disponível e o enxofre. O conteúdo de ferro disponível

não é limitante para a formação da pirita, já que as concentrações de ferro reativo são

muito maiores do que as concentrações de ferro na fração da pirita (Figura 25, 26 e

27; páginas 85 e 86), o que indica que tem ferro disponível para ser piritizado. Assim

sendo, o conteúdo de enxofre poderia ser o fator limitante na formação de pirita no

SRCF. Essa limitação pode ter relação com a perda para a coluna d’água do sulfeto

de hidrogênio gerado através do processo de sulfato redução. Uma vez que as

condições óxicas prevalecentes na coluna d’água adjacente aos sedimentos no

SRCF, o sulfeto na coluna d’água sofreria uma re-oxidação, como também a presença

de bactérias sulfeto oxidantes, podem ser outro fator a ser considerado (BÖNING et

al., 2004). A presença de bactéria sulfato redutoras Sulfitobacter sp.. (baterias

heterotróficas que geram energia através da oxidação de sulfeto) foram detectadas

nos testemunhos estudado no presente trabalho (CASTELO-BRANCO et al., 2016).

Outra razão pode ser relacionada a baixos conteúdos de MO metabolizável, o que

limita a sulfato redução e, posteriormente, a formação de sulfeto de hidrogênio

(BÖTTCHER; LEPLAND, 2000), indicando que grande parte da MO reativa produzida

na coluna d’água na plataforma continental de Cabo Frio pode ter sido metabolizada

sob as condições óxicas que predominam na coluna d’água e na interface

água-sedimento. Na limitação do enxofre para a formação da pirita também pode ser

mencionado o enxofre que pode estar sendo incorporado na MO (processo da

sulfurização da MO)(FRANCOIS, 1987).

A Figura 35B apresenta a variabilidade do DOP em função do COT. O DOP

apresenta uma correlação positiva significativa com o conteúdo de COT na plataforma

interna (r = 0,514), mas a plataforma média possui uma correlação negativa

(r = –0,454) e a plataforma externa não apresenta correlação significativa (r = 0,179).

Embora a falta de correlação entre o CRS e o COT (Figura 35A) indica que a MO não

é limitante na formação da pirita, a correlação positiva do DOP com COT na plataforma

interna evidencia que o fator limitante para a conversão de ferro reativo em pirita é o

COT, nesta parte da área de estudo.
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Diaz et al. (2012) reportaram ausência de correlação de DOP com COT em

sedimentos recentes do SRCF, mas observaram correlação do DOP com CRS,

indicando que a disponibilidade de sulfeto dissolvido e os processos de oxidação são

os fatores que limitam a formação de pirita nos sedimentos mais superficiais do SRCF.

Nem toda a MO pode ser metabolizada pela sulfato redução (e outras vias

metabólicas) e, de fato, uma grande proporção de MO é pobremente metabolizável

ou, essencialmente inerte, podendo ser preservada durante a deposição e

soterramento na coluna sedimentar (RAISWELL; CANFIELD, 2012). A variabilidade

na forma que esta limitação atua em diferentes ambientes ao longo do tempo pode

contribuir para explicar as diferenças entre os sedimentos recentes e os mais antigos

estudados no SRCF.

A maioria dos estudos que utilizam enxofre total, assumem que todo o enxofre

total é pirítico, avaliando as correlações do DOP contra o enxofre total para interpretar

se é o enxofre o limitante na formação da pirita. Diaz et al. (2012) e Díaz (2016)

demonstraram que no SRCF nem todo o ST nos sedimentos é enxofre pirítico, sendo

que, parte do enxofre inorgânico dissolvido na água intersticial pode ter sido

incorporada pela MO (FRANCOIS, 1987; SINNINGHE-DAMSTE; DE LEEUW, 1990).

Desta forma, no presente estudo foi adotado o CRS para ser avaliada a correlação

entre DOP, como medida direta do enxofre pirítico (FOSSING; JØRGENSEN, 1989).

