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RESUMO 

 

O fracionamento geoquímico dos elementos é essencial para a compreensão 

da mobilidade, biodisponibilidade e toxicidade de espécies químicas no meio 

aquático. Uma das técnicas utilizadas para a separação de colóides é o sistema de 

ultrafiltração tangencial (UF). Nessa técnica, a retenção ou rejeição de compostos 

ocorre em função de fatores como o tamanho molecular, forma, força iônica, pH e 

concentração do elemento. Esse trabalho tem como objetivo avaliar o papel das 

frações: particulada, coloidal e verdadeiramente dissolvida na transferência de 

elementos terras raras (ETR) no médio curso do Rio Paraíba do Sul para a Baía de 

Sepetiba, utilizando o fracionamento por UF. O fracionamento de ETR é importante 

porque esses elementos nos fornecem informações sobre a caracterização de 

fontes, considerando que são elementos de comportamento similar. Amostras de 

água coletadas em diferentes pontos da bacia de drenagem contribuinte da Baía de 

Sepetiba, foram filtradas em membranas de 0,1 µm, 10 kDa e 1 kDa e fracionadas 

em material particulado fino, coloidal e dissolvido.  As concentrações de ETR foram 

determinadas por ICP-MS. A UF mostrou-se uma ferramenta eficiente na separação 

das frações particulada, coloidal e verdadeiramente dissolvida. Foi observado um 

padrão de fracionamento dos ETR distinto entre as estações seca e chuvosa, e os 

padrões observados indicam predomínio do transporte dos ETR na estação 

chuvosa, onde as concentrações foram superiores e predominantemente associadas 

à fração coloidal. O comportamento dos ETR foi semelhante entre os reservatórios, 

indicando que a hidroquímica diferenciada desses ambientes atua na disponibilidade 

e mobilização desses elementos no meio aquático.  

 

 
Palavras-chave: Fracionamento geoquímico. Elementos terras raras. Ultrafiltração 

tangencial. Mobilidade. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The geochemical fractionation of elements in essential for understanding the 

mobility, bioavailability and toxicity of chemical species in aquatic environments. The 

technique used for separation of colloids is tangential flow filtration (UF), according to 

this technique, the retention or rejection of compounds is accordingly molecular size, 

shape, ionic strength, pH and element concentration. This study aims to evaluate the 

role of particulate fraction, colloidal and truly dissolved in the transfer or rare earth 

elements (REE) from the middle course of Paraíba do Sul river to Sepetiba bay, 

using UF fractionation. The fractionation of REE is important because these chemical 

elements provide information about source, once these elements have similar 

chemical and geochemistry behavior. Considering this approach, water samples 

were collected at different sample stations, filtered through membranes of 0.1 µm, 10 

kDa and 1 kDa, fractioning into particulate matter, colloids and truly dissolved. Then, 

REE concentrations were determined by ICP-MS. The UF proved to be an important 

tool in colloidal fractionation. It was observed a different behavior of REE between 

dry and rainy seasons, and the observed pattern indicate a preponderance of 

transport phenomenon of REE in rainy season, with higher concentrations, and 

predominantly associated with colloidal fraction. The REE behavior was similar 

between the reservoirs, indicating the influence of hidrochemical conditions on REE 

availability and mobilization in aquatic environments. 

 

Keywords: Geochemical fractionation. Rare earth elements. Cross flow filtration. 

Mobility.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os elementos terras raras (ETR) apresentam propriedades geoquímicas 

únicas, que resultam do estado de oxidação trivalente e da ocorrência da contração 

lantanídica (ou decrescimento do raio iônico) que conduz às mudanças graduais e 

sistemáticas nas propriedades físico-químicas desses elementos. Em função disso, 

são utilizados como traçadores de processos geoquímicos fundamentais em 

diversas escalas. A maior razão que faz dos ETR traçadores geoquímicos está no 

fato de se tratar de elementos químicos trivalentes, que por isso apresentam 

comportamento geoquímico similar, exceto para os elementos cério (Ce) e európio 

(Eu) que podem apresentar outro estado de oxidação, tetravalente e bivalente, 

respectivamente. Sob essa perspectiva, é através da determinação das 

concentrações de ETR associados à fração particulada, coloidal e verdadeiramente 

dissolvida em águas fluviais que é possível saber informações sobre sua origem e 

sobre o fracionamento de elementos associados a tais frações (GOLDSTEIN; 

JACOBSEN, 1987, 1998; ELDERFIELD et al., 1990; SHOLKOVITZ, 1992; NEGRÉL 

et al., 1993; TRICCA et al., 1999; INGRI et al., 2000; XU; HAN, 2009).  

Durante as últimas décadas, muitos estudos foram realizados para conhecer 

a composição e fracionamento dos ETR em águas fluviais (GOLDSTEIN; 

JACOBSEN, 1988; ELDERFIELD et al., 1990; DUPRÉ et al., 1996; GAILLARDET et 
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al., 1997; DOUGLAS et al., 1999; VIERS et al., 2000; TOSIANI et al., 2004; XU; 

HAN, 2009). Apesar disso, ainda há pouca informação sobre o comportamento 

geoquímico desses elementos em ambientes de água doce, particularmente nos 

ambientes tropicais e subtropicais (TANG, 2010). Também, não há registros na 

literatura científica de trabalhos que foram realizados para verificar os efeitos 

decorrentes de impactos ocasionados na bacia de drenagem, como por exemplo, a 

transposição de águas, sobre a transferência de ETR para os ambientes costeiros. 

A transposição de águas tem sido uma alternativa para resolver problemas 

relacionados ao abastecimento de água em muitos países. No Brasil, a transposição 

é utilizada em grandes cidades, como por exemplo, na cidade de São Paulo 

(Sistema Cantareira) e no Rio de Janeiro (Sistema do Rio Paraíba do Sul), para 

garantir o abastecimento de água dos centros urbanos e respectivas regiões 

metropolitanas. Nesse contexto, o sistema de transposição do Rio Paraíba do Sul foi 

construído na década de 1950 a fim de aumentar a disponibilidade de água para a 

população da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana. Tal modificação na 

bacia de drenagem adveio do aumento da demanda por água na região, já que a 

população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro nos últimos 60 anos 

aumentou de 2,2 para 11 milhões de habitantes (MOLISANI, 2004; BORGES et al., 

2009). 

O sistema de transposição integra a bacia do Rio Paraíba do Sul à bacia de 

drenagem do Rio Guandu; sendo que o primeiro deles é o que fornece água para o 

sistema. O Rio Paraíba do Sul (RPS) é um importante rio do país, que corta os 

Estados mais populosos e industrializados. A bacia hidrográfica do RPS é 

influenciada pelo clima subtropical, sendo caracterizada por diversas formas de 

ocupação do solo, que são responsáveis pela degradação da vegetação e 

deterioração da qualidade de água. A bacia de drenagem do RPS abrange 57 mil 

km2 e a vazão média do sistema é de 244 m3/s. Ao longo de seu curso, são 

observadas alterações hidrológicas significativas que são decorrentes da 

transposição e construção de barragens (MOLISANI et al., 2007).   

A bacia de drenagem do Rio Guandu abrange 1400 km2, com vazão média 

natural de 20 m3/s (MOLISANI et al., 2007) sendo o ambiente receptor da água 
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transferida do RPS. Situa-se entre a Serra das Araras e a planície costeira limitada 

pela Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. A bacia do Guandu é influenciada pelo 

clima subtropical e o uso do solo é diversificado: apresentando remanescentes de 

cobertura vegetal, áreas rurais, regiões densamente povoadas e importantes 

parques industriais. Ademais, o lançamento de esgotos sanitários sem tratamento 

prévio em rios e os rejeitos das atividades de mineração de areia influenciam as 

condições ambientais e a qualidade da água que é captada pela estação de 

tratamento de água (ETA-Guandu).  

O esquema de transposição consiste em um sistema de bombeamento 

(FIGURAS 1.1 e 1.2) que transfere as águas do Rio Paraíba do Sul para os 

reservatórios situados na bacia do Rio Piraí, após vencer uma altitude de 43 metros 

ao longo da Serra das Araras. A partir do Reservatório do Vigário, a água é vertida 

por gravidade para a bacia do Rio Guandu. No decorrer do percurso, o fluxo hídrico 

é usado em três usinas hidrelétricas, com a capacidade de geração de 612 MW. 

Uma parte da vazão do Rio Guandu é captada pela Estação de Tratamento de Água 

do Guandu (ETA-Guandu), que após o tratamento a distribui para a cidade do Rio de 

Janeiro. O volume de água remanescente é liberado para a Baía de Sepetiba, sendo 

uma fonte adicional de material oriundo do continente para o ambiente costeiro 

(MOLISANI, 2004). 

O sistema de transposição de águas do Rio Paraíba do Sul promoveu 

alterações nas condições ambientais dos sistemas fluviais envolvidos. Após a 

captação de água pela ETA-Guandu e pelo parque industrial situado na bacia de 

drenagem do Rio Guandu, o volume final da transposição deságua na Baía de 

Sepetiba através do Canal de São Francisco (um braço do Rio Guandu), 

aumentando em três vezes a descarga fluvial para a baía: que é alterada de 41 m3/s 

para 129 m3/s. Esse aumento na vazão do Rio Guandu, após a transposição, o torna 

responsável por 86% do aporte de água na baía, aumentando a importância dessa 

bacia e de suas condições ambientais no transporte fluvial para a zona costeira 

(MOLISANI et al.,2007). No entanto, a transposição não aumenta somente o aporte 

de água para o Rio Guandu e para a Baía de Sepetiba. A transposição também 

afeta o volume de sedimentos que alcançam esses rios, de forma que o acréscimo 

atingiu 270 mil toneladas/ano (MOLISANI et al., 2007).  Essa carga adicional aliada 
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à ampliação da capacidade de transporte do rio, ocasionado pelo aumento da vazão 

regularizada, explica diversos impactos já constatados na Baía de Sepetiba, entre 

eles, a duplicação da taxa de sedimentação nesta Baía após a implantação do 

sistema de transposição (PATCHINEELAM et al., 2011). 

 

 

 

FIGURA 1.1 - Esquema do sistema de transposição de águas do Rio Paraíba do Sul 

(RPS) para o Rio Guandu. 

Fonte: Adaptado de MOLISANI, 2004. 
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FIGURA 1.2 - Registro fotográfico das etapas da transposição do RPS: (A) 

Reservatório de Santa Cecília, onde são captadas as águas do RPS; (B) Sistema de 

bombeamento que transpõe a água para o Reservatório de Santana; (C) Sistema de 

bombeamento que transfere a água para o Reservatório do Vigário; (D) A água a 

aRIazenada no Reservatório do Vigário é vertida por gravidade para o Rio Guandu 

(a imagem  inclui umas das usinas hidrelétricas do sistema).  

Fonte: MOLISANI et al., 2007. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

O comportamento dos elementos traço e contaminantes na Baía de Sepetiba 

e suas consequências para a biota são estudados desde a década de 1980 

(LACERDA, 1983; PESTANA, 1989). A partir da década de 1990 os estudos têm se 

voltado para o entendimento do papel do material particulado em suspensão (MPS) 

(RODRIGUES, 1990; BARCELLOS NETTO, 1991; BARCELLOS, 1995; MOLISANI, 
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2004; FRANZ, 2004), com o intuito de compreender os processos de transporte de 

espécies químicas para a baía. Nesse contexto, considerando a elevada 

concentração de MPS nas águas da Baía de Sepetiba aliado às significativas 

mudanças no cenário ambiental ocorridas na bacia de drenagem do Rio Paraíba do 

Sul, além do fato dessa bacia estar localizada em uma área particularmente 

urbanizada e industrializada, torna-se evidente a necessidade de mais estudos 

quantitativos sobre a efetiva participação da transposição nas modificações da 

dinâmica de transporte de sedimentos e no aporte de contaminantes, sobretudo nas 

áreas de manguezais. 

Estudos recentes foram realizados na Baía de Sepetiba visando entender o 

comportamento de elementos traço nesse ambiente estuarino (MOLISANI, 2004; 

FRANZ, 2004). Entretanto, considera-se importante avançar nesse conhecimento 

por meio de estudos que integrem a área afetada pela transposição das águas, 

desde o desvio das águas no RPS, passando pelos diversos reservatórios até 

desaguar na Baía de Sepetiba. Ademais, é importante que este estudo não se 

restrinja somente a um metal, e utilize outros elementos traço que não possuam 

origem difusa como é o caso do mercúrio.  

A literatura científica refere-se à utilização dos elementos terras raras (ETR) 

como indicadores geoquímicos (HENDERSON, 1984). De acordo com essa 

abordagem, as concentrações relativas individuais dos ETR são comparadas às 

características geológicas das áreas que serão estudadas. Dessa forma, esses 

elementos são capazes de fornecer informações sobre a origem do material, e sobre 

os processos supergênicos atuantes, que controlam as concentrações de elementos 

traço na Baía de Sepetiba. Os estudos com esse enfoque são de grande relevância 

ambiental, pois permitem a caracterização das concentrações de elementos traço, e 

a avaliação dos processos que atuam em seu transporte para a Baía de Sepetiba. 

Em outras palavras, revelam as interferências da transposição das águas do Rio 

Paraíba do Sul no aporte desses elementos traço para a Baía de Sepetiba. 

Silva-Filho et al. (2011) investigou o padrão de distribuição e fracionamento 

dos ETR em sedimentos, utilizando esses elementos como indicadores 

geoquímicos. Nesse trabalho foram analisadas duas regiões da Baía de Sepetiba: 
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(1) uma mais contaminada e (2) uma região mais preservada. Segundo os autores, 

foram encontradas mudanças nas concentrações de ETR, no padrão de 

fracionamento desses elementos e nos padrões de anomalias do Eu (európio) nos 

30 cm superficiais dos testemunhos coletados. De acordo com a datação feita nos 

testemunhos, as modificações supracitadas datam de 1950, e coincidem com o 

evento de transposição de águas do Rio Paraíba do Sul. O estudo aponta que a 

maior mudança decorrente do evento da transposição ocorreu no tipo de material 

que é transportado para Baía de Sepetiba. E essa mudança pode exercer importante 

papel no destino de nutrientes, contaminantes e elementos traço para a baía. 

Ademais, foi identificada uma mudança na taxa de sedimentação na área que 

passou de 0,2 cm/ano (SMOAK; PATCHINEELAM, 1999) para 1,03 cm/ano. Essa 

informação sugere a entrada de materiais geológicos diferenciados, fato que 

também pode estar associado ao evento da transposição. 

Patchineelam et al. (2011) utilizaram alguns indicadores geoquímicos de 

atividades antrópicas para datar sedimentos de áreas costeiras, correlacionando 

esses indicadores antrópicos com eventos ocorridos na região. Entre os indicadores, 

foi utilizada a concentração de matéria orgânica, mudanças padrão de 

granulometria, e modificações nas concentrações de metais, que corresponderam às 

mudanças ocorridas na região (desvio hidrológico da década de 1950 e com o 

princípio das atividades industriais da década de 1960). 

O trabalho de Araripe et al. (2011) analisou a concentração de elementos 

traços (entre os quais, os ETR) em amostras geológicas coletadas nas mediações 

do Rio Itingussú, situado na bacia de drenagem de Sepetiba, RJ. O estudo objetivou 

investigar as influências da geologia sobre a composição de solos e sedimentos da 

região. 

Valitutto et al. (2006) analisaram a concentração de metais em macrófitas 

aquáticas que se encontram nos reservatórios que integram o sistema de 

transposição de águas do Rio Paraíba do Sul. Os autores identificaram as macrófitas 

como excelentes acumuladoras de metais traço, em especial a espécie Eicchornia 

crassipes como grande acumuladora de ETR. 
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Diante dessas informações, é necessário investigar a influência do sistema 

de transposição de águas sobre o aporte de elementos terras raras (ETR) para a 

Baía de Sepetiba. Adicionalmente, é fundamental avaliar quais as mudanças 

ocorridas no comportamento dos ETR que podem ser atribuídas às intervenções 

antrópicas ocorridas na porção continental.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Os processos que ocorrem na interface continente-oceano exercem papel 

fundamental na regulação da entrada de elementos traço e MPS para as áreas 

costeiras e região oceânica. Os ciclos biogeoquímicos dos elementos traço na zona 

costeira têm sido alterados em decorrência de atividades antrópicas, especialmente 

nas desembocaduras de rios e nos estuários, levando ao aumento das entradas de 

metais para esses locais. Neste contexto, a hipótese de trabalho é a seguinte: a 

transposição das águas do Rio Paraíba do Sul é responsável por alterações na 

dinâmica do transporte de partículas, no aporte e acumulação de elementos 

traço para a Baía de Sepetiba. Além disso, o esquema de transposição de 

águas pode ser responsável pela mudança no comportamento geoquímico dos 

ETR ao longo do sistema de transposição de águas do RPS.  

Através da quantificação do MPS transportado ao longo do continuum 

continente-região costeira e dos elementos traço associados à fração particulada, 

coloidal e verdadeiramente dissolvida entre os pontos de amostragem estabelecidos 

na área de estudo, esse trabalho tem como objetivo geral investigar a influência da 

transposição de águas do Rio Paraíba do Sul no aporte e dinâmica dos 

elementos terras raras (ETR) para a Baía de Sepetiba. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

A partir da hipótese delineada e do objetivo geral, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Identificar as influências exercidas pelo sistema de transposição de águas do 

Rio Paraíba do Sul (RPS) no aporte de elementos terras raras (ETR) para a 

Baía de Sepetiba; 

 

 

 Determinar em que fração granulométrica os elementos terras raras (ETR) 

estão preferencialmente associados; 

 

 

 Discutir o comportamento sazonal do fluxo de elementos terras raras (ETR) 

para a Baía de Sepetiba. 



 

 

 

 

 

 

 

2 BASE TEÓRICA 

 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA O APORTE DE 
ELEMENTOS NA ZONA COSTEIRA 

 

 

A zona costeira consiste em uma área de transição entre a região 

continental e a marinha, que abrange o sistema de drenagem continental, a margem 

oceânica, os estuários, as águas costeiras e as frentes oceânicas situadas sobre a 

plataforma continental (MANTOURA et al., 1991; MOLISANI, 2004). Essas regiões 

vêm sofrendo, ao longo de muitos anos, as mudanças decorrentes da ação do 

homem (MOLISANI et al., 2007). Sob essa perspectiva, os ciclos biogeoquímicos 

dos elementos químicos nos ecossistemas costeiros podem ser diretamente 

afetados pelas atividades e usos da bacia de drenagem (LACERDA et al., 2001).  