A Figura 35C apresenta uma ausência de correlação do DOP com o CRS no

gradiente “cross-shelf” (plataforma interna o r = –0,417; média r = 0,151; externa r =

0,316), também sendo possível observar uma diferenciação entre a plataforma média

e as plataformas interna e externa, já que é na plataforma média que se encontram

as maiores concentrações de CRS. O testemunho da plataforma externa apresenta o

grau de piritização do ferro mais elevado, mesmo apresentando baixas concentrações

de CRS (quando comparado com a plataforma interna). A falta de correlação

significativa entre o DOP e o CRS ao longo da plataforma evidencia que o enxofre não

é limitante para a incorporação do ferro pela fração pirítica.

A Figura 36 apresenta uma grande variabilidade entre as relações do DTMP

dos diferentes elementos-traço com o COT. Como visto para o DOP (Figura 35B), é

possível observar uma diferenciação entre a plataforma média da plataforma interna

e externa, por causa das maiores concentrações de COT na plataforma média.
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A correlação do DTMP dos elementos-traço com COT apresentaram uma

grande variabilidade. O Mn, Co, Ni e Zn apresentam correlações significativas

negativas (r  –0,500) na plataforma interna, o As, Cu e Zn na plataforma média e o

Mn, As, Co, Cr, Pb e Zn na plataforma externa. De forma geral, o DTMP do Mn, As,

Cd, Co, Cr, Ni e Zn apresentam correlações negativas baixas (r > –0,500) com o COT

ao longo do gradiente “cross-shelf”. Diferente destes elementos, o DTMP-Mo na

plataforma interna apresentou uma correlação positiva significativa (r = 0,532) com o

COT e correlações positivas baixas na plataforma média (r = 0,051) e externa (r =

0,477). O DTMP do Cu apresenta correlação baixa positiva na plataforma interna (r =

0,425) e externa (r = 0,443), diferente da plataforma média (r = –0,548).

O comportamento de correlação negativa no DTMPs da maioria dos

elementos-traço em relação ao COT não era esperado, considerando que a maior

disponibilidade de MO poderia estimular a produção de pirita e a piritização de

elementos-traço, por poder sustentar uma atividade da microbiota mais intensa. Os

resultados sugerem que o COT pode estar limitando a piritização, o que poderia ser

explicado por uma concorrência da MO pela associação dos elementos liberados da

fração mais reativa (solúveis em HCl) com a pirita.

A Figura 37 apresenta a correlação do DTMP com o CRS. Semelhante à

Figura 35B e a Figura 36, é possível observar uma diferenciação entre a plataforma

média da plataforma interna e externa, já que é na plataforma média que encontra-se

as maiores concentrações de CRS. Não foram encontradas correlações significativa

entre o DTMP e o CRS, refletindo que o enxofre não seria limitante no processo de

piritização dos elementos-traço.

Nos sedimentos do SRCF pode haver concorrência entre a MO e a pirita, onde

a MO orgânica pode ser a responsável na limitação da conversão do elemento reativo

para pirita, devido a que alguns elementos cumprem funções biológicas dentro da MO.

Por exemplo, o ferro é considerado um micronutriente para a produtividade primaria,

o qual exerce um controle limitante sob a produtividade primaria (HANRT, 1934).

O ferro ocorre frequentemente como coloides que são de tamanho

intermediário entre as espécies aquosas e particuladas (RAISWELL; CANFIELD,

2012), podendo ser estendido para outros elementos. Os elementos ocorrem em

várias formas na associação com a MO e são conhecidos como compostos de

coordenação (LAWRENCE, 2010), alguns desses elementos são:
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Figura 36 - Correlação do grau de piritização de metal traço (DTMP) com carbono orgânico total (COT).
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Figura 37 - Correlação do grau de piritização de metal traço (DTMP) com chromium reducible sulfur (CRS).
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 O Co é um elemento essencial em pequenas quantidades, geralmente os

complexos de cobalto são encontrados em vários organismos e algumas

enzimas com Co (III) inerte.

 O Cr é um elemento essencial que pode ser encontrado em proteínas.