Os rios constituem a unidade básica de organização das águas continentais 

(SIOLI, 1975), sendo a principal via através da qual materiais particulados e 

dissolvidos resultantes de processos naturais e antrópicos, que ocorrem nos 

domínios da porção continental, alcançam os oceanos (BIDONE et al., 1999; 

SANTOS, 2003). Além das modificações antrópicas inerentes aos ecossistemas 

aquáticos costeiros, esses ambientes também sofrem interferência devido às 
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atividades humanas na bacia de drenagem adjacente (MOLISANI et al., 2007). Os 

rios são responsáveis pela ligação entre continentes (FIGURA 2.1) e áreas costeiras 

e oceânicas, sendo considerados fundamentais para a sustentação da produtividade 

das regiões costeiras, através do aporte de nutrientes. No entanto, os rios também 

são considerados a principal via de contaminação das regiões costeiras e oceânicas, 

pois carreiam poluentes advindos do continente (SALOMONS; TURNER, 2005; 

CROSSLAND et al., 2005; MEYBECK; VÖRÖSMARTY, 2005). Definidos como parte 

da porção final dos rios e sistemas aquáticos costeiros, os estuários são 

considerados zonas de transferência de sedimentos entre os sistemas fluviais e 

marinhos, caracterizando-se como sumidouros para os mesmos, assim como 

recebem contaminantes dissolvidos e particulados de origem continental 

(RIDGWAY; SHIMMIELD, 2002; FRANZ, 2004). 

 

 

 

FIGURA 2.1 - Representação esquemática do continuum continente-oceano, 

enfatizando o transporte de materiais advindos da área da bacia de drenagem para 

as áreas de deposição (região costeira). Fonte: http://fossil.uc.pt/pags/sedime.dwt. 
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As características da zona costeira são estabelecidas pelo aporte continental 

de água e materiais, por interações entre os ambientes pelágico-bêntico e pelas 

forças oceanográficas (BLACKBURN, 1991; BODUNGEN; TURNER, 2001; 

MOLISANI, 2004). A interação desses fatores aprovisiona a sustentação de 

ecossistemas considerados entre os mais produtivos do mundo, os quais 

apresentam grande importância ecológica para a manutenção de muitas espécies da 

fauna e flora (LEWIS, 1977; MOLISANI, 2004; BRITO, 2005). Historicamente, a zona 

costeira tem sofrido muitas transformações decorrentes da ação antrópica, seja 

através da especulação imobiliária ou da instalação de pólos industriais. Como 

consequência, mais recentemente uma série de conflitos ambientais tem sido 

deflagrados principalmente entre aqueles que advogam a favor da preservação dos 

ecossistemas da região costeira e agentes de desenvolvimento econômico e 

industrial que prezam pela alteração desses ambientes dentro da lógica mercantil 

(CLARK, 1983; MOLISANI, 2004). Nesse contexto, há uma preocupação intensa na 

realização de estudos de caráter multidisciplinar que visem validar métodos 

adequados para avaliar as condições ambientais atuais e futuras nas regiões 

costeiras, além de fornecer subsídios para a implantação de práticas 

conservacionistas, de manejo e uso sustentável (LOICZ, 1994; LANCELOT et al., 

2002; NEAL et al., 2003; MOLISANI et al., 2004). 

Uma ferramenta possível para análise e consequente manejo das 

modificações que ocorrem na zona costeira é a consideração de que essa região 

reflete as alterações de toda a bacia de drenagem adjacente (FIGURA 2.2). 

Segundo essa abordagem, a região costeira e sua respectiva bacia de drenagem 

são tratadas como um sistema ambiental único, constituído por compartimentos 

ambientais integrados (atmosfera, solos, rios, estuários, etc.) que são influenciados 

pelos fatores físicos, químicos, biológicos e pela atividade humana (TURNER et al., 

1998; SALOMONS et al., 1999; LACERDA et al., 2002; MOLISANI, 2004).  

Entre os principais impactos ambientais observados na região costeira 

destacam-se a eutrofização, a poluição, a construção de reservatórios ou mudanças 

nos fluxos fluviais para o abastecimento e fornecimento de energia elétrica. Todos 

os impactos supracitados estão associados à urbanização e industrialização dessas 

áreas (LACERDA et al., 2002). Dessa forma, a influência antrópica sobre as bacias 
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de drenagem pode desencadear efeitos que se estenderão as áreas à jusante. Por 

exemplo, a construção de barragens é capaz de alterar a frequência, a natureza e a 

magnitude do aporte de água e sedimentos transportados para as regiões costeiras, 

as quais muitas vezes localizam-se em áreas distantes da atividade modificadora 

(HOPKINSON; VALLINO, 1995; LACERDA; MARINS, 2002; MARINS et al., 2003; 

MOLISANI, 2004). Essas mudanças no cenário ambiental decorrentes da ação 

antrópica podem alterar os ciclos biogeoquímicos de elementos traço, e como 

consequência, aumentar a entrada de metais para os ambientes costeiros e 

estuarinos a partir das fontes pontuais e difusas. Nesse sentido, os processos que 

ocorrem na interface continente-oceano exercem papel fundamental na regulação da 

entrada de elementos traço para as regiões costeiras e oceânicas. 

 

 

 

FIGURA 2.4 - Os principais processos que ocorrem nas mediações da bacia de 

drenagem e as vias de atuação sobre a região costeira.  

Fonte: Adaptado de LACERDA et al., 2002; MOLISANI, 2004. 
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2.2 DINÂMICA DE TRANSPORTE DE PARTÍCULAS 

 

 

As bacias hidrográficas são profundamente afetadas pelas intervenções 

antrópicas, como descrito anteriormente. A construção de barragens, por exemplo, é 

responsável por alterações no aporte de água e sedimentos que são transportados 

para as regiões costeiras (HOPKINSON; VALLINO, 1995; LACERDA; MARINS, 

2002; MARINS et al., 2003; MOLISANI, 2004). Outros efeitos ocasionados pelas 

interferências antrópicas no cenário ambiental, tangem às alterações nos ciclos 

biogeoquímicos dos elementos. Em outras palavras, essas alterações antrópicas 

podem aumentar o aporte de espécies químicas, provenientes de fontes pontuais ou 

difusas, para a zona costeira.  Nesse contexto, os processos que ocorrem na 

interface continente-oceano são fundamentais na regulação da entrada de 

elementos traço para as regiões costeiras e oceânicas. 

O transporte de sedimentos é um fenômeno natural que faz parte da 

evolução da paisagem, sendo responsável pelas formas geomorfológicas existentes 

na superfície da Terra. No entanto, a influência antrópica, decorrente de práticas 

agrícolas e obras de engenharia, alteram de maneira significativa os processos 

erosivos (ARAUJO et al., 2003). A erosão, o transporte e a sedimentação que 

ocorrem na superfície terrestre são considerados processos independentes, que se 

alternam em função da velocidade e do fluxo da água (SUGUIO; BIGARELLA, 

1979). A erosão aprovisiona a carga transportada pelo rio, que é constituída pelo 

material sólido carreado no fundo, das partículas em suspensão e do material em 

solução. O transporte de sedimentos, por sua vez, se dá em função do 

hidrodinamismo, da forma e coesão das partículas.  

Nesse sentido, para cada tamanho de partícula há uma velocidade crítica do 

fluido necessária para movimentá-la. O diagrama de HJULSTRÖM relaciona a 

velocidade do fluxo fluvial com a granulometria do material, que controla os 

processos de erosão, transporte e sedimentação (FIGURA 2.3). A análise do 

diagrama permite concluir que mais força é necessária para pôr em suspensão as 

argilas do que os sedimentos arenosos. Isso ocorre devido à força de coesão entre 
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as argilas, cuja superfície específica é maior e eletricamente carregada. O contrário 

ocorre na sedimentação, pois as argilas tendem a permanecer em suspensão por 

muito mais tempo em função de sua forma foliar e menor velocidade de decantação, 

regida pela Lei de Stokes. 

 

 

FIGURA 2.3 - Diagrama de HJULSTRÖM que relaciona a velocidade do fluxo e o 

tamanho das partículas. 

Fonte: Adaptado de SUGUIO, 1982. 

 

A capacidade de transporte de um rio e o volume da carga transportada é 

dependente da velocidade do fluxo e da seção do canal fluvial, ou seja, relaciona-se 

com a vazão ou descarga fluvial. O transporte do material em suspensão e 

dissolvido ocorre na mesma velocidade que flui as águas. Em contrapartida, a carga 

de fundo movimenta-se muito mais lentamente em função de seu deslocamento 

intermitente por meio do processo de saltação. De acordo com Suguio e Bigarella 

(1979) em vias gerais, a carga de fundo de um rio corresponde à cerca de 20% da 

carga suspensa. Quando se trata de ecossistemas fluviais brasileiros, a carga em 

suspensão é muito maior que a carga associada à fração dissolvida, em especial no 

período de intensa precipitação pluviométrica.  
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O material em suspensão, basicamente constituído por materiais da fração 

silte/ argila, é proporcional à vazão líquida fluvial. Consequentemente, a carga de 

fundo também é. Isso se deve ao fato dos sedimentos não derivarem somente das 

margens e do fundo dos rios, eles também são oriundos do escoamento que ocorre 

em toda a área da bacia de drenagem. Nesse sentido, a carga transportada pelo rio 

é superior nas fases iniciais das enxurradas e enchentes, quando a descarga líquida 

é significativamente alta (SUGUIO; BIGARELLA, 1979).  

 

 

2.3 DINÂMICA DE RESERVATÓRIOS E TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUAS 

 

 

A construção de barragens foi muito estimulada a partir da década de 1950. 

E nos dias atuais, os reservatórios apresentam uma área global de 

aproximadamente 400.000 km2, com expansão anual de 3,5% (BILLEN et al., 1991; 

HALIM, 1991; VÖRÖSMARTY, 1997; HAY, 1998). A partir da década de 1980 foram 

publicados diversos trabalhos com foco os impactos decorrentes das barragens 

(PETTS, 1980; PETTS; PRATTS, 1983; PETTS, 1984; PETTS; THOMS, 1986; XU, 

1990; 1996; 1997). 

As barragens são responsáveis por impactos significativos que não ficam 

restritos somente à área da bacia, mas se estendem à zona costeira adjacente 

(HALIM, 1991). A construção de barragens é motivo de preocupação nacional e 

internacional (IGBP, 1990; LOICZ, 1994; VÖRÖSMARTY et al., 1997; HAY, 1998), 

pois são responsáveis pela retenção do material modificando a pulsação natural do 

fluxo da água e do material associado. Além disso, muitos estudos têm apontado 

que as barragens influenciam o metabolismo de comunidades estuarinas e o padrão 

de migração de diversas espécies que utilizam essas áreas como berçários (HALIM, 

1991; SINHA et al., 1996; HUMBORG et al., 1997). Muitos trabalhos relatam que as 

barragens são eficientes na retenção de sedimentos, que em geral é da ordem de 

99% nos grandes reservatórios. Tal eficiência é calculada em função do volume e da 
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descarga liberada (BRUNE, 1953). Considerando a ocorrência da redução de carga, 

também é possível observar uma redução no tamanho dos grãos transportados, 

exceto em locais onde ocorre o aporte de tributários a jusante das barragens. 

Geralmente, os sedimentos transportados pós-barragens apresentam uma 

granulometria tão fina que não participam da floração dos canais fluviais (CHIEN, 

1985).  

Alguns autores categorizam os efeitos decorrentes da construção de 

barragens em três ordens: (i) As mudanças de primeira ordem ocorrem na carga 

sedimentar, vazão fluvial, qualidade da água, estrutura da comunidade planctônica, 

entre outros; (ii) As alterações de segunda ordem promovem mudanças na forma do 

canal, na composição do substrato, na colonização por macroalgas, entre outras; (iii) 

E as mudanças de terceira ordem afetam as comunidades de peixes e invertebrados 

aquáticos. Em geral, as respostas bióticas são mais rápidas que as abióticas, logo 

as variáveis bióticas de terceira ordem podem mudar antes de qualquer outra 

alteração nos parâmetros físicos. Esses ajustes ocorrem continuamente até que o 

ambiente fluvial alcance uma nova situação de equilíbrio dinâmico. 

Muitas barragens e reservatórios apresentam regimes de descarga distintos, 

que podem ser divididos em fluxo de água e de sedimento, os quais interagem com 

as margens fluviais à jusante. A relação entre a capacidade de transporte do fluxo e 

a carga sedimentar liberada do reservatório, juntamente com a relação entre 

erosividade do fluxo e erodibilidade dos bancos fluviais, promovem alterações no 

decorrer do curso fluvial até atingir um novo estado de equilíbrio.  

Um sistema de classificação geomorfológica relacionado com a distância a 

jusante da barragem foi proposto por Brandt (2000). Alterações distintas na seção 

transversal do canal são esperadas de acordo com a vazão, com a descarga 

sedimentar e a localização do perfil. Segundo este autor, três casos são 

identificados na relação existente entre vazão e carga fluvial após a construção de 

barragens: O primeiro caso é caracterizado quando a irrigação é o principal objetivo 

que justifique a construção da barragem, sendo a vazão e a carga sedimentar 

menores que a capacidade de transporte fluvial pós-barragem; O segundo caso se 

caracteriza quando o objetivo é a geração de energia, sendo que a vazão não tende 
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a ser alterada e a carga fluvial será menor que a capacidade de transporte; Já o 

terceiro caso ocorre quando não há alteração na vazão e uma sobrecarga é 

transportada, o reservatório fica sujeito a enchentes.  

Alguns autores relatam que, para a maioria dos rios, a metade das 

alterações na largura fluvial é atingida em aproximadamente dois anos após o 

fechamento da barragem (BRANDT, 2000). A erosão, por sua vez, atenua-se com o 

passar do tempo, à medida que a granulometria do leito se torna mais arenosa e a 

declividade mais suave, fato que ocorre após décadas ou séculos. Acredita-se que 

os rios passam por todas as mudanças na sua profundidade em 7 anos. 

 

 

2.4 OS ELEMENTOS TERRAS RARAS COMO INDICADORES 
GEOQUÍMICOS 

 

 

Os elementos terras raras (ETR) constituem um grupo de elementos 

químicos (série dos lantanídeos), com número atômico compreendido entre 57 (La) 

a 71 (Lu), que apresentam propriedades físico-químicas semelhantes. As 

similaridades existentes são derivadas da sua configuração eletrônica. Todos os 

átomos neutros possuem em comum a configuração eletrônica 6s2 e uma ocupação 

variável do nível 4f por ser energeticamente mais favorável (exceto para o lantânio, 

que não possui nenhum elétron f no seu estado fundamental). Ainda que nos íons 

trivalentes esse efeito desapareça, é observado um aumento regular na 

configuração 4fn (n = 1 - 14). E entre os ETR destaca-se o promécio (Pm), que não 

é encontrado na natureza em função da rápida desintegração dos seus isótopos 

(HENDERSON, 1984). Alguns autores incluem entre os ETR o ítrio (Y) e o escândio 

(Sc), já que esses elementos apresentam propriedades químicas semelhantes aos 

demais elementos que compõem a série dos lantanídeos (HENDERSON, 1984). De 

acordo com a IUPAC (LEIGH, 1990), o teRIo “lantanídeo” é usado somente para os 

elementos compreendidos entre o lantânio (La) e lutécio (Lu), enquanto a 

teRIinologia “elementos terras raras” é empregada quando se inclui a esse grupo os 
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elementos ítrio (Y) e escândio (Sc). A terminologia “terra rara” foi usada 

originalmente para descrever qualquer óxido natural desses elementos, em função 

do seu aspecto terroso e, por algum tempo, essa terminologia incluiu os elementos 

tório (Th) e zircônio (Zr).  

Uma importante característica dos ETR é a ocorrência da contração 

lantanídica, que é definida como uma diminuição uniforme no tamanho atômico e 

iônico com o aumento do número atômico. Essa contração ocorre em função do 

efeito eletrostático associado ao aumento da carga nuclear blindada perfeitamente 

pelos elétrons 4f. Como consequência dessa contração, a basicidade dos elementos 

decresce ao longo da série e essa diferença é responsável pela separação dos 

mesmos por meio de métodos de fracionamento e pelas pequenas variações nas 

propriedades desses elementos ao longo da série (LEE, 1999). 

A nomenclatura (TABELA 2.1, FIGURA 2.4) é aplicada para a série dos 

lantanídeos, que abrange os metais desde o lantânio (La) até o lutécio (Lu) 

(GREENWOOD, 1990).  Entretanto, a nomenclatura “elementos terras raras” ainda é 

motivo de intensa discussão. Há autores que consideram que essa terminologia é 

imprópria para seus elementos, pois eles receberam essa denominação porque 

foram inicialmente conhecidos na forma de seus óxidos, e se assemelhavam com 

materiais conhecidos como terras. Atualmente, os ETR integram um grupo metais 

que são utilizados cada vez mais pela indústria de alta tecnologia, e por essa razão, 

são considerados metais de alto valor tecnológico agregado.  
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TABELA 2.1 - Identificação dos elementos terras raras (ETR) com os 

respectivos números atômicos e valência de ocorrência natural. 

Elemento Número Atômico Ocorrência natural 

Lantânio (La) 57 La
+3

 

Cério (Ce) 58 Ce
+3

 e Ce
+4

 

Praseodímio (Pr) 59 Pr
+3

 

Neodímio (Nd) 60 Nd
+3

 

Promécio (Pm) 61 * 

Samário (Sm) 62 Sm
+3

 

Európio (Eu) 63 Eu
+3

 e Eu
+2

 

Gadolínio (Gd) 64 Gd
+3

 

Térbio (Tb) 65 Tb
+3

 

Disprósio (Dy) 66 Dy
+3

 

Hólmio (Ho) 67 Ho
+3

 

Érbio (Er) 68 Er
+3

 

Túlio (Tm) 69 Tm
+3

 

Itérbio (Yb) 70 Yb
+3

 

Lutécio (Lu) 71 Lu
+3

 

*Não ocorre naturalmente. Modificada de ROLLINSON (1993). 

 

Entre os estados de oxidação, o trivalente é o mais comum e característico 

da maioria dos compostos de ETR, além de ser o mais estável termodinamicamente. 

O estado de oxidação não depende apenas da configuração eletrônica, mas de um 

balanço entre as energias de ionização, reticular, de ligação e de solvatação (para o 

caso de soluções). O único lantanídeo que é suficientemente estável em solução 

aquosa no estado tetravalente (+IV) é o íon Ce+4, que é encontrado em alguns 

compostos de alto poder oxidante. O térbio, praseodímio e neodímio também são 

encontrados no estado tetravalente como óxidos e na forma de fluoretos, no entanto, 

todos são instáveis em solução (MOELLER, 1975; LEE, 1999). 
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FIGURA 2.4 - Tabela periódica dos elementos, com destaque para a série dos 

Lantanídeos. 

Fonte: http://www.ptable.com/?lang=pt. 

 

Os ETR são mais abundantes em relação a muitos outros elementos da 

tabela periódica. Por exemplo, o túlio (Tm) e o lutécio (Lu) são considerados os ETR 

menos abundantes, sendo mais abundantes somente que a prata (Ag) e o bismuto 

(Bi) (TABELA 2.2) (GREENWOOD; EARNSHAW, 1990; LEE, 1999). O cério (Ce) é o 

vigésimo sexto elemento mais abundante entre todos da tabela periódica, 

correspondendo à metade da abundância do cloro (Cl), sendo até cinco vezes mais 

abundante que o chumbo (Pb). Mesmo o túlio (Tm), que é o ETR mais raro após o 

promécio (Pm), é tão comum quanto o bismuto (Bi) e mais abundante que o iodo, o 

arsênio, o cádmio, o mercúrio e o selênio (GREENWOOD, 1990). A TABELA 2.3 

apresenta as abundâncias dos ETR na crosta terrestre.  
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TABELA 2.2 - Quadro comparativo da concentração média de alguns 

elementos (ppm) na natureza. 