 O Cu ocorre em quase todas as formas de vida e desempenha um papel nos

sítios ativos de um grande número de enzimas. As enzimas e proteínas de Cu

são agentes de transferência de elétrons nas reações redox, como Cu(II) e

Cu(I).

 O Fe é sempre presente nos sistemas vivos, encontra-se no centro ativo das

moléculas responsáveis pelo transporte de oxigênio, pelo transporte de

elétrons numa vasta gama de enzimas. Existe uma vasta gama de proteínas

contendo Fe, no entanto, com papeis redox principalmente, fazendo uso de

estados de oxidação acessíveis, Fe(II) e Fe(III) notavelmente.

 Mn é um elemento essencial, aparece em uma ampla gama de organismos,

ocorre em enzimas e processos importantes, tal como a fotossínteses.

 O Mo é encontrado geologicamente junto com Fe e é usado em uma variedade

de enzimas, também parece ter maior participação nas proteínas que o Cr.

 O Ni é um elemento essencial em pequenas quantidades, é um componente

de enzimas importantes.

 O Zn é reconhecido como essencial para todas as formas de vida

principalmente ligados a proteínas.

5.4 PROCESSOS DE RE-OXIDAÇÃO DA PIRITA

Existem poucos estudos sobre a variabilidade do DTMP sob o impacto da

oxidação do sulfeto (MORSE, 1994a; COOPER; MORSE, 1998; MACHADO et al.,

2014; NOËL et al., 2014), enquanto existem evidências experimentais de consumo de

pirita em condições oxidantes, o que pode causar a liberação para a solução de
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elementos-traço que estavam ligados a este mineral (MORSE, 1994b, a; MACHADO

et al., 2011).

A Figura 38 apresenta a correlação entre a assinatura isotópica do enxofre

pirítico (δ34SCRS) e o enxofre pirítico (CRS). Enquanto a concentração do CRS

aumenta com a profundidade na plataforma interna e externa (Figura 19D e 21D;

página 73), a composição isotópica (Figura 19I e 21I; página 73) se torna mais

empobrecido em 34S com o aumento da profundidade. Foram encontradas correlações

significativas negativas somente na plataforma média (r = –0,744) e na plataforma

externa (r = –0,534), indicando houver uma tendência à estabilidade da pirita.

Figura 38 – Correlação entre a assinatura isotópica do enxofre pirítico (δ34SCRS) e enxofre pirítico
“chrominun reducible sulfur” (CRS).

A Figura 39 apresenta a correlação do DOP e os DTMPs com o δ34SCRS. Pode

ser observado que nenhum elemento apresenta correlação significativa, com exceção

de Fe (r = 0,745) na plataforma média, Cu (r = 0,759) na plataforma externa, Mo

(r = 0,567) na plataforma interna e Pb (r = –0,545) na plataforma externa. Em relação

à correlação negativa apresentada pelo Pb, foi evidenciado que os processos de

re-oxidação limitam a piritização dele, isto é, quanto maior a re-oxidação maior é a

piritização do Pb. Para os dados de Fe, Cu e Mo acima, as correlações indicaram que

quando os processos de re-oxidação são menores, a piritização deles é maior.
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Figura 39 - Correlação do grau de piritização (DOP) e grau de piritização de metal traço (DTMP) com a composição isotópica do enxofre pirítico (δ34SCRS).
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O quanto os diferentes elementos são incorporados à pirita, pode depender da

sensibilidade de cada elemento e aos eventos de re-oxidação. As taxas de

sedimentação devem ser consideradas, pois efeitos da idade sobre a estabilidade da

pirita podem contribuir para determinar a preservação dos elementos, assim como

uma sedimentação mais rápida pode diminuir o intervalo de profundidade superficial

no qual ocorre oxidação aeróbica intensa. Mas, vários fatores como a variabilidade

nas atividades da fauna e da microbiota, podem implicar em uma variável estabilidade

da pirita e afetar a incorporação de elementos traços, sem necessariamente depender

da profundidade.