Elementos Concentração (ppm) 

Tm 0,5 

Ag 0,07 

Bi 0,008 

Fonte: GREENWOOD; EARNSHAW, 1990; LEE, 1999 

 

 

TABELA 2.3 - Abundância dos ETR na crosta terrestre, segundo diferentes 

autores. 

Elemento [1] [2] [3] [4] 

La 30 - 30 31 

Ce 64 66 60 63 

Pr 7,1 9,1 6,7 7,1 

Nd 26 40 2,7 27 

Pm - 4,5 x 10-20 - - 

Sm 4,5 7,0 5,3 4,7 

Eu 0,88 2,1 1,3 1,0 

Gd 3,8 6,1 4,0 4,0 

Tb 0,64 1,2 650* 0,7 

Dy 3,5 4,5 3,8 3,9 

Ho 0,8 1,4 800* 0,83 

Er 2,3 3,5 2,1 2,3 

Tm 0,33 0,5 300* 0,3 

Yb 2,2 3,1 2,0 2,0 

Lu 0,32 0,8 350* 0,31 

Fonte: [1] TAYLOR; McLENNAN, 1981 Apud ROLLINSON, 1993; [2] GREENWOOD, 1990; [3] 

WEDEPOHL, 1995; [4] HOLLAND, 2003. Concentrações em ppm, exceto para células destacadas 

com (*) que exibe as concentrações em ppb. 
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Os ETR são de grande interesse ambiental, em decorrência de suas 

propriedades químicas, e por isso são utilizados como traçadores ambientais de 

processos geoquímicos fundamentais (HENDERSON, 1984). Esses elementos são 

utilizados como ferramenta para a investigação de paleoambientes, processos 

erosivos, interação água-rocha e em estudos petrogênicos (GUSTAFSSON et al., 

1997). O uso de ETR em estudos geoquímicos se deve ao fato desses elementos, 

quando em estado de oxidação trivalente, formarem um grupo de propriedades 

similares, desde o elemento mais leve do grupo, o lantânio (La), até o mais pesado, 

o lutécio (Lu). O decrescimento do raio iônico dos ETR (entre o La e o Lu) conduz a 

mudanças graduais, porém sistemáticas nas propriedades físico-químicas desses 

elementos (SHOLKOVITZ et al., 1991).  

De acordo com Henderson (1984), os ETR podem ser parcialmente 

fracionados por meio de diferentes processos mineralógicos e petrológicos, assim 

como durante o intemperismo. O grau de fracionamento dos ETR pode ser usado 

como indicador de sua origem sedimentar. Nesse sentido, muitos pesquisadores têm 

trabalhado para entender e quantificar os processos em que os ETR estão 

envolvidos no ambiente sedimentar com o intuito de usá-los como ferramenta para 

esclarecer a formação de depósitos sedimentares (HENDERSON, 1984). 

Segundo Rollinson (1993) as razões entre os ETR são utilizadas para 

estudar o grau de fracionamento entre os ETR leves e pesados. As concentrações 

normalizadas1 são utilizadas nesses cálculos, que podem ainda ser elaborado em 

gráfico de duas variáveis. Nesse contexto, a razão (La/Yb)N pode ser relacionada 

graficamente com CeN ou YbN para medir as mudanças no fracionamento com 

                                                           
1 Os ETR são regidos pela regra de Oddo-Harkins, e de acordo com essa regra, os elementos de 

número atômico par são mais abundantes que seus vizinhos ímpares. Isso ocorre em função da 

maior estabilidade de seus núcleos atômicos. Logo, para comparar graficamente concentrações de 

diferentes ETR é importante eliminar o efeito “zigue-zague”, através da noRIalização das 

concentrações dos ETR. A noRIalização é feita dividindo-se a concentração do ETR da amostra pela 

concentração do respectivo ETR em um padrão de referência. A noRIalização peRIite avaliar com 

mais clareza o tipo e grau de fracionamento dos ETR. Concentrações de ETR em rochas ígneas 

geralmente são noRIalizadas por condritos, sedimentos e rochas sedimentares são noRIalizados 

pelas concentrações em folhelhos (NASC – North american Shales composite) e alternativamente a 

noRIalização pode ser feita utilizando os valores de concentração de ETR da crosta continental 

superior ou dos folhelhos PAAS (Post Archean average Australian sedimentary rock). 
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mudanças nas concentrações de ETR. Outros diagramas semelhantes podem ser 

elaborados empregando-se outras razões (ROLLINSON, 1993). Durante processos 

de intemperismo e erosão, apenas pequenas quantidades de ETR se dissolvem, 

sendo que uma baixa percentagem de ETR chega aos oceanos sob a forma de 

solução. A maior parte dos ETR erodidos se encontra na fração argila 

(HENDERSON, 1984). Nesse contexto, o fato das concentrações de ETR serem 

mais abundantes nas frações detríticas que nas frações dissolvidas significa que 

esses elementos passam do intemperismo para a deposição quase que 

exclusivamente sem participar de processos químicos. Os ETR que se encontram na 

porção dissolvida podem participar de processos de formação de minerais 

autigênicos, principalmente oxi-hidróxidos de ferro e manganês e/ou substituindo 

cálcio em apatita marinha (HENDERSON, 1984). Os ETR são transportados em 

solução apenas em curtas distâncias. Nos transportes longos de minerais detríticos 

em correntezas superficiais eles permanecem ligados à argilominerais apresentando 

um comportamento imóvel (STOSCH, 2002).  

 

 

2.4.1 Comportamento dos elementos terras raras nos compartimentos 
ambientais 

 

 

Os ETR são pouco solúveis, e geralmente são encontrados em baixas 

concentrações em águas fluviais e oceânicas (ROLLINSON, 1993). Esses 

elementos são estáveis em solução, e por isso são empregados como traçadores de 

processos geoquímicos em ambientes superficiais e sub-superficiais (GOLDSTEIN; 

JACOBSEN, 1988; LEWIS et al., 1997). Quando em associação com sedimentos e 

com o MPS os ETR, comportam-se exatamente como os demais metais, e podem se 

encontrar sob formas distintas: (1) fração trocável; (2) associado aos carbonatos; (3) 

associado aos óxidos de ferro e manganês; (4) ligado à matéria orgânica; (5) na 

fração residual.  
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O cério (Ce) em águas oceânicas possui um comportamento diferente dos 

outros ETR, pois ele possui diferente susceptibilidade à oxidação em ciclos 

geoquímicos supergênicos. Ao contrário dos demais ETR, que sempre estão em 

estado trivalente em solução, o cério sofre transformações redox em condições 

ambientes oceânicas. Sua oxidação para o estado Ce (IV) leva ao surgimento de 

formas menos solúveis (SHOLKOVITZ et al., 1991). Essa dependência de seu 

estado de oxidação com o meio faz com que concentrações relativas de cério em 

carbonatos e sedimentos biogênicos possam fornecer informações sobre a natureza 

de oceanos ou atmosferas antigas, por exemplo. Desta forma é possível se fazer 

inferências sobre condições redox de fundo oceânico, fazendo deste elemento um 

traçador geoquímico para condições redox paleo-oceânicas (LIU et al., 1988).  

No passado, a maior parte dos estudos enfocava a geoquímica marinha de 

ETR, para determinar a distribuição e abundância desses elementos nos depósitos 

ferro magnesianos (PIPER, 1974a; INGRI; PONTER, 1987), em sedimentos (PIPER, 

1974b; MURPHY; DYMOND, 1984; RUHLIN; OWEN, 1986; WANG et al., 1986; 

KUZENDORF et al., 1988), em águas costeiras e oceânicas (PIPER, 1974b; De 

BAAR et al., 1985; KLINKHAMMER et al., 1983).  

Com relação aos estudos de ETR em ambientes de água doce, é possível 

constatar que há relativamente poucos nesses ambientes (UPSTILL-GODDARD et 

al., 1986; GOLDSTEIN; JACOBSEN, 1988; EDERFIELD et al., 1990; GOUVEIA et 

al., 1993). Ainda que a distribuição e o comportamento desses elementos tenham 

sido caracterizados em algumas bacias hidrográficas, como por exemplo, na bacia 

Amazônica, do Congo, Mekong e Sepik (DAI et al., 1998; GUSTAFSSON et al., 

2000). Sob essa perspectiva, é amplamente retratado na literatura científica que os 

rios são a principal via por onde produtos de erosão, advindos do continente, 

alcançam os oceanos. A composição química e isotópica desses produtos pode ser 

influenciada por: (1) composição litológica; (2) clima e taxa de intemperismo na bacia 

de drenagem; (3) classificação hidráulica; (4) diagênese e metamorfismo; (5) aportes 

eólicos e glaciais e (6) atividades antrópicas (GOLDSTEIN; JACOBSEN, 1988; 

FRALICK; KRONBERG, 1997). Esses parâmetros permitem entender a relação 

entre as frações transportadas pelos rios, particulada (que representa o produto da 

erosão), e a dissolvida (que resulta da dissolução de rochas e do aporte atmosférico) 
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possibilita identificar os processos físicos e químicos envolvidos (NEGREL et al., 

1993) e inferir sobre a composição da crosta continental superior. Nesse contexto, 

as bacias hidrográficas tropicais são marcadas pela intensificação do intemperismo 

físico e químico, por grande diluição, pequeno tempo de residência da água e 

flutuações sazonais. Em função da grande quantidade de precipitação pluviométrica, 

os rios tropicais transportam uma grande quantidade de sedimentos para os 

oceanos e carreiam uma única assinatura de distribuição de ETR quando 

comparamos com rios de altas altitudes e pH mais elevado (SULTAN; SHAZILI, 

2009).  

Em alguns casos, o comportamento de um determinado ETR se diferencia 

dos demais, sendo observado graficamente por uma tendência de deslocamento de 

sua posição em relação aos demais ETR. Esse tipo de comportamento é 

denominado anomalia do determinado elemento (HENDERSON, 1984). Os 

elementos suscetíveis a ocorrência de anomalias são aqueles que apresentam mais 

de um estado de oxidação, especialmente o európio (Eu) e cério (Ce). Quantifica-se 

a diferença de comportamento destes elementos através do cálculo das anomalias, 

que nos dão a extensão do fracionamento destes elementos em relação aos demais 

ETR. Uma maneira de realizar esse cálculo é uma razão entre a concentração do 

ETR, e o valor obtido na posição gráfica do mesmo por interpolação linear dos seus 

vizinhos.  Desta forma, uma razão maior do que 1 representa uma anomalia positiva, 

enquanto razões menores do que 1 representa anomalias negativas. 

(HENDERSON, 1984).  

 

 

2.5 ESPECIAÇÃO FÍSICA 

 

 

Uma análise de especiação é utilizada para avaliar a distribuição de 

diferentes espécies químicas de um metal. Em outras palavras, essa análise permite 

avaliar as diferentes formas químicas de um metal presentes em uma dada matriz. 
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Nesse sentido, é possível classificar uma análise de especiação de duas maneiras: 

a especiação física e química. A análise de especiação física preocupa-se em 

distinguir a distribuição do metal entre as frações dissolvida, coloidal e particulada. 

Enquanto a especiação química verifica a distribuição das várias espécies químicas 

do metal presentes em solução, considerando os metais complexados, os não 

complexados e faz a distinção entre os estados de oxidação. Estudos com esse 

enfoque são importantes, pois proveem informações importantes do ponto de vista 

ecotoxicológico. Essa abordagem permite a avaliação da presença de espécies 

químicas tóxicas nos ambientes aquáticos, ou seja, permite identificar as espécies 

que são biodisponíveis (TWISS et al., 2000; TWISS et al., 2001). No ambiente 

aquático, o íon metálico pode estar associado à matéria orgânica da fração 

particulada ou pode estar associado à compostos orgânicos e inorgânicos presentes 

na fração dissolvida. A fração particulada geralmente não apresenta formas tóxicas, 

enquanto os componentes inorgânicos e íons hidratados são considerados 

biodisponíveis, ou seja, são tóxicos aos organismos aquáticos. 

Nesse sentido, alguns autores sugerem que a separação das frações 

particulada e dissolvida é questionável e dependente das condições operacionais 

utilizadas (BENOIT et al., 1994; BENOIT; ROZAN, 1999). Operacionalmente, a 

fração dissolvida é parte da amostra natural separada por meio de uma membrana 

de 0,45 µm de porosidade (TEMPLETON et al., 2000). Entretanto, seria mais 

apropriado identificar essa fração com o termo “filtrável”, pois os colóides também 

estão sendo contabilizados (FLORENCE, 1982). Nesse sentido, mesmo 

considerando que abaixo do limite de 0,45 µm sólidos orgânicos e inorgânicos pode 

ser encontrado nas águas naturais, o termo “particulado” deve ser utilizado para os 

componentes com tamanho superior a 0,45 µm (BURBA et al., 1998). 

Na fração particulada os metais podem ser encontrados em associação com 

partículas orgânicas e inorgânicas. As partículas orgânicas maiores que 0,45 µm são 

decorrentes da decomposição de organismos aquáticos ou dos produtos de 

degradação desses organismos (SIGG, 1998). Adicionalmente, segundo Sigg (1998) 

o fitoplâncton pode interagir com metais nessa fração através da absorção do metal, 

ou pela formação de complexos em grupos funcionais encontrados na superfície 

celular. Consequentemente, dependendo das condições naturais, o fitoplâncton 
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presente na coluna d’água pode ser responsável pela regulação da concentração de 

metais (BRULAND et al., 1991). Os grupos carboxílicos e fosforílicos geram uma 

rede de cargas aniônicas na parede celular, na maior parte dos ambientes 

aquáticos, fato que contribui para a interação com cátions metálicos. 

A adsorção de metais na fração particulada também ocorre por meio da 

associação do metal ao material inorgânico. Nessa circunstância, o metal pode ser 

adsorvido junto a partículas minerais, como por exemplo, oxi-hidróxidos de ferro, 

manganês e alumínio e com argilominerais (HARSH; DONER, 1984; SIGG, 1994; 

1998). Nesse sentido, os oxi-hidróxidos de ferro são considerados os minerais mais 

abundantes no meio aquático, e por essa razão, eles desempenham um papel 

fundamental no comportamento de metais na coluna d’água (HONEYMAN; 

SANTSCHI, 1988). Não obstante, outras partículas inorgânicas podem influenciar o 

comportamento geoquímico de espécies metálicas em águas naturais, dependendo 

da sua reatividade e concentração.  

A partição de espécies químicas entre o material particulado em suspensão 

e a fração dissolvida exerce importante papel na especiação de metais em águas 

naturais. O conhecimento das condições que controlam a partição permite avaliar se 

uma espécie metálica pode ser transferida para uma forma potencialmente 

biodisponível (LU; ALLEN, 2001).  

De acordo com Sigg (1998), a precipitação, a troca iônica e a adsorção são 

os principais processos controladores da partição de metais entre a fase sólida e 

aquosa nos ambientes aquáticos. Sob essa perspectiva, a influência de cada 

processo sobre a partição é dependente do tipo de metal, das características do 

material em suspensão e da composição da coluna d’água. Por exemplo, alguns 

autores como Gundersen e Steinnes (2003) avaliaram a distribuição de cobre, 

chumbo, cádmio e alumínio entre as frações particuladas, coloidal e dissolvida. 

Esses autores constataram em seu trabalho que no caso do alumínio a partição foi 

regida pela precipitação, sendo que partição entre e os demais metais foi controlada 

por fatores como o pH e a concentração de matéria orgânica. Em outro trabalho, os 

autores observaram que tanto na fração dissolvida quanto no particulado, a matéria 

orgânica controlou a partição do cobre em águas superficiais (LU; ALLEN, 2001). 
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Além disso, o pH e a concentração de sólidos em suspensão são apontados em 

muitos trabalhos como aspectos fundamentais no controle da partição.  

Como no material particulado em suspensão, as espécies metálicas 

presentes associadas à fração dissolvida podem interagir com uma diversidade de 

ligantes naturais e de origem antrópica, formando complexos estáveis e que não são 

disponíveis para a biota. Na fração dissolvida, os principais responsáveis pela 

complexação dos metais são constituídos por estruturas coloidais, que são 

contabilizadas como dissolvidas. Nos ambientes aquáticos, parte dos componentes 

da fração coloidal é constituída por substâncias húmicas. Essas substâncias são as 

principais constituintes da matéria orgânica dissolvida e, são responsáveis pela 

complexação dos metais presentes na fase solúvel (CABANISS; SHUMAN, 1988; 

ZSOLNAY, 2003). Nesse contexto, nas águas naturais os metais podem estar 

associados à fração particulada ou complexados na fração dissolvida, e uma 

pequena proporção está presente na forma livre ou biodisponível. De modo geral, os 

ETR seguem essas premissas supracitadas, ou seja, comportam-se como a maior 

parte dos metais. 

 

 

2.6 ULTRAFILTRAÇÃO TANGENCIAL 

 

 

A ultrafiltração tangencial possibilita o fracionamento e pré-concentração das 

frações particulada, coloidal e verdadeiramente dissolvida. Essa técnica permite o 

fracionamento físico de amostras de águas, com base na diferença de peso 

molecular em fluxo tangencial, possibilitando separar e concentrar compostos 

orgânicos e inorgânicos presentes até mesmo em baixas concentrações no meio 

aquoso (HEDGES et al., 1994). É um método não destrutivo, capaz de processar 

grandes volumes de amostras e de maneira livre de reagentes. 

As principais formas de material presente nos ambientes aquáticos são 

operacionalmente definidas como: Material Particulado Grosso (MP-G > 63 µm), 
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Material Particulado Fino (MP-F > 0,1 µm) e Material Dissolvido Ultrafiltrado (0,001 

µm < MDU < 0,1 µm) (HEDGES et al., 1994). As frações particuladas e dissolvidas 

obtidas por meio de peneiramento e ultrafiltração podem ser descritas quanto à sua 

constituição. Nesse sentido, o MP-G é basicamente constituído pelo fitoplâncton, 

zooplâncton, material inorgânico e material geológico. Já o MP-F é formado pelo 

zooplâncton, fitoplâncton, bacterioplâncton, por argilas e colóides. O MDU é 

constituído por moléculas orgânicas complexas, ácidos húmicos e fúlvicos, proteínas 

e colóides (HEDGES et al., 1994) (FIGURA 2.5). 

Muitas técnicas, como a diálise, cromatografia por exclusão de tamanho e 

ultrafiltração, podem ser utilizadas na caracterização e distribuição de tamanho de 

matéria orgânica para prover informações sobre poluentes associados (LOGAN, 

1990; GUO; SANTSCHI, 1996). A diálise separa a solução utilizando uma 

membrana, onde o soluto de um determinado tamanho fica retido na superfície da 

membrana e o restante atravessa a membrana através da difusão (CAI, 1999). Essa 

técnica apresenta como desvantagem o tempo necessário para haver a separação, 

uma vez que não há pressão exercida durante o processo de separação, em 

especial quando é necessário processar grande volume amostral. 

 

 



31 
 

 
 

 

FIGURA 2.5 - Esquema descritivo das frações particuladas e dissolvidas obtidas 

pela pré-filtração, filtração convencional e ultrafiltração tangencial. 

Fonte: HEDGES et al., 1994. 

 

Na técnica de cromatografia por exclusão de tamanho o soluto é separado 

por uma coluna cromatográfica, e a separação ocorre com base no peso molecular. 

Nessa técnica de separação, é possível ocorrer erros em função da interação 

potencial que ocorre entre a coluna cromatográfica, o eluente e os componentes 

orgânicos.  

A técnica de separação por ultrafiltração pode ser realizada de duas 

maneiras distintas: por meio de filtração com fluxo vertical ou gravitacional. No modo 

de filtração normal (NFF – Normal Flow Filtration) o fluido é levado diretamente em 

direção à superfície da membrana, sob uma pressão aplicada. Dessa forma, as 

partículas de maior diâmetro não atravessam a membrana e podem entupir a 

superfície da mesma, sendo essa uma grande desvantagem operacional. Em 

contrapartida, o modo de filtração tangencial (TFF- Tangential Flow Filtration) faz 

com que o fluxo seja bombeado tangencialmente ao longo da superfície da 

membrana. Nesse caso, as partículas que são maiores que os poros da membrana 

filtradora são retidos no lado contra a corrente, no entanto, os componentes retidos 
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pela membrana não se acumulam sobre a sua superfície. Ao invés disso, eles são 

varridos ao longo do sistema pela força de fluxo tangencial. A Figura 2.6 apresenta 

um desenho esquemático comparativo dessas duas técnicas de filtração. 

A ultrafiltração tangencial é uma técnica que promove uma separação 

conveniente entre o material particulado, coloidal e verdadeiramente dissolvido 

(BUESSELER, 1996; GUO et al., 2001), fato que permite uma distribuição mais 

detalhada das espécies químicas nos sistemas naturais, possibilitando relacionar de 

modo mais estreito as estruturas biológicas e biogeoquímicas (LEAD et al., 1999). 

Essa técnica utiliza pressão modificada e membranas semipermeáveis de 

porosidades distintas, para possibilitar a separação de partículas em função de seu 

tamanho molecular, carga e/ou forma. Ademais, trata-se de uma técnica capaz de 

concentrar grandes volumes de amostra em um equipamento relativamente 

compacto (MILLIPORE, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.6 - Esquema comparativo do procedimento de filtração com fluxo normal 

(esquerda) e com fluxo tangencial (direita).  

Fonte: Adaptado de MILLIPORE, 2007.



 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A Baía de Sepetiba (FIGURA 3.1) integra a Região Hidrográfica Atlântico 

Sudeste, sendo uma região de relevância nacional, colonizada por grande 

contingente populacional e de grande importância econômica relacionada, 

principalmente à instalação de um parque industrial nas mediações. Nesse contexto, 

o desenvolvimento econômico da região é motivo para preocupação com relação à 

disponibilidade de água, demanda de energia e deterioração dos recursos hídricos 

locais em função da industrialização e urbanização. 

A bacia hidrográfica contribuinte à Baía de Sepetiba abrange 2.711 km2 e 

abriga cerca de 1,7 milhões de habitantes (FRANZ, 2004), sendo constituída por 22 

sub-bacias hidrográficas, além de receber parte das águas do Rio Paraíba do Sul 

(RPS), que são desviadas pela barragem de Santa Cecília (FEEMA, 2004). Os 

principais rios constituintes da bacia hidrográfica são: Rio Guandu, Rio da Guarda, 

Canal Guandu, Rio Itingussú, Rio Piraquê, Rio Piracão, Rio Ingaíba, São Braz, Rio 

do Saco e Rio Saí. A maior parte dos rios dessa bacia hidrográfica apresenta os 
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seus cursos modificados em relação aos seus cursos originais (SEMADS, 2001). 

Além disso, na bacia de drenagem, os rios que nascem na Serra do Mar são 

responsáveis pela formação de uma extensa planície que é entremeada por brejos. 

Essa particularidade da região exigiu que fossem feitas muitas obras de retificação, 

como por exemplo, a construção de canais de drenagem como o Canal de São 

Francisco, o Ita e o Pedro II. A região abrange doze municípios fluminenses que 

estão totalmente inseridos na área da bacia, e parte do território das cidades do Rio 

de Janeiro, Nova Iguaçu, Paulo de Frontain, Miguel Pereira e Rio Claro (SEMADS, 

2001). A área inclui ainda importantes eixos rodo-ferroviários, entre os quais se 

destacam a BR-101 e a BR-116. Ademais, é notável o adensamento populacional da 

região, decorrente do processo de expansão urbana e à implantação de parques 

industriais (pólo petroquímico, indústria siderúrgica e o Porto de Sepetiba).  

A baía de Sepetiba é um estuário semiconfinado que se formou em 

decorrência do fechamento da Restinga de Marambaia, durante a última regressão 

do nível do mar, que ocorreu há cerca de 3.500 anos. A baía de Sepetiba é um 

corpo d’água de 520 km2, que possui 170,5 km de perímetro, 12,5 km de largura 

máxima (no sentido norte-sul) e 25 km de comprimento máximo (SEMADS, 2001). A 

baía encontra-se limitada à nordeste pela Serra do Mar, ao norte pela Serra da 

Madureira, à sudeste pelo Maciço da Pedra Branca e ao sul pela Restinga da 

Marambaia. A profundidade média deste corpo d’água está compreendida entre 2-12 

metros. Na região, a precipitação média anual varia entre 1000-2300 mm, sendo os 

meses compreendidos entre dezembro e março caracterizados como período 

chuvoso, e de junho a agosto ocorre a estação seca.  

A baía de Sepetiba é um ambiente costeiro, constituído por uma bacia 

hidrográfica de 443 km2; sendo caracterizado como um sistema estuarino 

influenciado pelo regime de marés, que sustenta extensas áreas de manguezais, 

além de alta produtividade pesqueira. A drenagem fluvial da baía de Sepetiba é 

formada por nove rios, sendo o Canal de São Francisco, responsável por 86% do 

aporte fluvial para a baía (MOLISANI, 2004; MOLISANI et al., 2006). Nesse sentido, 

a baía de Sepetiba é o ambiente receptor da vazão resultante dessa transposição de 

águas descrita nas páginas seguintes. A distância entre o Rio Paraíba do Sul e a BS 

através do esquema de transposição é de 94 km. 
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O presente estudo foi realizado na bacia de drenagem artificialmente 

modificada constituída pelas bacias do Rio Paraíba do Sul (RPS), a bacia 

hidrográfica do Rio Guandu (RG) e a baía de Sepetiba (BS), destino final do aporte 

fluvial. A drenagem do sistema Rio Paraíba do Sul-Rio Guandu é considerada 

artificialmente modificada em virtude dessas bacias não serem naturalmente 

conectadas. No entanto, através da interferência humana, a bacia do RPS é 

transposta para a bacia do RG através da utilização de usinas elevatórias. O referido 

esquema de transposição compreende uma área de 2.127 km2, desconsiderando a 

parte da bacia do RPS a montante da captação.  

 

 

 

FIGURA 3.5 - Localização da Baía de Sepetiba no Brasil e no Estado do Rio de 

Janeiro.  

Fonte: MOLISANI et al., 2006. 

 

O RPS (corpo doador para o esquema de transposição) é o principal recurso 

hídrico do Estado do Rio de Janeiro. Outra particularidade do RPS é que ele 

percorre os estados mais industrializados e populosos do país (Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais). A bacia hidrográfica do RPS corresponde a uma área de 
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56.600 km2, a direção do curso fluvial é de oeste a leste, fluindo paralelamente em 

relação a Serra das Araras por 1.145 km antes de desaguar no Oceano Atlântico. A 

vazão média do RPS é de 244 m3 s-1, com variação sazonal compreendida entre 437 

e 180 m3 s-1 (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO et al., 2007a). Muitas 

modificações hidrológicas foram feitas no RPS, tais como a construção de 

barragens, transposição de águas associadas ao aumento das demandas por água 

para consumo humano, irrigação e para fins industriais (GOVERNO DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO et al., 2007a). Entre as alterações hidrológicas promovidas na 

bacia do RPS é importante destacar a transposição de suas águas para a bacia do 

RG, com o intuito de aumentar a oferta de água para o abastecimento da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Essa região se caracteriza por intenso crescimento 

urbano nos últimos 60 anos, este crescimento é representado pelo aumento da 

população de 2,23 para 10,8 milhões (IBGE, 2000; BORGES et al., 2009). 

 Devido ao crescimento populacional, houve um aumento na demanda por 

água. Dados de 2001 apontam que na região metropolitana do Rio de Janeiro 

703,92 milhões de m3 de água foram utilizados no consumo humano (80%), 

industrial (2,4%) e outras atividades (17,6%) (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2002). Em decorrência da limitada capacidade hídrica das bacias 

hidrográficas da região metropolitana do Rio de Janeiro, uma parte do fluxo do RPS 

é desviado para o RG e aproximadamente 41 m3 s-1 são captados pela Estação de 

Tratamento de Água do Guandu (ETA-Guandu), para serem tratados e distribuídos 

para a cidade do Rio de Janeiro e áreas adjacentes (CEDAE, 1996); e o fluxo fluvial 

excedente segue para a baía de Sepetiba.  

Esse esquema de transposição envolve além da bacia do RPS e do RG, a 

bacia do Rio Piraí e do Reservatório do Vigário (RV). O Rio Piraí se estende por 100 

km e sua bacia hidrográfica apresenta uma área de 1.021 km2. Este rio é um 

tributário do RPS e drena áreas predominantemente agrícolas. A bacia do 

Reservatório do Vigário é constituída pelo esquema de transposição e localiza-se no 

limite entre as bacias do Rio Piraí e Guandu, e a sua descarga é vertida para a bacia 

do RG. O RG é formado a partir da confluência dos rios Ribeirão das Lages e 

Santana. A bacia hidrográfica do RG apresenta uma área de 1.395 km2 e percorre a 

33 km de distância, que é constituída por áreas rurais até regiões densamente 
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industrializadas, antes de alcançar a BS. A descarga do RG atinge a BS através de 

um sistema de canais retificados e o Canal de São Francisco (CSF) é o mais 

importante deles, que representa uma contribuição de 86% das entradas de água 

doce para a baía de Sepetiba. 

A transposição das águas na região se iniciou na década de 1950, com a 

construção da barragem de Santa Cecília no RPS, na altura do município de Barra 

do Piraí. Nesta região, foi construída uma usina elevatória composta de quatro 

bombas que transferem 160 m3 s-1 (sendo 40 m3 s-1 cada uma das bombas) da 

vazão do RPS para o Rio Piraí. Para isto foi feita uma elevação de 15 m do nível do 

terreno, caracterizando a primeira transposição de bacias. 

A barragem do Rio Piraí retém as águas transpostas do RPS e inundam a 

área do Reservatório de Santana. Este reservatório tem uma bacia de drenagem de 

433 km2, com uma área de inundação de 5,95 km2 e profundidade média de 3,3 m. 

A descarga do Reservatório de Santana e a contribuição da porção média do Rio 

Piraí são captadas por uma usina elevatória e bombeadas através de uma elevação 

de 35 m para inundar o RV, sendo esta operação caracterizada como uma 

transposição de bacias. O RV apresenta uma bacia de drenagem de 30 km2 e área 

inundável de 3,8 km2, com profundidade média de 13,5 m. O método adotado no 

presente estudo considera que a descarga do RV na bacia do RG corresponde ao 

aporte relativo à transposição do RPS. 

Os reservatórios de Santana e Vigário são caracterizados pela presença de 

bancos de macrófitas aquáticas. No Reservatório de Santana são encontrados 

densos bancos da espécie de macrófita enraizada e submersa Elodea densa, além 

de outras espécies menos representativas como Sagittaria montevidensis, 

Eicchornia azurea e Myriophyllum aquaticum. As espécies se dispõem no 

reservatório na forma de pequenos bancos ou ocupando toda a seção transversal 

dos reservatórios. Em ambos os reservatórios, a significativa presença das 

macrófitas demanda por um manejo frequente destas áreas para que o esquema de 

transposição funcione de modo satisfatório. Este manejo é feito por meio da 

remoção mecânica da vegetação, que são descartadas em áreas próximas. 



38 
 

 
 

A descarga do Reservatório do Vigário é vertida para a bacia do RG por 

meio do gradiente de elevação de 390 m da Serra das Araras até a zona costeira da 

BS. A descarga fluvial através da diferença de elevação do relevo é utilizada em três 

usinas hidrelétricas com capacidade para geração de 612 MW (GOVERNO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO et al., 1997b). O controle das vazões hídricas deste 

esquema de transposição com fins de geração de energia é responsabilidade da 

LIGHT. 

O trabalho foi desenvolvido ao longo do sistema de transposição de águas 

do Rio Paraíba do Sul (RPS), que consiste em um sistema de bombeamento que 

transfere água do RPS para reservatórios situados na bacia hidrográfica do Rio 

Piraí, no alto da Serra das Araras. O fluxo hídrico desviado é usado para geração de 

energia hidroelétrica e no abastecimento público da população da cidade do Rio de 

Janeiro. O volume excedente proveniente do sistema de transposição deságua na 

Baía de Sepetiba (BS) (MOLISANI et al., 2006).  

Considerando os objetivos propostos, foram estabelecidos os seguintes 

pontos de amostragem: P-01 localizado no Rio Paraíba do Sul, a montante do 

sistema de transposição de águas; P-02 situado no Reservatório do Vigário, no alto 

da Serra das Araras; P-03 localizado no Canal de São Francisco, à jusante do 

sistema de transposição de águas; e P-04 situado no Rio Itingussú, pertencente à 

bacia hidrográfica da Baía de Sepetiba, ponto situado fora do sistema de 

transposição, utilizado como ponto de captação de água para a CEDAE (FIGURA 

3.2). 
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FIGURA 3.2 - Mapa com a localização dos pontos de amostragem. À direita, um 

registro fotográfico da região da transposição de águas e um gráfico 

esquematizando o sistema de transposição de águas do RPS. 

 

 

3.1.1 Descrição geológica da área de estudo 

 

 

Os pontos de amostragem P-01 (Rio Paraíba do Sul em Barra do Piraí), P-

02 (Reservatório do Vigário), P-03 (Canal de São Francisco) são característicos da 

geologia da bacia do Rio Paraíba do Sul, enquanto o ponto P-04 (Rio Itingussú) é 

característico da geologia da bacia de Sepetiba. A Tabela 3.1 apresenta as 

coordenadas dos pontos de amostragem supracitados.  
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TABELA 3.1 - Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem 
estabelecidos ao longo do sistema de transposição de águas do RPS e do 

ponto representativo da bacia de drenagem de Sepetiba. 

 

Pontos de Amostragem Coordenadas 

P-01: Rio Paraíba do Sul (médio curso) 22º 28’ 13,70” S 
43º 49’ 41,43” O 

P-02: Reservatório do Vigário 22º 40’ 53,60” S 
43º 52’ 25,75” O 

P-03: Canal de São Francisco 22º 53’ 03,1” S 
43º 43’ 03,6” O 

P-04: Rio Itingussú 22º 54’ 07,29” S 
43º 53’ 33,9” O 

 

 

A FIGURA 3.3 apresenta o mapa geológico da região do trecho médio do 

Paraíba do Sul. A geologia do trecho médio da bacia do Rio Paraíba do Sul é 

caracterizada por gnaisses bandado (com destaque para os seguintes minerais 

acessórios: silimanita, granada, muscovita e biotita), com intercalações de biotita 

gnaisse, mármore, rochas calcissilicáticas, gonodito, anfibolito básico e quartzito. 

Encontram-se ainda na região da bacia hidrográfica do médio Paraíba gnaisses 

(biotita com intercalações de silimanita – granada – muscovita – biotita), xisto e 

rochas calcissilicáticas. Cabe destacar que a mineralogia dessas rochas é 

caracterizada pela presença de alanita, que é um mineral rico em ETR (LEITE et al., 

2004). 
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FIGURA 3.3 - Mapa Geológico da região do trecho médio da bacia hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul.  

Fonte: Modificado de LEITE et al., 2004. 
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Já a Geologia regional da baía de Sepetiba (FIGURA 3.4) é limitada por 

planícies litorâneas quaternárias e pelo embasamento pré-cambriano, granito 

gnáissico, que constitui a Serra do Mar (BRÖNNIMANN et al., 1981). As serras que 

circundam a baixada de Sepetiba são constituídas por gnaisses granitóides 

intercaladas por veios de diabásio com grandes quantidades de piritas, que 

apresentam as suas estrias características. As rochas da região também 

apresentam minerais ricos em ferro (biotita), e, além disso, é importante destacar a 

presença da alanita nessas rochas, que é um mineral rico em ETR. 

 

 

FIGURA 3.4 - Mapa geológico da região de Sepetiba, RJ.  

Fonte: GOES, 1942. 
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3.2 PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM E METODOLOGIA 

 

 

3.2.1 Descrição dos procedimentos de amostragem 

 

 

As coletas foram realizadas em dois períodos sazonais distintos: um período 

de coleta entre setembro-março (período de superávit hídrico ou estação chuvosa) e 

abril-agosto (período de déficit hídrico ou estação seca). No campo foram feitas 

medidas dos parâmetros físico-químicos (pH, Eh, condutividade elétrica, total de 

sólidos dissolvidos, oxigênio dissolvido e temperatura) utilizando uma sonda 

multiparâmetro Hanna Instruments (Modelo HI9828). Depois de mensurados os 

parâmetros físico-químicos, as amostras foram coletadas para diferentes finalidades 

(determinação de nutrientes, sílica, cátions, ânions e para o fracionamento). Todas 

as amostras coletadas foram acondicionadas em frascos de polietileno previamente 

limpos e lavados “in situ” antes da amostragem. Para o fracionamento (especiação 

física) das amostras de água, foram coletados 50 L de água utilizando um balde na 

sub-superfície do canal fluvial, em cada ponto de amostragem (FIGURA 3.5).  
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FIGURA 3.5 - Registro fotográfico realizado no momento da amostragem. Foto: 

cervo pessoal. 

 

 

3.2.2 Descrição da metodologia 

 

 

Uma alíquota de água fluvial foi utilizada para a determinação das 

concentrações de H4SiO4, e PO4
-3 utilizando métodos colorimétricos, reagentes, 

padrões de calibração e comprimentos de onda específicos em espectrofotômetro 

Instrutherm (Modelo UV-2000A) (CARMOUZE, 1994). As condições analíticas para a 

determinação de ortosilicato e ortofosfato em solução estão especificadas na Tabela 

3.2.  
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Imediatamente após a chegada ao Laboratório foi realizada a determinação 

da alcalinidade total em cada uma das amostras coletadas no campo, por titulação 

potenciométrica utilizando ácido clorídrico 0,1 N padronizado (GRAN, 1952). 

 

TABELA 3.2 - Especificações analíticas dos métodos para determinação 

química de ortosilicato e ortofosfato nas amostras de água. 

Determinação química Método Comprimento de 

onda 

Referência 

Sílica GRASSHOFF, 1976 Λ = 880 nm CARMOUZE, 1994 

Ortofosfato MURPHY; RILEY, 

1962 

Λ = 885 nm CAROUZE, 1994 

 

Outra sub-amostra desta alíquota foi destinada para a determinação de 

cátions e ânions maiores em solução (F-, Cl-, SO4
-2, NO3

-, NO2
-, NH4

+, Na+, K+, Ca+2, 

Mg+2) através da técnica de cromatografia de troca iônica em equipamento Metrohm 

(Modelo 850 Professional IC acoplado a um amostrador automático Modelo 858 

Professional Sampler Processor), utilizando colunas de troca iônica e detector de 

condutividade. As condições analíticas de trabalho para determinação das 

concentrações de cátions e ânions maiores estão especificadas na Tabela 3.3. 