A re-suspensão física possivelmente afeta as camadas superiores dos

sedimentos, causando oxidação aeróbica mas, tanto as camadas superficiais

(potencialmente instáveis fisicamente) quanto as camadas sub-superficiais

(fisicamente estáveis) podem ser afetadas por bioturbação, levando a re-oxidação

(MORSE, 1994b). Efeitos adicionais de processos oxidativos anaeróbicos podem

ocorrer com a profundidade, tais como reações dos sulfetos de ferro com fases sólidas

de óxidos de Fe e Mn (ALLER; RUDE, 1988; BÖTTCHER; THAMDRUP, 2001;

SCHIPPERS; JØRGENSEN, 2001).

Os valores de δ34SCRS podem ser afetados por vários fatores além do ciclo

re-oxidativo do enxofre, como o tipo de substrato que abastece a sulfato redução

(KAPLAN; RITTENBERG, 1964; SIM; BOSAK; ONO, 2011), a estrutura da

comunidade microbiana envolvida (DETMERS et al., 2001; SIM; BOSAK; ONO, 2011)

e as taxas de sulfato redução (KAPLAN; RITTENBERG, 1964). No SRCF, foram

evidenciados os processos de re-oxidação do ciclo do enxofre que afetam a piritização

de alguns elementos-traço (Cu, Mo e Pb) em áreas específicas da plataforma

continental.

Os sedimentos costeiros e marinhos podem apresentar intensa ciclagem redox

de enxofre, conforme indicado pelo fracionamento do isótopo estável de enxofre (δ34S)

no sulfato da água instersticial do sedimento e fase sólida de sulfetos em relação ao

sulfato da água do mar (BÖTTCHER et al., 2000; HABICHT; CANFIELD, 2001;

WIJSMAN et al., 2001).

A Figura 40 sintetiza os principais processos envolvidos neste ciclo, que

incluem um papel principal da sulfato redução dissimilatória e desproporção de

intermediários de enxofre na determinação dos sinais δ34S (JØRGENSEN, 1990;
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CANFIELD; THAMDRUP; HANSEN, 1993; CANFIELD; THAMDRUP, 1994;

CYPIONKA; SMOCK; BÖTTCHER, 1998; HABICHT; CANFIELD; RETHMEIER, 1998;

PELLERIN et al., 2015). Este ciclo de enxofre pode incluir processos de re-oxidação

de pirita promovidos por distúrbios físicos e bioturbação (MORSE, 1994b, a; MORSE;

LUTHER, 1999; OTERO; CALVO DE ANTA; MACÍAS, 2006; ALLER et al., 2010; DIAZ

et al., 2012; DING; YAO; CHEN, 2014; NOËL et al., 2014).

Os processos de oxidação anaeróbica de pirita podem ser possivelmente

também importantes, devido a reações de pirita com óxidos metálicos (SCHIPPERS;

JØRGENSEN, 2001; WU et al., 2016). Considerando que os metais ligados à pirita

podem ser mobilizados devido à oxidação da pirita (MORSE, 1994b, a; MACHADO et

al., 2011; NOËL et al., 2015), a importância da pirita como um sumidoro de

elementos-traço pode ser dependente da variabilidade na incorporação relativa de

metal por diferentes frações geoquímicas e sua preservação dentro dessas frações

(Figura 40). No presente estudo SRCF, foi evidenciado que processos de re-oxidação

do ciclo do enxofre afetam a piritização de alguns elementos-traço (Cu, Mo e Pb), em

áreas específicas da plataforma continental. A Figura 40 representa os processos

envolvidas nas possíveis sinergias e concorrências entre as frações geoquímicas.