Como padrão para certificação das análises foi utilizado um padrão multielementar 

da Fluka (F-, Cl-, SO4
-2, Na+, K+, Mg+2, Ca+2) elaborado com concentração de 6 mg/L 

utilizando água ultrapura, e analisado nas mesmas condições das amostras. As 

concentrações são apresentadas na Tabela 3.4. 

As concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD) foram 

determinadas em Analisador de Carbono Thermo Fisher Scientific com detecção por 

ultravioleta utilizando o método de oxidação por persulfato de sódio (protocolo 

5310C; STANDARD METHODS, 1995). Os dados de COD foram utilizados como 

referência para avaliar as prováveis perdas e contaminações durante o processo de 

ultrafiltração das amostras. 
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TABELA 3.3 - Condições analíticas de operação do equipamento de 

Cromatografia Iônica para determinação das concentrações de cátions e 

ânions em amostras de águas fluviais. 

Condições Analíticas Determinação de Ânions Determinação de Cátions 

Coluna A Sup 5-150 mm C4 – 100 mm 

Eluente Na2CO3 2,0 mM 

NaHCO3 1,0 mM 

Ácido Oxálico 2,0 mM 

Fluxo 0,7 mL/min 0,9 mL/min 

Regenerante H2SO4 100 mM Não utiliza 

Solução de limpeza Água ultrapura Água ultrapura 

Pressão 8,5 MPa 5,1 MPa 

Condutividade 15,7 µS/cm 612 µS/cm 

Tempo de corrida 20 minutos 40 minutos 

 

TABELA 3.4 - Comparativo entre as concentrações do padrão de referência e 

concentrações médias obtidas (n = 3) nas condições experimentais utilizadas 

nas determinações de cátions e ânions. As concentrações foram expressas em 

mg/L. 

 

 

 

 

As concentrações dos elementos terras raras (ETR) (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 

Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) e outros elementos traço foram determinadas no 

espectrômetro de massa com plasma indutivamente acoplado Thermo Fischer 

Scientific (Modelo XSERIES 2 ICP-MS). As condições operacionais do ICP-MS 

F - Cl -
SO 4

-2 Na+ K + Mg +2 Ca+2

Valor de referência no material certificado (mg/L) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Concentração média obtida (mg/L) 5,5 5,4 6,5 6,4 6,2 6,2 6,1

Desvio padrão 0,21 0,40 0,32 0,25 0,46 0,46 0,29

Erro relativo (%) 8 10 8 7 3 3 2
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foram especificadas na Tabela 3.5. Para validação do método de determinado 

adotado no presente estudo foi utilizado o material certificado de referência SPS-

SW1 (Surface water level 1 – Batch 117, da LGC Standards), os valores da 

determinação do padrão certificado estão determinadas na Tabela 3.6. Para avaliar 

com clareza o tipo de fracionamento dos ETR nas amostras, as concentrações de 

elementos terras raras determinadas nas amostras foram normalizadas pelas 

concentrações de ETR presentes em folhelhos australianos PAAS (Post-Archean 

average sedimentary rocks).  

 

TABELA 3.5 - Condições operacionais do ICP-MS e parâmetros de aquisição de 

dados. 

Condições operacionais no ICP-MS 

Potência do gerador RF (W) 1.400 

Vazão de ar do plasma (L/min) 13 

Vazão de ar do gás auxiliar (L/min) 0,7 

Vazão de ar do nebulizador (L/min) 0,98 

Vazão de gás CCT (8% H2/He) L/min 6,98 

Focus (V) -5,3 

Extração (V) -94,1 

Hexapolo bias (V) -10 

Modo de varredura Peak jump 

Número de réplicas 5 

Câmara de nebulização Cônica 

Nebulizador Concêntrico 
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TABELA 3.6 - Comparativo entre as concentrações do Material Certificado de 

Referência e valores médios obtidos (n = 3) na determinação de elementos 

traço, utilizando os parâmetros analíticos descritos. As concentrações são 

expressas em µg/L. 

 

 

 

 

3.2.3 Ultrafiltração tangencial 

  

 

Os procedimentos de otimização do processo de ultrafiltração tangencial 

estão descritos em Santos-Neves et al., 2011 (ANEXO 1). O sistema de ultrafiltração 

utilizado para o fracionamento das amostras, assim como para pré-concentração 

das frações. O equipamento de ultrafiltração tangencial utilizado foi o Millipore 

(Modelo Pellicon 2) (FIGURA 3.6), e o esquema geral de funcionamento do sistema 

de UF está esquematicamente apresentado na Figura 3.7.  

 

MCR ( µg/L) Valores médios (µg/L) Desvio Padrão Erro relativo (%)

La 0,5 0,692 0,002 38,4

Ce 0,5 0,621 0,005 24,2

Pr 0,5 0,423 0,002 15,4

Nd 0,5 0,826 0,004 65,2

Sm 0,5 0,84 0,01 68

Eu 0,5 0,461 0,006 7,8

Gd 0,5 0,761 0,014 52,2

Tb 0,5 0,568 0,001 13,6

Dy 0,5 0,536 0,009 7,2

Ho 0,5 0,487 0,002 2,6

Er 0,5 0,447 0,004 10,6

Tm 0,5 0,648 0,003 29,6

Yb 0,5 0,749 0,004 49,8

Lu 0,5 0,634 0,058 26,8
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FIGURA 3.6 - Registro fotográfico do equipamento de ultrafiltração tangencial em 

operação no laboratório. Foto: acervo pessoal. 

 

FIGURA 3.7 - Esquema de funcionamento do sistema de ultrafiltração tangencial. 
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Para o fracionamento e pré-concentração das amostras de águas fluviais, 

foram selecionadas membranas filtrantes com três porosidades distintas: 0,1 µm, 10 

KDa e 1 KDa.  As membranas que foram utilizadas para a ultrafiltração são 

constituídas externamente de polietersulfona, com recheio interno de celulose 

regenerada. As Figuras 3.8 e 3.9 ilustram, respectivamente, a estrutura externa das 

membranas de ultrafiltração e o esquema interno da membrana.  

 

 

FIGURA 3.8 - Registro fotográfico da membrana de celulose regenerada utilizada na 

ultrafiltração. Fonte: MILLIPORE, 2007. 

 

Após a montagem do sistema de ultrafiltração, foi iniciado o procedimento de 

limpeza das membranas. Este procedimento foi realizado seguindo as 

recomendações contidas no manual do equipamento (MILLIPORE, 2007): utilizando 

entre 1-5 litros de solução de Hidróxido de Sódio (NaOH) 0,1N, seguido por um 

intenso processo de lavagem com água destilada até a recuperação do pH da água 
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de saída do sistema alcançar valores próximos às águas naturais (pH 6,0-7,0).  De 

maneira geral para cada litro de solução de Hidróxido de Sódio (NaOH) utilizada na 

limpeza do sistema, foram necessários de 10-30 litros de água destilada para a 

recuperação do pH e início da filtração das amostras. É fundamental, antes de iniciar 

a filtração fazer um condicionamento da membrana com a própria amostra que será 

filtrada na sequência. Logo após o processo de limpeza e condicionamento da 

membrana, foram acoplados ao sistema de filtração os reservatórios de polietileno, e 

as amostras coletadas no campo (50 L) foram transferidas para esse recipiente, 

dando início ao processo de filtração.  

 

 

FIGURA 3.9 - Esquema da estrutura interna das membranas de celulose utilizadas 

na ultrafiltração. Fonte: MILLIPORE, 2007. 

 

As pressões máximas de trabalho (entrada e saída do sistema) durante o 

processo de filtração foram mantidas entre 2-3 bar (ou 29-43) psi. A pressão ideal de 

filtração depende das características da porosidade da membrana que está sendo 

utilizada. Nesse sentido, quanto menor é a porosidade, maior a velocidade da 

bomba, e as pressões mais elevadas são ideais. O controle da pressão de operação 

do equipamento é feito através da manipulação das velocidades na bomba 

peristáltica e grampos. 
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O equipamento pode funcionar com dois modos de filtração distintos: O 

modo de recirculação, através do qual o permeado e o retentado são reciclados e o 

volume de amostra permanece constante. Esse modo de filtração é utilizado em 

procedimentos de limpeza do sistema. Para que o sistema funcione no modo de 

recirculação, todas as mangueiras de saída devem ser redirecionadas para o tanque 

de abastecimento do sistema. Outra maneira de operação do sistema de 

ultrafiltração é o modo de concentração, através desse método o permeado é 

isolado em um reservatório separado, e o retentado é reciclado de volta ao 

reservatório da amostra. Com o tempo de filtração, a concentração dos colóides no 

reservatório aumenta com o tempo. Esse é o modo de filtração usado para 

isolamento dos colóides. 

Cada uma das membranas de ultrafiltração (0,1 µm; 10 kDa; 1 kDa) foi 

utilizada de uma vez, e o processo de filtração é interrompido quando o volume 

inicial é reduzido para cerca de 1 L. Todos os volumes foram anotados para serem 

utilizados nos cálculos de recuperação. Com o procedimento de ultrafiltração, as 

amostras foram fracionadas em: C1 - material particulado fino (MPF), material 

coloidal (C2 + C3) e material verdadeiramente dissolvido (Fvd).  

A principal fonte de contaminação no procedimento de ultrafiltração é a 

membrana, e por essa razão, a etapa de limpeza do sistema deve ser realizada de 

maneira adequada, para que não haja comprometimento do resultado final. Nesse 

sentido, antes do procedimento de filtração, as membranas de UF foram 

previamente limpas com água destilada, solução de Hidróxido de sódio 0,1 N 

(NaOH) e Ácido Clorídrico (HCl). Durante o procedimento de limpeza das 

membranas foram retiradas alíquotas de amostras para avaliar a contaminação 

dessas determinando-se as concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD), e 

as condições experimentais desse procedimento analítico estão descritas acima. 

Para a determinação das concentrações de COD, as amostras coletadas foram 

alíquotas de água foram preservadas com Ácido Fosfórico (HNPO3) 10% (v/v). Para 

essas águas coletadas durante o procedimento de limpeza, admitiu-se como 

aceitável as concentrações de COD inferiores a 0,1 mg/L. Essas concentrações 

indicavam a descontaminação adequada do sistema de ultrafiltração tangencial para 

posterior fracionamento e pré-concentração das amostras coletadas. 
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As concentrações de COD foram utilizadas para avaliar a recuperação das 

espécies químicas no procedimento de ultrafiltração tangencial das amostras de 

águas fluviais, as concentrações de COD foram utilizadas como “elemento sentinela” 

na avaliação do balanço de massa. Nesse sentido, durante o procedimento de 

ultrafiltração, foram coletadas para cada uma das amostras processadas, alíquotas 

de água foram preservadas com Ácido Fosfórico (HNPO3) 10% (v/v).  

A Figura 3.10 mostra o registro fotográfico das diferentes frações obtidas 

com o processo de ultrafiltração. Cada alíquota obtida com o procedimento de 

ultrafiltração tangencial foi acidificada com Ácido Nítrico suprapuro Merck (HNO3) 

para posterior determinação das concentrações de elementos terras raras e outros 

elementos traço, utilizando as condições analíticas especificadas acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.10 - Registro fotográfico das frações obtidas pelo procedimento de 

ultrafiltração tangencial. Da esquerda para a direita: C1 (MPF); C2 (MC > 10KDa); 

C3 (MC > 1KDa) e a fração verdadeiramente dissolvida (MD ou FVD < 1KDa). Foto: 

acervo pessoal. 
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3.2.4 Cálculo das anomalias e razões dos ETR 

 

 

O comportamento anômalo dos elementos terras raras (ETR) foi analisado 

com base nas fórmulas descritas nas linhas subsequentes. A anomalia do cério (Ce) 

foi calculado com base nas concentrações normalizadas por PAAS (Post-Archean 

average Australian sedimentary rock) do lantânio (La) e do promécio (Pr) aplicadas 

em (I). As anomalias do európio (Eu) foram calculadas com base nas concentrações 

normalizadas por PAAS (Post-Archean average Australian sedimentary rock) dos 

elementos samário (Sm) e gadolínio (Gd), de acordo com a fórmula descrita em (II). 

Já as anomalias do elemento lantânio (La) foram calculadas segundo a fórmula 

proposta por Kulaksiz; Bau (2011), que considera os valores de background de La e 

os valores normalizados por PAAS (Post-Archean average Australian sedimentary 

rock), segundo as fórmulas descritas em (III) e (IV). 

(I): Ceanomalia = 2* (Ce)N / (La)N + (Pr)N; onde N denota a concentração do 

ETR normalizada pela concentração do respectivo ETR na PAAS. 

(I): Euanomalia = 2* (Eu)N / (Sm)N + (Gd)N; onde N denota a concentração do 

ETR normalizada pela concentração do respectivo ETR na PAAS. 

(III): log(La*SN) = 3*log(PrSN) - 2*log (NdSN); onde SN denota a 

concentração do ETR normalizada por PAAS. Essa fórmula permite calcular o valor 

de background para o La. Esse valor é utilizado na equação (IV). 

(IV): Laanomalia = LaSN / Labackground; onde SN denota a concentração do ETR 

normalizada por PAAS. 

O comportamento dos ETR também foi estudado através da análise das 

razões descritas abaixo (V e VI), que permitem avaliar o tipo de fracionamento entre 

os ETR leves e ETR pesados na área de estudo. Para calcular essas razões as 

concentrações dos diferentes ETR foram normalizadas por PAAS (Post-Archean 

average Australian sedimentary rock). 

(V): Razão I = (La / Yb)N                                   (VI): Razão II = (Gd / Yb)N 
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3.2.5 Tratamento estatístico dos dados 

 

 

Os dados obtidos foram submetidos à uma análise multivariada de 

componentes principais (PCA) processada através do programa Statistics 7.0 e a 

análise multivariada de Cluster foi processada pelo pacote Multi-Variate Statistical 

Package (MVSP).  

O PCA foi selecionado como ferramenta estatística com o objetivo de revelar 

as tendências da variabilidade das amostragens, e para expressar a complexidade 

das relações existentes entre processos biogeoquímicos na área estudada. Essa 

análise envolve o cálculo das correlações lineares entre as variáveis, formando 

componentes fatoriais chamados de autovalores. Os autovalores indicam a posição 

dos descritores no plano fatorial e o ângulo formado entre dois vetores indica a 

correlação entre as variáveis analisadas. Nesse sentido, quanto maior o vetor, maior 

é a sua correlação com o eixo fatorial correspondente. O resultado dessa análise é 

expresso em porcentagem de variância total, onde se determina a 

representatividade de todas as dimensões de um determinado eixo. Sendo assim, se 

a soma da porcentagem de dois eixos for igual ou maior que 70%, significa que na 

representação bidimensional do PCA as n-dimensões dos dados estão 

representados nessa porcentagem, sendo considerado ótimo (CLARKE; WARWICK, 

1994). Além disso, foi feito uma matriz de correlação linear simples entre as 

variáveis estudadas (p = 0,05), objetivando confrontar com os resultados obtidos 

pelo PCA. 

A análise de Cluster (AC) é uma técnica multivariada que envolve algoritmos 

de classificação distintos a fim de organizar as informações sobre variáveis e formar 

grupos homogêneos. Essa análise é capaz de tratar uma variedade de informações 

que podem estar associadas com medidas de similaridade, proximidade, 

semelhança ou associação. A AC não faz suposições com relação ao número de 

grupos ou às suas estruturas, nesse sentido, o agrupamento é dado com base nas 

similaridades ou dissimilaridades. Essa análise estatística geralmente é utilizada 

como análise complementar à outros métodos multivariados. 



 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA  

 

 

Os parâmetros hidroquímicos mensurados (pH, Eh, temperatura, 

condutividade elétrica, total de sólidos dissolvidos, concentração de oxigênio 

dissolvido, alcalinidade total, cátions, ânions e nutrientes) das amostragens 

realizadas na área de estudo durante a estação seca e chuvosa são apresentadas 

na Tabela 4.1. 

Durante a estação seca, o potencial hidrogeniônico (pH) nos pontos de 

amostragem situados ao longo do sistema de transposição de águas do Rio Paraíba 

do Sul (RPS) foi semelhante entre os diferentes pontos de amostragem, uma vez 

que esse parâmetro variou de 6,1 a 6,3. Enquanto na estação chuvosa, esse 

parâmetro hidroquímico variou entre 6,6 e 7,0, sendo que os valores encontrados no 

Rio Paraíba do Sul (em Barra do Piraí, a montante do sistema de transposição de 

águas), no Reservatório do Vigário e no Canal de São Francisco foram equivalentes. 

Já no Rio Itingussú (Reservatório da CEDAE) o valor de pH encontrado foi mais 

próximo da neutralidade.  
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O potencial redox na estação seca variou de 47,3 a 124,7 mV entre os 

pontos de amostragem. Durante o período seco, as condições mais redutoras foram 

encontradas no Rio Paraíba do Sul em Barra do Piraí (P-01) e as condições mais 

oxidantes no Canal de São Francisco (P-03), seguido pelas águas do Rio Itingussú 

(P-04). Já na estação chuvosa, esse parâmetro comportou-se de maneira crescente 

partindo do ponto de amostragem mais a montante (P-01: Rio Paraíba do Sul) e 

aumentando ao longo do sistema de transposição até alcançar o Canal de São 

Francisco (P-03). O ponto com características mais oxidantes é o Rio Itingussú (P-

04) onde foram registrados valores de Eh iguais a 226,8 mV. 

 

TABELA 4.1 - Parâmetros hidroquímicos mensurados nos pontos de 

amostragem ao longo do sistema de transposição de águas do RPS. 