Figura 40 - Representação do ciclo do enxofre, dos principais processos envolvidos e do ciclo de
elementos-traço entre as frações geoquímicas que constituem os sumidoros de elementos
sedimentares considerados (isto é, a fração ligada à matéria orgânica (MeMO) e fração ligada a pirita
(MePyr) e a fração solúvel em HCl, como convencionalmente obtido por extração com HCl 1M (MeHCl).
MeMO, MePyr e MeHCl são definidos como estabelecido por Huerta-Diaz e Morse (1990).
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5.5 TAXAS DE ACUMULAÇÃO DE ELEMENTOS-TRAÇO

Através do somatório das frações geoquímicas estudadas é possível avaliar o

histórico dos aportes dos elementos sem a influência da fração detrítica. Isto é

possível já que na extração sequencial foi separada a fração dos silicatos, sendo aqui

utilizado os somatórios das outras frações geoquímicas (solúvel em HCl, matéria

orgânica e pirítica), correspondendo ao total de concentrações operacionalmente

definidas como “não detríticas”.

As Figuras 41, 42 e 43 apresentam os perfis de concentração da fração não

detrítica e os seus respetivos fluxos. Os perfis na plataforma interna (Figura 41,

Tabela 11), apresentam geralmente pouca variabilidade ao longo do testemunho. As

concentrações apresentaram apenas oscilações ao longo dos perfis, mas houve uma

tendência de diminuição em direção a base no período anterior a ~4.500 anos cal AP,

para Fe, Mn, As, Co e Cu. Esta mudança na variabilidade dos perfis de concentração

deixou de ocorrer a partir da transição da fase com granulometria mais grossa para a

granulometria menos grossa (Figura 16; página 70) e de razão C/N mais baixa para

mais elevada, correspondendo aproximadamente à transição ocorrida aos ~5000

anos cal AP para uma fase onde há intensificação da incursão da água de plataforma,

com incremento da contribuição da AC (LESSA et al., 2014). Os fluxos de todos os

elementos-traço mostraram tendência de aumento em direção à base em períodos

anteriores a ~6.150 anos cal AP, que corresponde aproximadamente à estabilização

da variabilidade do nível do mar (Figura 11; página 55).

Os perfis de concentração e fluxos na plataforma média (Figura 42, Tabela 11),

indicam duas ou três fases, dependendo do elemento. No período entre

aproximadamente ~4.500 anos cal AP e os 7.400 anos cal AP diversos

elementos-traço apresentam tendência de diminuição de fluxos (Fe, Mn, As, Cd, Co,

Cr e Zn) e concentrações (Fe, Mn, As, Cd, Co, Cr, Cu e Zn). No período de ~2.000

anos cal AP a ~4.500 anos cal AP, alguns elementos apresentaram os valores

máximos de concentração e fluxos (Fe, As, Co, Cr, Cu e Ni). No período posterior a

~2.000 anos cal AP, uma diminuição (Co, Cr, Cu e Ni) ou elevação (Cd), em

comparação com a fase anterior. Estes resultados sugerem também uma influência

da evolução da estabilização do nível do mar, como indicado acima. O período após

~2.500 anos cal AP, no qual houve também mudança na acumulação de alguns



115

elementos, corresponde às condições oceanográficas atuais na região. Já o Mo,

apresentou concentrações pouco variáveis (exceto no topo) e fluxos incrementando

em direção a base ao longo do perfil.

Os perfis de concentração na plataforma externa (Figura 43 Tabela 11),

também apresentaram uma clara fase de menor concentração e fluxo em relação a

porção inferior do testemunho, correspondendo ao período anterior a ~5.100 anos cal

AP, mais em relação a todos os elementos. Porém, esta fase, tendência de diminuição

dos valores em direção a base não foi tão forte quanto observado na plataforma

média. Após está fase, todos os elementos apresentaram enriquecimento nas

concentrações e aumentos nos fluxos, pelo menos até os ~3.500 anos cal AP, após

os quais uma diminuição foi observada para o Fe, enquanto os outros elementos

geralmente mantêm valores mais elevados.
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Figura 41 - Perfis de concentração da fração não detrítica (µmol/g para Fe e Mn; e nmol/g para os outros elementos) e fluxos da fração não detrítica
(µmol/cm2.ano para Fe e Mn; e nmol/cm2.ano para os outros elementos) da plataforma interna.