 

Legenda: P-01: Rio Paraíba do Sul (à montante do sistema de transposição de águas); P-02: Reservatório do Vigário; P-03: 

Canal de São Francisco (à jusante do sistema de transposição de águas); e P-04: Rio Itingussú (Ponto representativo da bacia 

de Sepetiba). P.S. (dados coletados durante o período seco) e P.C. (dados coletados durante a estação chuvosa). Unidades: 

Eh (mV); Condutividade elétrica (µS cm
-1
),TDS (ppm),  salinidade (u.s.), oxigênio dissolvido (mg/L), alcalinidade (µEq/L), 

nutrientes (concentrações expressas em mg/L) e concentrações de cátions e ânions (expressas em mg/L).  

seco chuvoso seco chuvoso seco chuvoso seco chuvoso

pH 6,2 6,6 6,3 6,6 6,1 7,0 6,1 6,6

Temperatura 19,7 27,8 19,3 27,4 21,0 23,8 16,5 20,4

Eh 47,3 51,3 90,0 112,0 124,7 151,2 111,0 226,8

TDS 40,0 32,0 38,0 39,0 34,0 48,0 10,0 11,0

Condutividade 72,0 68,0 76,0 83,0 68,0 94,0 21,0 23,0

OD 7,7 4,2 6,3 6,4 8,3 8,4 9,0 8,2

Alcalinidade 370,1 423,3 768,8 428,7 717 679,6 1633 523,7

P-PO4
-3 1,12 0,07 0,97 0,01 4,28 1,90 0,07 0,02

N-NO3
- 0,09 0,339 0,08 0,602 0,07 0,462 0,02 0,152

N-NO2
- 0,16 0,026 0,11 0,019 0,10 0,791 0,05 0,003

N-NH4
+ 1,1 0,06 0,9 0,08 1,0 27,89 0,2 0,01

Si 6,9 3,5 6,6 0,5 1,4 12,7 7,2 9,0

F- 0,35 2,29 0,25 0,23 0,38 2,42 0,03 1,62

Cl- 0,85 34,88 0,79 4,88 0,92 65,82 0,39 32,62

SO4
-2 10,47 47,27 9,83 6,35 14,35 78,41 1,25 10,08

Na+ 9,00 50,56 8,28 7,03 0,27 96,16 2,04 23,65

K+ 0,77 27,41 3,34 2,83 4,71 29,26 0,96 4,65

Mg+2 3,75 11,66 4,34 1,21 8,70 13,28 5,58 4,15

Ca+2
0,97 38,61 8,18 3,76 3,64 43,53 2,85 6,79

P-01 P-02 P-03 P-04
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No período seco, a temperatura da água entre os pontos de amostragem 

variou de 16,5 a 21,0°C, sendo que a temperatura mais elevada foi encontrada no 

Canal de São Francisco (P-03) e a mais amena no Rio Itingussú (P-04). Assim como 

a temperatura, foi observada uma pequena variação entre os valores de salinidade 

entre os pontos de amostragem (0,01 a 0,04 de salinidade). Durante as amostragens 

realizadas na estação chuvosa, a temperatura da água variou de 20,4 a 27,8°C, 

sendo que as temperaturas mais elevadas foram registradas no Rio Paraíba do Sul 

(P-01) e no Reservatório do Vigário (P-02).  

Diferentemente do pH das águas, na estação seca, a condutividade elétrica 

variou significativamente entre os pontos estudados. Essa variação foi de 21 a 76 µS 

cm-1, sendo que o valor mais elevado foi encontrado no Reservatório do Vigário (P-

02) e o mais baixo no Rio Itingussú (P-04). Tal parâmetro, na estação chuvosa 

variou de 23 a 94 µS cm-1 entre os pontos estudados. O maior valor para esse 

parâmetro foi observado no Canal de São Francisco (P-03), seguido pelo 

Reservatório do Vigário (P-02) e do Rio Paraíba do Sul (P-04). A menor 

condutividade elétrica foi registrada no Rio Itingussú (P-04), ponto onde está 

instalada a barragem da CEDAE.  

O teor de sólidos dissolvidos (TDS) durante o período seco foi analisado nas 

diferentes amostras, e variou de 10 a 40 mg/L. Foi observada uma pequena variação 

entre as concentrações de TDS no sentido montante-jusante do sistema de 

transposição de águas do RPS. A concentração mais elevada foi encontrada no Rio 

Paraíba do Sul (P-01) e a menor concentração no Rio Itingussú (P-04). Por outro 

lado, nas amostragens analisadas durante a estação chuvosa, os valores para TDS 

variaram de 11 a 48 ppm, e as concentrações encontradas foram superiores a 

jusante do sistema de transposição de águas, no Canal de São Francisco (P-03). Os 

valores de TDS nos pontos amostrados decrescem no sentido jusante-montante. 

Entretanto, o menor valor para esse parâmetro foi registrado no Rio Itingussú (P-04). 

Com relação ao oxigênio dissolvido (OD), na estação seca essa 

concentração variou entre 6,3 a 9,0 mg/L. A concentração mais alta foi encontrada 

nas águas do Rio Itingussú (P-04), enquanto a menor concentração foi das águas do 

Reservatório do Vigário (P-02). No período chuvoso, o OD variou de 4,2 a 8,4 mg/L, 
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sendo que a menor concentração registrada foi a do Rio Paraíba do Sul (P-01), 

enquanto a maior concentração de oxigênio foi encontrada no Canal de São 

Francisco. 

Na estação seca, a alcalinidade das águas variou de 370 a 1633 µEq/L, 

sendo o maior valor registrado no Rio Itingussú (P-04) e o menor no Rio Paraíba do 

Sul (P-01). Na estação chuvosa, esse parâmetro variou de 423 a 679 µEq/L, sendo 

que a menor concentração foi a encontrada no Rio Paraíba do Sul (P-01). Esses 

valores crescem no sentido montante-jusante ao longo do sistema de transposição. 

Os maiores valores foram encontrados nas águas do Canal de São Francisco (P-

03).  

Durante a estação seca, as concentrações de ortofosfato variaram de 0,07 a 

4,28 mg/L. A concentração mais elevada foi encontrada no Canal de São Francisco 

(P-03), enquanto a menor concentração foi encontrada no Rio Itingussú (P-04). 

Durante o período chuvoso, as concentrações variaram de 0,01 a 1,90 mg/L. A 

concentração mais elevada foi a do Canal de São Francisco, em contraponto à 

concentração mais baixa, que foi registrada no Reservatório do Vigário. 

 Durante o período seco as concentrações de nitrato variaram de 0,02 a 0,09 

mg/L. Estes valores foram semelhantes entre os pontos situados no decorrer do 

sistema de transposição de águas (Rio Paraíba do Sul, Reservatório do Vigário e 

Canal de São Francisco), sendo as menores concentrações encontradas nas águas 

do Rio Itingussú (P-04). O mesmo comportamento foi observado durante a estação 

seca para as concentrações de nitrito e do íon amônio, sendo que as concentrações 

de nitrito variaram de 0,05 a 0,16 mg/L, e as concentrações do íon amônio oscilaram 

de 0,2 a 1,1 mg/L. Por outro lado, durante a estação chuvosa, as concentrações de 

nitrogênio na forma de nitrato tiveram variação entre 0,15 e 0,60 mg/L. A 

concentração mais elevada foi encontrada nas águas do Reservatório do Vigário, 

enquanto a menor concentração foi determinada nas águas do Rio Itingussú (P-04). 

Durante a estação mais chuvosa o nitrogênio, sob a forma de nitrito, variou de 0,003 

a 0,791 mg/L. A concentração mais elevada foi registrada no Canal de São 

Francisco (P-03), enquanto a menor concentração foi encontrada no Rio Itingussú 

(P-04). O nitrogênio presente na forma de íon amônio variou de 0,01 a 27,89 mg/L 
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entre os pontos durante a estação chuvosa. A concentração mais elevada foi 

registrada no Canal de São Francisco, enquanto a menor concentração foi 

encontrada no Rio Itingussú (P-04). 

Durante a estação seca, a concentração de ortosilicato variou entre 1,4 a 7,2 

mg/L, sendo que a mais elevada para esse parâmetro foi encontrada no Rio 

Itingussú (P-04) e a menor concentração no Canal de São Francisco (P-03). Na 

estação chuvosa, as concentrações desse parâmetro variaram entre 0,5 a 12,7 

mg/L, sendo que a concentração mais baixa foi encontrada no Reservatório do 

Vigário, ao passo que a concentração mais alta foi registrada no Canal de São 

Francisco. 

As concentrações de fluoreto, na estação seca, variaram de 0,03 a 0,38 

mg/L, sendo que a concentração mais alta foi encontrada no Canal de São 

Francisco (P-03) e a menor concentração no Rio Itingussú (P-04). Enquanto no 

período chuvoso, tais concentrações variaram de 0,23 a 2,42 mg/L entre os pontos 

de amostragem, sendo que a concentração mais elevada foi registrada no Canal de 

São Francisco (P-03), e a menor concentração foi encontrada no Reservatório do 

Vigário (P-02). 

Durante a estação seca, a concentração de cloreto variou de 0,39 a 0,92 

mg/L. A concentração mais alta foi encontrada no Canal de São Francisco (P-03), 

enquanto a concentração mais baixa foi encontrada no Rio Itingussú (P-04). Já na 

estação chuvosa, as concentrações de cloreto variaram entre 4,0 e 65,0 mg/L. O 

Canal de São Francisco (P-03) foi aquele cuja concentração foi mais elevada, 

enquanto a menor concentração para esse parâmetro foi registrada no Reservatório 

do Vigário (P-02). 

Com relação ao sulfato, no decorrer da estação seca, as concentrações 

desse ânion variaram de 1,25 a 14,35 mg/L. A maior concentração foi encontrada no 

Canal de São Francisco (P-03) e a menor no Rio Itingussú (P-04). Já na estação 

chuvosa, as concentrações de sulfato variaram entre 6,0 e 78,0 mg/L. A 

concentração mais alta foi encontrada no Canal de São Francisco, enquanto a 

menor concentração foi registrada no Reservatório do Vigário (P-02). 
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Com relação aos cátions presentes nas águas fluviais durante o período 

seco, as concentrações de sódio variaram de 0,27 a 9,0 mg/L, sendo que a 

concentração mais elevada foi encontrada no Rio Paraíba do Sul (P-01) e a menor 

concentração no Canal de São Francisco (P-03). Já na estação chuvosa, as 

concentrações de sódio nos rios e reservatórios estudados variaram de 7,0 a 96,0 

mg/L. Durante essa estação, o comportamento do sódio ao longo dos pontos 

estudados foi semelhante ao observado para as concentrações de cloreto, onde a 

maior concentração foi a do Canal de São Francisco (P-03), e a menor concentração 

foi registrada no Reservatório do Vigário (P-02). 

As concentrações de potássio, durante a estação seca, oscilaram entre 0,77 

a 4,71 mg/L, sendo que a maior concentração desse cátion foi encontrada no Canal 

de São Francisco (P-03) e a menor no Rio Paraíba do Sul (P-01). Já o magnésio 

variou entre 3,75 a 8,70 mg/L, sendo a concentração mais elevada encontrada no 

Canal de São Francisco (P-03) e a menor concentração no Rio Paraíba do Sul (P-

01). O cálcio variou entre 0,97 a 8,18 mg/L. A maior concentração foi encontrada no 

Reservatório do Vigário (P-02) e a menor concentração no Rio Paraíba do Sul (P-

01).  

Por outro lado, durante a estação chuvosa, as concentrações de potássio 

variaram de 2,0 a 29,0 mg/L. O comportamento do potássio foi semelhante ao 

padrão de concentração observado para o sódio. Nesse sentido, a maior 

concentração foi registrada no Canal de São Francisco (P-03), enquanto a menor 

concentração foi encontrada no Reservatório do Vigário (P-02). No mesmo período, 

as concentrações de magnésio variaram de 1,0 a 13,0 mg/L entre os pontos de 

amostragem situados ao longo do sistema de transposição de águas do Rio Paraíba 

do Sul. O padrão de variação de concentração desse cátion entre os pontos de 

amostragem foi semelhante ao observado para o sódio e potássio. As 

concentrações de cálcio variaram de 3,0 a 43,0 mg/L entre os pontos estudados, 

comportando-se de maneira semelhante aos demais cátions durante a estação 

chuvosa. Em suma, tal fato evidencia o comportamento homogêneo dos cátions 

presentes em solução para o sistema fluvial estudado. 
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É importante destacar que no Canal de São Francisco (P-03), ponto de 

amostragem situado após a ETA-Guandu (Estação de Tratamento de Águas) foi 

encontrado concentração de nitrato inferior a de nitrito, além de elevada 

concentração do íon amônio, cloreto e sulfeto. Esses parâmetros indicam influência 

da ETA-Guandu na composição química das águas nesse ponto. 

O comportamento do carbono orgânico dissolvido (COD) nas águas fluviais 

estudadas é apresentado na Figura 4.1. Durante o período seco as concentrações 

de COD variaram de 2,01 a 15,19 mg/L entre os pontos, sendo que a concentração 

mais alta foi encontrada no Reservatório do Vigário (P-02) e a menor concentração 

no Rio Itingussú (P-04). Já na estação chuvosa, tais concentrações variaram de 1,6 

a 7,0 mg/L. Durante essa estação, observou-se um aumento gradual nas 

concentrações de COD ao longo do sistema de transposição, com a menor 

concentração no Rio Paraíba do Sul (P-01) e a mais elevada no Canal de São 

Francisco (P-03). Entretanto, a menor concentração entre os pontos estudados foi 

registrada para o Rio Itingussú (P-04). 
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FIGURA 4.1 - Comportamento do carbono orgânico dissolvido (COD) em amostras 

fluviais coletadas ao longo do sistema de transposição do RPS. 

 

 

O comportamento dos parâmetros hidroquímicos no Rio Paraíba do Sul 

(RPS) são descritos nas linhas subsequentes. Durante a estação chuvosa, o RPS 
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(P-01), no trecho de Barra do Piraí, apresentou pH um pouco mais elevado, maior 

potencial redox, temperatura, maior alcalinidade total, maior concentração de 

carbono orgânico dissolvido. O teor de sólidos totais dissolvidos (TDS) foi inferior no 

período chuvoso. Durante a amostragem realizada no período seco o RPS 

apresentou pH mais baixo, porém semelhante a faixa de pH característica desse 

ambiente fluvial. No período seco, o potencial redox, temperatura e alcalinidade total 

foram menores em relação ao período chuvoso. Entretanto, na estação seca a 

condutividade elétrica das águas do RPS foi superior, semelhante ao padrão 

observado para TDS e oxigênio dissolvido. Com relação aos nutrientes e a sílica 

presentes nas águas fluviais, as concentrações de NO3
- foram maiores durante a 

estação chuvosa no RPS. Em contrapartida, as concentrações dos demais 

parâmetros hidroquímicos avaliados (PO4
-3, NO2

-, NH4
+ e sílica) foram superiores 

nesse ponto de amostragem (P-01) durante a estação seca. As concentrações dos 

íons maiores presentes em solução, especificamente para o RPS, foram superiores 

para todas as formas iônicas analisadas (F-, Cl-, SO4
-2, Na+, K+, Mg+2, Ca+2) durante 

a estação chuvosa, esse comportamento reflete que nessa estação está ocorrendo a 

“lavagem da bacia”, influenciando na hidroquímica do canal fluvial.   

 O comportamento das variáveis hidroquímicas mensuradas no Reservatório 

do Vigário (RV) é descrito a seguir. Durante a estação chuvosa, o RV (P-02) 

apresentou as concentrações mais elevadas de NO3
-, enquanto que para os íons 

maiores presentes em solução (silicato, fluoreto, cloreto, sulfato, sódio, potássio e 

cálcio) tais concentrações foram menores em relação aos demais pontos de 

amostragem. O RV (P-02) apresentou pH e potencial redox (Eh) mais elevado, além 

de temperatura, condutividade elétrica e concentração de COD. Nessa estação, os 

valores de oxigênio dissolvido e TDS foram semelhantes aos valores encontrados 

durante o período seco. As concentrações de NO3
- e Cl- no RV (P-02) foram 

superiores na estação chuvosa, enquanto as concentrações dos demais nutrientes 

(NO2
-, NH4

+), sílica e íons maiores em solução (F-, SO4
-2, Na+, K+, Mg+2, Ca+2) foram 

mais elevadas durante o período seco.  

 As variáveis hidroquímicas no Canal de São Francisco (CSF) comportaram-se 

da seguinte maneira nas diferentes estações (seca e chuvosa): No CSF (P-03), 

durante o período chuvoso, os valores de pH, o potencial redox, temperatura, 
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condutividade elétrica, TDS e oxigênio dissolvido foram superiores aos valores 

encontrados durante a estação seca. Entretanto, destacam-se os valores mais 

elevados de alcalinidade total e concentração de COD no período seco do que os 

valores encontrados no período chuvoso. Durante a estação chuvosa no CSF (P-03) 

as concentrações de NO3
-, NO2

-, NH4
+, sílica e íons maiores em solução (F-, Cl-, 

SO4
-2, Na+, K+, Mg+2, Ca+2) foram superiores em relação ao encontrado para o 

período seco. Em contraponto, o ortofosfato nas águas do CSF apresentou uma 

concentração superior na estação seca, fato que pode indicar maior produtividade 

nesse ponto.  

 O comportamento das variáveis hidroquímicas no Rio Itingussú (RI) é descrito 

nas linhas subsequentes. O RI (P-04), na estação chuvosa, apresentou valores de 

pH, Eh, temperatura, condutividade elétrica, TDS e concentração de COD mais 

elevados que os valores que ocorreram nas águas fluviais durante a estação seca. 

As concentrações de oxigênio dissolvido e alcalinidade total foram superiores na 

estação seca. No RI (P-04), ponto representativo da bacia de Sepetiba, as 

concentrações de NO3
-, sílica, F-, Cl-, SO4

-2, Na+, K+, Ca+2 foram maiores durante a 

estação chuvosa. Já as concentrações de PO4
-3, NO2

-, NH4
+ e Mg+2 foram superiores 

na estação seca. 

 A Figura 4.2 faz um comparativo entre o comportamento do pH e do potencial 

redox na área de estudo, nas amostragens realizadas durante a estação chuvosa e 

seca. Analisando o gráfico, é possível observar que o ponto representativo da bacia 

de Sepetiba (P-04 - RI) apresentou um padrão semelhante em ambos os períodos 

(seco e chuvoso) no ponto P-02 (RV). Tal semelhança nesse parâmetro 

hidroquímico pode ser explicada pelas características lênticas (represas) de ambos 

os sistemas aquáticos, que possuem peculiaridades no que se refere à 

hidroquímica. O comportamento inverso foi observado durante a estação seca, onde 

se constata uma redução gradativa do parâmetro pH ao longo do sistema de 

transposição de águas do RPS.  
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FIGURA 4.2 - Comparativo (período chuvoso x período seco) entre os valores de pH 

e potencial redox (Eh). 

 

O comportamento do Eh nas estações de coleta foi semelhante entre o 

período seco e chuvoso, embora o potencial redox em todos os pontos de 

amostragem tenha sido maior durante o período chuvoso (condição mais oxidante). 

Observa-se que, em ambos os períodos de amostragem, o potencial redox 

aumentou entre os pontos de amostragem da região mais a montante do sistema de 

transposição para jusante.  

 A Figura 4.3 apresenta um gráfico comparativo que integra dados do período 

seco e chuvoso das concentrações de sólidos totais dissolvidos (TDS) e da 

condutividade elétrica nos ambientes estudados. Ambos os parâmetros 

hidroquímicos (condutividade e TDS) apresentaram comportamento semelhante nas 

duas condições sazonais (período seco e chuvoso), havendo um suave aumento 
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nos valores desses parâmetros desde o ponto de amostragem situado mais a 

montante do sistema de transposição de águas do RPS até a jusante. No ponto de 

amostragem representativo da bacia de Sepetiba (P-04), o comportamento da 

condutividade elétrica e da concentração de sólidos totais dissolvidos foi semelhante 

entre os períodos de amostragem, sendo que tais concentrações foram inferiores 

aos valores encontrados nos demais pontos analisados no presente estudo. 

 A Figura 4.4 apresenta as concentrações de oxigênio dissolvido e o 

comportamento da alcalinidade total nos pontos de amostragem durante as estações 

seca e chuvosa. As concentrações de OD durante o período chuvoso aumentam 

gradativamente do ponto mais a montante para jusante ao longo do sistema de 

transposição de águas do RPS. O ponto de amostragem P-03 (CSF) apresentou 

concentração de OD mais elevada entre os pontos estudados na estação chuvosa. 

No P-02 (RV) foram encontradas as menores concentrações de OD. Diferentemente, 

na estação chuvosa, o ponto P-04 (RI) apresentou concentrações elevadas de 

oxigênio no período seco. Os menores valores de alcalinidade total foram 

encontrados no ponto P-01 (RPS), em ambos os períodos (seco e chuvoso).  

Destaca-se a elevada alcalinidade no ponto P-04 (RI) durante a estação seca, que 

pode ser um reflexo do intemperismo mais intensificado nessa época do ano, e 

maior interação água-rocha.  
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FIGURA 4.3 - Comparativo (período chuvoso / período seco) do padrão observado 

para a concentração de sólidos totais dissolvidos (TDS) e condutividade elétrica. 
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FIGURA 4.4 - Comparativo (período chuvoso x período seco) do padrão observado 

para a concentração de oxigênio dissolvido (OD) e alcalinidade total.  

 

 

A Figura 4.5 apresenta um comparativo das concentrações dos íons maiores 

presentes em solução durante a estação seca e chuvosa. De modo geral, as 

concentrações iônicas apresentaram comportamento semelhante. As concentrações 

de fluoreto, cloreto, sulfato, sódio, potássio, magnésio e cálcio foram maiores 

durante a estação chuvosa, nos pontos de amostragem do Rio Paraíba do Sul (P-

01) e no Canal de São Francisco (P-03).  

 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

P-01 P-02 P-03 P-04

O
D

 (m
g/

L)

OD Estação Chuvosa OD Estação Seca

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

P-01 P-02 P-03 P-04

A
lc

al
in

id
ad

e
 (

µ
Eq

/L
)

Alcalinidade Estação Chuvosa Alcalinidade Estação Seca



70 
 

 
 

 

 

FIGURA 4.5 - Comportamento dos íons maiores presentes em solução nos 

diferentes pontos de amostragem, na estação seca e chuvosa. 
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 O Diagrama de Piper é utilizado para a classificação e comparação de 

diferentes grupos de águas, com relação aos seus cátions e ânions dominantes. O 

programa AquaChem gera o diagrama e mostra a classificação das amostras, de 

acordo com esse critério. Tal representação gráfica é capaz de evidenciar as 

possíveis relações entre os íons de uma mesma amostra. Esses diagramas também 

são chamados de diagramas trilineares (PIPER, 1944) são extraídos plotando as 

proporções dos cátions principais (Ca+2, Mg+2, Na+, K+) e dos ânions principais 

(HCO3
-, Cl-, SO4

-2) em dois diagramas triangulares respectivos, e combinando as 

informações dos dois triângulos em um losango situado entre os mesmos. As 

proporções são traçadas nos gráficos triangulares e suas escalas, para a proporção 

das variáveis, correspondem a 100%. Nesse sentido, os gráficos indicam as 

proporções relativas dos íons principais, mas não suas concentrações absolutas. A 

Figura 4.6 apresenta o Diagrama de Piper elaborado com base nas proporções 

iônicas nos pontos de amostragem estudados. 

As concentrações dos íons dissolvidos nas águas analisadas foram 

representadas graficamente em diagramas de Piper, onde foram classificadas de 

acordo com as concentrações dos constituintes primários das águas superficiais que 

foram amostradas durante o período de chuvas e de seca (FIGURA 4.6). Nesse 

sentido, foram encontrados quatro tipos de águas na região estudada, a saber: 

bicarbonatada magnesiana, bicarbonatada sódica, cloretada sódica e águas mistas. 

Durante a estação chuvosa, as águas superficiais variaram de bicarbonatada sódica 

(P-02: Reservatório do Vigário), cloretada sódica (P-04: Rio Itingussú, sugerindo 

maior influência marinha na composição química da água nesse ponto de 

amostragem) e mistas (P-01: Rio Paraíba do Sul e P-03: Canal de São Francisco). 

Já no período seco, os tipos de águas verificadas foram bicarbonatadas 

magnesianas (P-03: Canal de São Francisco e P-04: Rio Itingussú), bicarbonatada 

sódica (P-01: Rio Paraíba do Sul), e mista (P-02: Reservatório do Vigário). Com 

base no diagrama de Schoeller, a estação chuvosa apresentou os maiores valores 

para os íons maiores, e isso pode sugerir um aumento no intemperismo e erosão 

nas margens desmatadas dos canais fluviais, que são bastante evidentes na área de 

estudo (FIGURA 4.7). 
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FIGURA 4.6 - Diagrama de Piper elaborado com base nas proporções iônicas nos 

diferentes pontos de amostragem, durante a estação seca e chuvosa.  

 

FIGURA 4.7 - Diagrama de SCHOELLER das águas superficiais analisadas. 
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A Tabela 4.2 apresenta as concentrações totais dos ETR e o somatório dos 

ETR nos diferentes pontos de amostragem, durante a estação seca e chuvosa. 

Considerando as concentrações totais de ETR, no RPS (P-01) as maiores 

concentrações foram encontradas durante a estação chuvosa; enquanto nos demais 

pontos de amostragem estudados as maiores concentrações totais foram 

encontradas durante o período seco.  

 

TABELA 4.2 - Concentrações totais (ppb) dos ETR nos diferentes pontos de 

amostragem, durante a estação seca e chuvosa. 

 

 

 

A caracterização biogeoquímica está relacionada diretamente com as 

mudanças ocorridas na paisagem, e tais mudanças relacionam-se com as 

características litológicas, pedológicas, geomorfológicas e com o uso do solo.  

Nesse sentido, um passo importante para avaliar a variação espacial de variáveis 

hidroquímicas é a hierarquização dos fatores controladores das características 

seco chuvoso seco chuvoso seco chuvoso seco chuvoso

La 0,25 2,81 0,58 1,13 0,30 0,09 0,94 1,03

Ce 0,16 6,87 0,05 1,56 0,11 1,93 1,31 0,96

Pr 0,03 0,78 0,01 0,53 0,12 0,44 0,18 0,40

Nd 0,51 1,83 0,56 0,58 0,52 0,07 1,35 0,35

Sm 0,03 0,41 0,02 0,20 0,16 0,04 0,13 0,15

Eu 0,50 0,06 0,47 0,29 0,44 0,08 0,51 1,2 x 10
-3

Gd 0,68 0,28 0,62 0,27 0,62 0,03 0,76 3,4 x 10
-3

Tb 0,15 0,37 0,17 0,60 0,15 0,01 0,18 0,36

Dy 0,02 0,18 0,04 0,30 6,9 x 10
-3

0,09 0,03 0,02

Ho 1,31 0,14 1,31 0,48 1,31 1,6 x 10
-3

1,44 0,12

Er 1,31 0,11 1,30 0,30 1,31 0,18 1,47 0,02

Tm 1,12 0,01 1,19 0,00 1,12 1,2 x 10
-3

1,22 1,2 x 10
-3

Yb 1,29 0,07 1,35 0,26 1,29 0,08 1,43 1,2 x 10
-3

Lu 1,21 0,03 1,27 0,59 1,21 0,01 1,32 0,02

∑ETR 8,56 13,95 8,94 7,09 8,67 3,06 12,28 3,44

P-01 P-02 P-03 P-04
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biogeoquímicas de águas fluviais. Tal análise exploratória foi realizada com base 

nos dados obtidos durante a estação seca e chuvosa. 

A análise de componentes principais realizadas com base nos dados do 

período seco da área de estudo, dos quais foram extraídos três fatores principais 

que explicam em conjunto 100% da variância total observada. De tal forma, o Fator 

1 explica 55,06% da variação observada no conjunto de dados da estação seca. 

Esse fator apresenta valores positivos e significativos para a temperatura, 

condutividade elétrica, concentrações de SO4
-2, NH4

+, NO3
-, de carbono orgânico 

dissolvido (COD) e de ETR leves. Esse fator indica que a concentração das 

espécies químicas presentes nas águas fluviais exerce controle sobre a 

condutividade elétrica. Além disso, as concentrações de COD e ETR indicam uma 

relação com a matéria orgânica, em especial que o material particulado está atuando 

no transporte de ETR nos sistemas fluviais estudados. Já o Fator 2 explica 30,77% 

da variação observada no conjunto de dados da estação seca. Esse fator está 

positivamente correlacionado com o potencial redox (Eh), com as concentrações de 

potássio, magnésio e ortofosfato; e apresentou correlação negativa significativa 

entre o pH, as concentrações de sílica e o somatório das concentrações de ETR 

leves. Esse fator indica a influência do pH com as espécies químicas presentes em 

solução, tal influência está relacionada com a força iônica da água e com o controle 

através da dessorção iônica ao material particulado. A relação do potencial redox 

com as espécies químicas presentes em solução é explicada, pois quando há 

mudança nos valores de Eh, ocorre uma modificação no estado de oxidação dos 

elementos. Por fim, o Fator 3 explica cerca de 14% da variância observada nos 

dados, e está relacionado positivamente com o pH, concentrações de cálcio e com o 

somatório das concentrações de ETR pesados. Além disso, esse fator apresentou 

correlação negativa significativa com a concentração de oxigênio dissolvido. Já o 

fator 3 indica a influência do pH do meio aquático na concentração das espécies 

químicas presentes em solução, uma vez que através da força iônica (maior ou 

menor) resulta da concentração das espécies químicas presentes no meio aquoso, 

assim como esse parâmetro é capaz de controlar o mecanismo de dessorção dos 

íons no material particulado. 
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Na análise de componentes principais com base nos dados coletados 

durante a estação chuvosa também foram extraídos três fatores principais que 

explicam em conjunto 100% da variância observada. Para esse conjunto de dados, o 

Fator 1 explica grande parte da variação observada ao longo do sistema de 

transposição de águas do Rio Paraíba do Sul (53,03%). Esse fator está 

positivamente relacionado com o pH, com a concentração de PO4
-3, sílica, amônio, 

sulfato, sódio, potássio, magnésio e cálcio. Esse fator está negativamente 

correlacionado com o somatório das concentrações de ETR pesados. O fator pode 

ser explicado pelo intemperismo e lixiviação que ocorrem na área da bacia de 

drenagem. A liberação de espécies químicas por sua vez, influencia o 

comportamento do pH no meio aquoso. O Fator 2 explica 29,82% da variância 

observada nos dados, esse fator está correlacionado positivamente com o potencial 

redox (Eh), com as concentrações de OD, com as concentrações de sílica. Além 

disso, esse fator está negativamente correlacionado com o somatório dos ETR leves 

e com o somatório das concentrações de ETR pesados. E o Fator 3 explica 17,14% 

da variância observada no conjunto de dados da estação chuvosa. Esse eixo está 

positivamente correlacionado com a temperatura do meio, com a condutividade 

elétrica, com as concentrações de NO3
-, com as concentrações de carbono orgânico 

dissolvido (COD) e com o somatório das concentrações de ETR pesados. A relação 

encontrada pode indicar a influência do transporte sobre a concentração de ETR no 

canal fluvial durante essa estação. Tal fato é reforçado ainda pela relação com o 

nitrato e COD, que indicam as contribuições antrópicas para os mesmos. 

A Figura 4.8 ilustra graficamente a relação entre os eixos (Fator 1 x Fator 2) 

e os parâmetros biogeoquímicos avaliados no presente estudo, para a estação seca 

e chuvosa.  
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FIGURA 4.8 - Representação gráfica da análise de componentes principais dos 

parâmetros biogeoquímicos avaliados nos pontos de amostragem durante o período 

seco e chuvoso na área de estudo (Fator 1 x Fator 2). 
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Já a Figura 4.9 ilustra graficamente a relação entre os eixos (Fator 1 x Fator 

2), as variáveis mensuradas e a distribuição dos pontos de amostragem na área de 

estudo, em ambos os períodos (seco e chuvoso). Durante a estação seca, a análise 

de componentes principais separou o CSF (P-03) e o RI (P-04), e agrupou os pontos 

do RPS (P-01) e o RV (P-02). Enquanto, durante a estação chuvosa a análise de 

componentes principais separou os pontos com base nos fatores controladores das 

condições hidroquímicas (ambientes de reservatório, canal fluvial antes e após a 

transposição de águas). A Tabela 4.3 apresenta os valores interpretativos da Análise 

de Componentes Principais para as amostragens realizadas em ambos os períodos. 

A Tabela 4.4 apresenta em paralelo comparativo entre os fatores coordenados das 

variáveis biogeoquímicas com base nas correlações durante as estações seca e 

chuvosa.  

 



78 
 

 
 

 

 

FIGURA 4.9 - Representação gráfica da análise de componentes principais dos 

parâmetros biogeoquímicos avaliados nos pontos de amostragem durante o período 

seco e chuvoso (Fator 1 x Fator 2), com destaque para o agrupamento dos pontos 

de amostragem. 
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TABELA 4.3 - Valores interpretativos da análise de componentes principais 

para o período chuvoso, apresentando os autovalores, a percentagem total e 

acumulativa dos fatores, durante a estação seca e chuvosa. 

 

 

TABELA 4.4 - Fatores coordenados das variáveis biogeoquímicas com base 

nas correlações na estação seca e chuvosa. 

 

 

 

A análise de componentes principais também foi realizada para o conjunto 

de dados gerados nas amostragens realizadas durante o período seco e chuvoso. 

Nesse sentido, foram extraídos 5 fatores que explicam em conjunto 93,5% da 

variação observada. A Tabela 4.5 indica os fatores coordenados das variáveis 

biogeoquímicas referentes às amostragens realizadas durante a estação seca e 

Período Seco Período Chuvoso Período Seco Período Chuvoso Período Seco Período Chuvoso Período Seco Período Chuvoso

Fator 1 11,56315 11,13632 55,06262 53,0301 11,56315 11,13632 55,0626 53,0301

Fator 2 6,46351 6,26238 30,77861 29,82086 18,02666 17,3987 85,8412 82,851

Fator 3 2,97334 3,6013 14,15878 17,14904 21 21 100 100

Autovalores Variância Total (%) Autovalores acumulados Variância acumulada

Fator 1 Fator 2 Fator 3

pH 0,37046 -0,694007 0,617346

Eh -0,51786 0,845951 0,127245

Temperatura 0,89661 0,434865 0,083613

Condutividade 0,92009 0,031276 0,390452

OD -0,49621 0,310951 -0,810605

CO 2 -0,98848 0,150666 -0,014225

HCO 3 -0,99431 0,093963 -0,050280

CO 3 -0,99460 0,095648 -0,040205

SO 4
-2 0,88797 0,440645 0,131713

Na
+ 0,45388 -0,823635 0,340023

NH 4
+ 0,99195 0,019826 0,125106

K
+ 0,29522 0,838302 0,458364

Mg
+2 -0,05694 0,978614 -0,197670

Ca
+2 -0,09044 0,155453 0,983695

P-PO 4
-3 0,51851 0,847988 -0,109853

N-NO 3
- 0,95630 -0,147295 0,252565

Sílica -0,34489 -0,931639 0,114461

COD 0,91959 -0,388792 -0,056522

∑ ETRs leves 0,63285 -0,662200 0,401231

∑ ETRs pesados 0,07990 -0,224162 0,971271

U -0,98093 -0,157896 -0,113355

Expl.Var 10,85117 6,355848 3,792977

Prp.Totl 0,51672 0,302659 0,180618

Estação ChuvosaEstação Seca

Fator 1 Fator 2 Fator 3

pH 0,37046 -0,694007 0,617346

Eh -0,51786 0,845951 0,127245

Temperatura 0,89661 0,434865 0,083613

Condutividade 0,92009 0,031276 0,390452

OD -0,49621 0,310951 -0,810605

CO 2 -0,98848 0,150666 -0,014225

HCO 3 -0,99431 0,093963 -0,050280

CO 3 -0,99460 0,095648 -0,040205

SO 4
-2 0,88797 0,440645 0,131713

Na
+ 0,45388 -0,823635 0,340023

NH 4
+ 0,99195 0,019826 0,125106

K
+ 0,29522 0,838302 0,458364

Mg
+2 -0,05694 0,978614 -0,197670

Ca
+2 -0,09044 0,155453 0,983695

P-PO 4
-3 0,51851 0,847988 -0,109853

N-NO 3
- 0,95630 -0,147295 0,252565

Sílica -0,34489 -0,931639 0,114461

COD 0,91959 -0,388792 -0,056522

∑ ETRs leves 0,63285 -0,662200 0,401231

∑ ETRs pesados 0,07990 -0,224162 0,971271

U -0,98093 -0,157896 -0,113355

Expl.Var 10,85117 6,355848 3,792977

Prp.Totl 0,51672 0,302659 0,180618
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chuvosa, e a Tabela 4.6 apresenta os autovalores e a variância observada no 

conjunto de dados.  

O Fator 1, que corresponde a 44,29% da variância do conjunto de dados, 

apresenta altos valores positivos e está relacionado com as concentrações de cálcio, 

magnésio, sulfato, sódio, íon amônio, pH e sílica. Esse fator representa a relação 

entre o pH e as espécies dissolvidas supracitadas. A concentração dessas espécies 

pode influenciar os valores de pH (através da maior ou menor força iônica da água), 

ou ainda o pH pode exercer controle sobre as espécies dissolvidas, principalmente 

através da adsorção e dessorção dos íons no material particulado. 

O Fator 2 corresponde a 17,61% da variância observada no sistema, e 

apresenta valores positivos significativos para as concentrações de oxigênio 

dissolvido, Eh e sílica. Além de valores negativos significativos para os parâmetros 

temperatura e concentração de urânio. A temperatura controla as concentrações de 

oxigênio dissolvido (quanto maior a temperatura menor será a concentração de 

oxigênio, e vice-versa) e o Eh (quanto maior a temperatura, menor o Eh). Isso é 

justificado pelos valores opostos negativos encontrados entre essas variáveis. Esses 

mesmos valores opostos explicam a relação entre Eh e U, pois pode ocorrer uma 

mudança no estado de oxidação do urânio em função da variação do potencial redox 

(Eh) nas águas estudadas. Já em relação a sílica, essa também apresentou uma 

relação entre a sua solubilidade e a temperatura do meio. A sílica se apresenta 

como um colóide na maior parte dos ambientes aquáticos. No entanto, em um 

ambiente que apresente pH próximo à neutralidade, seu comportamento não deve 

ser diferente. Então, quanto maior a temperatura, menor a polimerização da sílica 

coloidal e maior é a tendência de dissolução.  

O Fator 3 corresponde a 15,22% da variância observada no conjunto de 

dados, e possui valores significativos negativos para as concentrações de carbono 

orgânico dissolvido (COD), para o somatório das concentrações de ETR leves e 

para o somatório das concentrações de ETR pesados. Essa relação indica que os 

ETR podem estar relacionados com a matéria orgânica, principalmente associada ao 

material particulado. O potencial redox (Eh), que apresenta um valor indicativo de 

significância intermediária, pode estar relacionado com o COD ou com a fonte do 



81 
 

 
 

mesmo, pois através da mudança de Eh, a matéria orgânica pode ser oxidada, 

gerando COD.  

O Fator 4 (explica 9,45% da variância observada para o sistema) possui 

valores significativos positivos para o pH, temperatura, condutividade elétrica e NO3. 

Essas relações podem indicar o controle da condutividade elétrica pelos ânions e 

NO3.  