Figura 42- Perfis de concentração da fração não detrítica (µmol/g para Fe e Mn; e nmol/g para os outros elementos) e fluxos da fração não detrítica
(µmol/cm2.ano para Fe e Mn; e nmol/cm2.ano para os outros elementos) da plataforma média.
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Figura 43 - Perfis de concentração da fração não detrítica (µmol/g para Fe e Mn; e nmol/g para os outros elementos) e fluxos da fração não detrítica
(µmol/cm2.ano para Fe e Mn; e nmol/cm2.ano para os outros elementos) da plataforma externa.
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Tabela 11 - Médias ± desvio padrão, valores mínimos e máximos dos fluxos da
fração não detrítica nos testemunhos das plataformas interna, média e externa

Fluxos Plataforma Interna Plataforma
Média

Plataforma
Externa

Fe
(µmol/cm2.ano)

8,82 ± 11,3 4,69 ± 0,98 1,85 ± 0,54

1,25 – 38,7 3,27 – 6,90 1,10 – 2,89

Mn
(µmol/cm2.ano)

0,08 ± 0,10 0,09 ± 0,03 0,05 ± 0,02

0,02 – 0,33 0,04 – 0,13 0,02 – 0,07

As
(nmol/cm2.ano)

13,1 ± 17,07 5,64 ± 0,71 2,49 ± 0,92

2,00 – 57,4 4,51 – 7,11 1,00 – 3,77

Cd
(nmol/cm2.ano)

2,17 ± 2,97 1,03 ± 0,36 0,58 ± 0,22

0,20 – 11,1 0,45 – 1,88 0,25 – 0,93

Co
(nmol/cm2.ano)

8,18 ± 10,5 2,57 ± 0,32 1,32 ± 0,47

1,10 – 37,4 1,95 – 3,14 0,54 – 2,04

Cr
(nmol/cm2.ano)

36,5 ± 48,4 18,6 ± 3,75 7,01 ± 3,26

4,79 – 170 13,1 – 26,9 2,68 – 10,8

Cu
(nmol/cm2.ano)

9,44 ± 11,8 4,27 ± 0,57 2,65 ± 0,87

1,38 – 41,3 2,82 – 5,14 1,30 – 4,21

Mo
(nmol/cm2.ano)

3,78 ± 4,96 0,93 ± 1,50 0,60 ± 0,16

0,42 – 16,7 0,66 – 1,50 0,35 – 0,79

Ni
(nmol/cm2.ano)

26,2 ± 33,6 11,3 ± 1,29 4,44 ± 1,23

3,51 – 115 8,96 – 13,8 2,76 – 6,24

Pb
(nmol/cm2.ano)

18,8 ± 22,7 3,44 ± 0,54 1,44 ± 0,47

1,64 – 80,2 2,39 – 4,68 0,86 – 2,04

Zn
(nmol/cm2.ano)

23,5 ± 28,7 16,9 ± 5,02 6,38 ± 3,46

3,80 – 96,1 8,73 – 24,2 1,63 – 11,9

No estudo utilizando as concentrações e fluxos totais de elementos-traço na

plataforma externa do SRCF, Albuquerque et al. (2016) observaram que na transição

referente à estabilização do nível do mar houve uma tendência de diminuição dos

fluxos de Mo e U, que são elementos sensíveis às condições redox, sendo sua

acumulação modulada pela diagênese da MO que afeta a acumulação de minerais

autigênicos que incorporam estes elementos. Os resultados do fracionamento
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geoquímico demonstram também que a diagênese sedimentar é um importante fator

de influência sobre as formas nas quais os elementos são acumulados.

Desta forma ficou caracterizado que a estabilização do nível do mar foi, para a

maioria dos elementos, o principal evento, determinando a variação vertical da

acumulação nos últimos 8.000 anos cal AP. Entretanto, ao longo dos últimos

8.000 anos cal AP, não houve uma mudança nas frações geoquímicas que controlam

as formas nas quais os elementos estão sendo acumulados (Figura 25, 26 e 27;

páginas 85 e 86) em função da variabilidade dos fluxos (exceto pelo aumento do fluxo

de Pb na plataforma externa corresponder ao incremento na fração solúvel em HCl;

Figura 27 e Figura 28), pois a variabilidade do fluxo não tendeu a acompanhar a

variabilidade do fracionamento.
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6 CONCLUSÕES

O presente estudo sobre a variabilidade no fracionamento geoquímico de

elementos-traço nos sedimentos de diferentes setores da plataforma continental do

SRCF nos últimos 8.000 anos obteve as seguintes conclusões:

 A maioria dos elementos (Fe, Mn, As, Cr, Ni, Pb e Zn) apresentou

fracionamento dominado pela fração solúvel em HCl em todas as áreas da

plataforma continental de Cabo Frio, enquanto o Cu foi dominado pela fração

orgânica. Elementos como o Cd (plataforma interna) e o Pb (plataforma

externa) apresentaram também uma maior importância da fração orgânica em

áreas específicas. Embora diversos elementos tenham apresentado uma

importância crescente da fração pirítica com o aumento da profundidade (Mn,

Cd, Co, Cr, Ni e Zn), somente o Mo chegou a apresentar nesta fração como

sendo a mais importante, na plataforma externa.

 Mesmo no testemunho da área interna, que apresentou uma transição de fases

com a granulometria e razão C/N diferenciadas entre antes e após ~5000 anos

cal AP, não houve uma resposta forte do fracionamento geoquímico dos

elementos estudados às características sedimentares e principais eventos

paleo-oceanográficos, exceto por uma clara tendência da maioria dos

elementos (na plataforma média e externa) apresentar enriquecimento da

fração solúvel em HCl após a estabilização do nível do mar (exceto o Mo);

 O fracionamento geoquímico demonstrou que a diagênese sedimentar

influencia as formas nas quais os elementos são acumulados, gerando

conversão destes elementos em formas associadas à pirita, consumindo a MO

sedimentar, à qual alguns elementos estão associados e consumindo e/ou

produzindo frações solúveis em HCl (como óxidos e hidróxidos metálicos),

mesmo nas condições oxidantes encontradas na região, nos últimos 8000 anos

(evidenciadas pelos baixos valores de DOP e CRS);

 A grande abundância de Fe na fração solúvel em HCl, quando comparada com

a fração pirítica ao longo do SRCF, permitiu inferir que o Fe não é o fator

limitante na formação da pirita. Não houve correlação dos graus de piritização
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com o CRS, não havendo evidência dos sulfetos serem limitantes. Mas, uma

existência de correlações negativas entre DTMPs e COT foi observada, o que

não era esperado. Isto indicou que, apesar do COT poder limitar a conversão

da fração reativa para a fração pirítica, por estimular a atividade da microbiota,

o sinergismo entre acumulação de COT e piritização não foi confirmado.

Porém, foi encontrado que associação de elementos-traço, tanto à fração

ligada à MO quanto a fração ligada à pirita, pode contribuir para determinar a

retenção de elementos como Cd, Co, Cu, Mo e Pb nos sedimentos;

 A correlação negativa apresentada pelo DTMP-Pb e o sinal isotópico do

enxofre pirítico (δ34SCRS) evidenciam que os processos de re-oxidação limitam

a piritização dele, isto é, quanto maior a re-oxidação, maior é a piritização do

Pb. As correlações positivas do DOP, DTMP-Cu e DTMP-Mo com o δ34SCRS em

locais específicos da plataforma indicaram que quando os processos de

re-oxidação são menores, a piritização deles é maior;

 Na área da plataforma interna, as concentrações não detríticas (soma das três

frações geoquímicas analisadas) de Fe, Mn, As, Co e Cu foram afetadas a partir

dos ~4.500 anos cal AP, a partir de uma transição de fase com granulometria

mais grossa para a uma fase de granulometria menos grossa e com razão C/N

mais elevada. Porém, a estabilização do nível do mar foi o principal evento

paleo-oceanográfico determinando a variação vertical da acumulação nos

últimos 8.000 anos cal AP em relação às áreas estudadas, sendo que a

variabilidade dos fluxos das concentrações não detríticas não tendeu a

acompanhar a variabilidade do fracionamento geoquímico.
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