O Fator 5 explica 6,93% da variância observada nos dados, e possui valores 

negativos significativos para as concentrações de ortofosfato e de carbono orgânico 

dissolvido (COD), o que indica a relação entre ambos no sistema de estudo, ou seja, 

a matéria orgânica particulada que se acumula nas margens e calhas fluviais, além 

da matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes domésticos em pontos 

próximos aos locais de amostragem. 
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TABELA 4.5 - Fatores coordenados das variáveis biogeoquímicas com base 

nas correlações encontradas entre os parâmetros para a totalidade dos dados 

obtidos em amostragens durante a estação seca e chuvosa nos pontos 

estudados. 

 

 

TABELA 4.6 - Valores interpretativos da análise de componente principal com 

dados integrados do período seco e chuvoso, apresentando os autovalores, a 

percentagem de variância total e acumulada dos fatores extraídos na análise 

multivariada. 

 

 

 

 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5

pH 0,60 0,13 0,15 0,73 0,25

Eh -0,01 0,70 0,53 0,15 0,22

Temperatura 0,23 -0,56 0,23 0,75 -0,06

Condutividade 0,30 -0,22 -0,46 0,57 -0,52

OD -0,10 0,86 0,21 -0,33 -0,25

CO 2 -0,18 0,10 0,02 -0,90 0,02

CO 3 0,48 0,14 0,41 0,71 0,28

HCO 3 -0,20 0,10 -0,08 -0,91 -0,04

P-PO 4
-3 0,13 0,16 0,00 -0,18 -0,89

N-NO 3
- 0,23 -0,18 0,20 0,84 0,00

Sílica 0,58 0,69 -0,20 -0,05 0,33

SO 4
-2 0,93 0,00 0,04 0,34 -0,13

Na + 0,90 0,13 0,07 0,40 0,06

NH 4
+ 0,77 0,46 -0,06 0,30 -0,22

K + 0,91 -0,24 0,14 0,30 0,01

Mg +2 0,92 -0,14 0,19 -0,09 -0,26

Ca
+2 0,93 -0,20 0,08 0,29 0,07

COD 0,04 0,10 -0,71 0,31 -0,57

∑ ETRs leves -0,29 0,03 -0,87 -0,31 -0,15

∑ ETRS pesados -0,10 -0,02 -0,77 -0,23 0,20

U 0,19 -0,82 0,30 0,26 0,34

Expl.Var 6,19 3,21 2,88 5,29 2,07

Prp.Totl 0,29 0,15 0,14 0,25 0,10

 Autovalores Variância Total (%) Autovalores acumulados Variância acumulada (%)

Fator 1 9,300836 44,28969 9,30084 44,28969

Fator 2 3,698902 17,61382 12,99974 61,90351

Fator 3 3,196823 15,22297 16,19656 77,12648

Fator 4 1,984285 9,44898 18,18085 86,57546

Fator 5 1,456083 6,93373 19,63693 93,50919
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4.2 GEOQUÍMICA DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS 

 

 

4.2.1 Comportamento geoquímico dos elementos terras raras  

 

 

A eficiência da especiação física através do procedimento de ultrafiltração 

tangencial foi avaliada com base no balanço de massa das concentrações de 

carbono orgânico dissolvido (COD) foram determinadas pelo analisador de carbono 

nas diferentes frações obtidas no decorrer do processo de filtração com as 

amostragens de ambos os períodos (seco e chuvoso). A Tabela 4.7 apresenta os 

cálculos do balanço de massa das concentrações de COD e recuperação das 

membranas de ultrafiltração utilizadas. Em todas as amostras de água filtradas pelo 

equipamento Pellicon 2 (Millipore) a recuperação foi considerada satisfatória. Na 

estação seca, as recuperações variaram de 58 a 120%, sendo considerados 

percentuais de recuperação satisfatórios. Esses valores calculados evidenciam mais 

uma vez que a ultrafiltração foi um processo eficiente para a especiação física das 

amostras de águas fluviais. Além disso, as amostras referentes ao período chuvoso 

apresentaram um percentual de recuperação superior a 81%, que chega a alcançar 

120% para o Rio Paraíba do Sul (P-01). Esses dados demonstram a eficiência do 

procedimento na especiação física das amostras analisadas no presente estudo, 

também durante a estação chuvosa.  

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

TABELA 4.7 - Concentrações de COD (mg/L) nas diferentes amostras 

fracionadas pela ultrafiltração tangencial, volumes de amostras filtradas 

(expressos em L) e cálculos de recuperação das membranas (expressos em %) 

com base no balanço de massas de carbono. 

 

 

Legenda: P-01: Rio Paraíba do Sul (à montante do sistema de transposição de águas); P-02: Reservatório do Vigário; P-03: 

Canal de São Francisco (à jusante do sistema de transposição de águas); e P-04: Rio Itingussú (Ponto representativo da bacia 

de Sepetiba). 

 

A Tabela 4.8 apresenta as concentrações dos ETR no RPS, ponto de 

amostragem situado antes do sistema de transposição de águas durante a estação 

seca e chuvosa. Nesse ponto de amostragem durante a estação seca, para a maior 

parte dos ETR as maiores concentrações estão associadas à fração 

verdadeiramente dissolvida. Além disso, os ETR pesados apresentam 

concentrações superiores aos ETR leves. No período seco, as concentrações dos 

ETR associadas ao material particulado variaram de 0,001 µg/L a 0,049 µg/L, na 

fração coloidal a faixa de variação foi de 0,001 µg/L a 0,028 µg/L, já associado à 

fração verdadeiramente dissolvida a faixa de variação da concentração de ETR está 

compreendida entre 0,002 µg/L e 1,308 µg/L. O somatório das concentrações totais 

de ETR alcançou 8,56 µg/L para o RPS. Já durante a estação chuvosa, as 

concentrações nesse ponto foram maiores associadas à fração do material 

particulado fino (> 0,1 µm), seguido pela fração dissolvida e coloidal. As 

P-01 P-02 P-03 P-04 P-01 P-02 P-03 P-04

F1 9,8 6,2 5,4 2,0 3,26 5,43 7,16 1,61

F2 8,2 5,9 5,3 2,0 3,37 7,36 6,30 0,76

FVD 6,2 5,2 5,3 2,0 1,72 6,23 3,97 0,05

C1 22,5 15,1 13,9 11,5 13,78 19,45 18,30 6,23

C2 23,7 14,3 12,0 8,3 14,80 37,20 14,54 12,40

C3 40,7 11,9 13,0 9,2 18,3 6,5 15,4 3,3

F1 48,0 49,4 49,4 49,1 48,0 48,6 48,0 42,6

F2 47,1 48,7 48,5 48,3 40,0 26,8 46,0 40,2

FVD 45,3 46,0 47,8 45,6 33,0 21,2 41,0 33,2

C1 1,2 0,6 0,6 0,9 1,0 1,4 0,4 2,5

C2 0,9 0,6 0,9 0,8 1,3 1,2 2,0 2,4

C3 1,8 2,7 0,7 2,7 7,0 4,8 5,0 7,0

Mb0.1µm-Mb10kDa 120 96 100 103 120 92 93 88

Mb10kDa-Mb1kDa 58 95 103 110 82 83 83 81

Estação Seca Estação Chuvosa

COD

Volume

Recuperação
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concentrações totais de ETR variaram de 0,014 a 6,867 µg/L entre os diferentes 

elementos que integram a série, e o somatório das concentrações de ETR 

alcançaram 13,95 µg/L. Na estação chuvosa, as concentrações de ETR no RPS 

associadas à fração particulada variaram de 0,010 µg/L (para o Tm) a 6,17 µg/L 

(para o Ce), e para a fração coloidal variou de 0,0001 µg/L (para os elementos Eu, 

Gd, Yb) a 0,174 µg/L (para o Ce). Na fração dissolvida, a concentração de ETR 

variou de 0,001 µg/L (para os elementos Gd, Eu, Tm, Yb) a 0,715 µg/L (para o La). 

Além disso, cabe destacar que em geral as concentrações dos ETR leves foram 

superiores as concentrações dos ETR pesados. 

 

TABELA 4.8 - Fracionamento e concentração absoluta dos ETR em 

amostragens de água realizadas no Rio Paraíba do Sul (as concentrações 

estão expressas em µg/L). 

 

 

 

 

Particulado Coloidal Dissolvido Total Particulado Coloidal Dissolvido Total

La 0,011 0,028 0,210 0,249 1,972 0,124 0,715 2,811

Ce 0,013 0,002 0,144 0,159 6,170 0,174 0,523 6,867

Pr 0,025 0,002 0,002 0,029 0,437 0,037 0,306 0,780

Nd 0,049 0,004 0,454 0,507 1,586 0,079 0,168 1,832

Sm 0,005 2,0 x10-4
0,022 0,027 0,290 0,019 0,103 0,411

Eu 0,019 2,4 x10-3
0,475 0,494 0,058 1,0 x10-4

0,001 0,059

Gd 3,4 x10-3 1,0 x10-4
0,679 0,679 0,283 1,0 x10-4

0,001 0,284

Tb 1,2 x10-3 1,0 x10-3
0,148 0,148 0,045 0,021 0,305 0,371

Dy 4,1 x10-3
0,010 0,005 0,015 0,168 7,6 x10-3

0,004 0,172

Ho 6,0 x10-4 3,0 x10-4
1,308 1,308 0,035 7,8 x10-3

0,098 0,133

Er 1,5 x10-3 3,0 x10-4
1,304 1,304 0,090 5,1 x10-3

0,013 0,102

Tm 1,2 x10-3
0,002 1,118 1,120 0,010 2,6 x10-3

0,001 0,011

Yb 1,9 x10-3
0,002 1,285 1,287 0,067 1,0 x10-4

0,001 0,068

Lu 8,0 x10-4
0,002 1,208 1,210 0,012 1,0 x10-3

0,015 0,027

∑ETR 8,537 13,929

Estação Seca Estação Chuvosa

P-01: Rio Paraíba do Sul
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Na estação seca, as maiores concentrações de ETR no RV estão 

associadas à fração verdadeiramente dissolvida e, secundariamente associadas à 

fração coloidal. É possível observar que as concentrações dos ETR pesados são 

superiores as concentrações dos ETR leves, assim como foi observado para a 

amostragem realizada no período seco no RPS (P-01). No RV as concentrações 

absolutas de ETR associadas ao material particulado variaram de 0,00007 µg/L a 

0,00109 µg/L, para o material coloidal as concentrações variaram de 0,0001 µg/L a 

0,0713 µg/L. E as concentrações dos ETR determinadas na fração dissolvida 

variaram de 0,002 µg/L a 1,306 µg/L. O somatório das concentrações totais de ETR 

calculado para o RV alcançou 8,94 µg/L, valor muito superior ao somatório calculado 

para o RPS. Durante a estação chuvosa, as maiores concentrações de ETR nesse 

ponto de amostragem estão associadas ao material particulado fino (> 0,1 µm), 

seguido pela fração dissolvida e pela fração coloidal. As concentrações totais dos 

ETR variaram de 0,001 a 1,562 µg/L, enquanto o somatório das concentrações de 

ETR alcançaram 7,09 µg/L no ponto do RV. Ainda na estação chuvosa, as 

concentrações absolutas de ETR associada à fração particulada variaram de 

0,00003 µg/L (para o Tm) a 0,974 µg/L (para o Ce), em associação com a fração 

coloidal variaram de 0,00005 µg/L (para o Tm) a 0,128 µg/L (para o Ce). Já na 

fração verdadeiramente dissolvida, as concentrações determinadas variaram de 

0,001 µg/L (para o Tm) a 0,550 µg/L (para o Lu). A Tabela 4.9 apresenta as 

concentrações dos ETR associadas ao material particulado, coloidal e dissolvido 

obtidas no fracionamento do RV.  

A Tabela 4.10 apresenta as concentrações absolutas dos ETR nas 

diferentes frações (particulada, coloidal e verdadeiramente dissolvida) para as 

amostras do CSF, durante a estação seca e chuvosa. Analisando as concentrações 

de ETR determinados nas diferentes frações (particulada, coloidal e 

verdadeiramente dissolvida) no CSF, é possível constatar que durante a estação 

seca, os ETR associaram-se preferencialmente à fração verdadeiramente dissolvida, 

e em segundo lugar à fração particulada. Assim como nos demais pontos de 

amostragem, as concentrações dos ETR leves foram inferiores às concentrações 

observadas dos ETR pesados. As concentrações absolutas no CSF durante essa 

estação (seca) associada ao material particulado variaram de 0,00019 µg/L a 0,008 

µg/L, e as concentrações associadas à fração coloidal variaram de 0,0000026 µg/L a 
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0,0011 µg/L. Já as concentrações absolutas determinadas na fração 

verdadeiramente dissolvida oscilaram entre 0,107 µg/L a 1,309 µg/L. O somatório 

das concentrações totais de ETR na estação seca alcançou a ordem de 8,67 µg/L 

para o CSF. Enquanto durante a estação chuvosa, as maiores concentrações estão 

associadas à fração dissolvida, seguido pela fração coloidal e particulada. Os ETR 

totais no CSF (P-03) variaram de 0,01 a 1,93 µg/L entre os elementos que integram 

a série dos ETR. No entanto, o somatório das concentrações totais de ETR totaliza 

3,06 µg/L para o CSF. Durante a estação chuvosa, As concentrações de ETR no 

CSF associadas ao material particulado variaram de 0,00091 µg/L (para o Yb) a 

0,0232 µg/L (para o Ce), associado ao material coloidal a variação está 

compreendida entre 0,00020 µg/L (para o Tm) a 0,179 µg/L (para o Ce), e na fração 

dissolvida a faixa de concentração variou entre 0,001 µg/L (para o Ho) a 1,72 µg/L 

(para o Ce).  

 

TABELA 4.9 - Fracionamento e concentração absoluta dos ETR em 

amostragens de água realizadas no reservatório do Vigário (concentrações 

expressas em µg/L). 

 

 

 

Particulado Coloidal Dissolvido Total Particulado Coloidal Dissolvido Total

La 0,001 0,371 0,211 0,583 0,520 0,081 0,530 1,130

Ce 3,8 x10
-4

0,039 0,007 0,046 0,974 0,128 0,460 1,562

Pr 5,5 x10
-4

0,012 0,002 0,014 0,112 0,031 0,387 0,531

Nd 1,1 x10
-3

9,0 x10
-4

0,562 0,562 0,366 0,058 0,158 0,582

Sm 1,2 x 10
-4

1,6 x10
-4

0,019 0,019 0,068 0,015 0,117 0,199

Eu 4,4 x 10
-4

0,031 0,436 0,467 0,022 0,014 0,250 0,286

Gd 8,9 x10
-5

0,001 0,616 0,617 0,082 0,019 0,170 0,270

Tb 7,7 x10
-5

0,024 0,148 0,172 0,023 0,027 0,545 0,595

Dy 1,3 x10
-4

0,034 0,005 0,039 0,043 0,017 0,243 0,303

Ho 3,5 x10
-5

0,008 1,306 1,314 0,019 0,022 0,441 0,482

Er 7,2 x10
-7

2,7 x10
-4

1,298 1,298 0,026 0,015 0,257 0,298

Tm 1,9 x10
-4

0,071 1,117 1,188 3,0 x10
-5

5,0 x10
-5

0,001 0,001

Yb 2,2 x10
-4

0,071 1,279 1,350 0,022 0,014 0,225 0,260

Lu 1,6 x10
-4

0,061 1,207 1,268 0,018 0,027 0,550 0,594

∑ETR 8,938 7,094

Estação Seca Estação Chuvosa

P-02: Reservatório do Vigário
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TABELA 4.10 - Fracionamento e concentração absoluta dos ETR em 

amostragens de água no Canal de São Francisco (as concentrações estão 

expressas em µg/L). 

 

 

 

Os ETR no RI, ao longo da estação seca, se comportaram de maneira 

semelhante ao padrão observado no RPS (P-01), onde as maiores concentrações 

encontradas associaram-se à fração dissolvida, e secundariamente ao material 

particulado fino. Assim como para os demais pontos de amostragem estudados 

durante a estação seca, as concentrações dos ETR pesados são superiores às 

concentrações dos ETR leves. A Tabela 4.11 apresenta as concentrações absolutas 

dos ETR nas diferentes frações obtidas por ultrafiltração do RI. Nessa estação, as 

concentrações de ETR associadas ao material particulado variaram de 0,012 µg/L a 

0,9225 µg/L, já as concentrações associadas ao material coloidal variaram de 

0,0145 µg/L a 0,197 µg/L. Enquanto a faixa de variação observada para a fração 

verdadeiramente dissolvida variou de 0,002 µg/L a 1,309 µg/L. O somatório das 

concentrações totais de ETR calculado para o RI foi de 12,28 µg/L. Já na estação 

chuvosa, as maiores concentrações também estão associadas à fração dissolvida, 

Particulado Coloidal Dissolvido Total Particulado Coloidal Dissolvido Total

La 0,004 0,007 0,286 0,297 0,007 0,032 0,050 0,089

Ce 0,006 0,001 0,107 0,114 0,023 0,180 1,728 1,931

Pr 0,009 0,001 0,107 0,117 0,004 0,038 0,401 0,443

Nd 0,017 0,002 0,506 0,525 0,006 0,032 0,032 0,070

Sm 0,002 2,2 x10-4
0,157 0,159 0,001 0,007 0,030 0,038

Eu 0,008 0,001 0,435 0,444 7,7 x10-4
0,007 0,070 0,077

Gd 0,002 2,3 x10-4
0,617 0,619 9,9 x10-4

0,006 0,021 0,027

Tb 3,4 x10-4 2,8 x 10-4
0,153 0,153 1,9 x10-4

0,001 0,012 0,013

Dy 0,001 5,0 x10-4
0,005 0,006 1,3 x 10-3

0,010 0,083 0,093

Ho 1,9 x10-4 9,8 x10-5
1,308 1,308 1,0 x10-4

0,001 0,001 0,002

Er 7,1 x10-4 2,6 x10-6
1,309 1,309 1,6 x 10-3

0,015 0,161 0,176

Tm 3,7 x10-4 7,0 x10-4
1,118 1,118 4,0 x 10-5

0,000 0,001 0,001

Yb 7,2 x10-4 7,5 x10-4
1,287 1,287 9,1 x10-4

0,008 0,076 0,084

Lu 2,3 x 10-4 5,9 x10-4
1,208 1,208 1,3 x10-4

0,001 0,011 0,012

∑ETR 8,664 3,057

Estação Seca Estação Chuvosa

P-03: Canal de São Francisco
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seguido pela fração particulada e coloidal respectivamente. As concentrações totais 

de ETR no RI variaram de 0,0012 a 1,02 µg/L entre os elementos químicos que 

compõem a série. E o somatório das concentrações de ETR no RI totalizou 3,44 

µg/L. Com relação a concentração dos ETR associada ao material particulado, essa 

concentração está compreendida entre 0,0001 µg/L (para o Tm, Yb, Eu) a 0,2911 

µg/L (para o Ce), e em associação à fração coloidal as concentrações variaram entre 

0,0001 µg/L (para os elementos Eu, Gd, Yb) a 0,1562 µg/L  (para o Ce).  Em 

associação à fração verdadeiramente dissolvida, as concentrações variaram de 

0,0010 µg/L (para os elementos Eu, Gd, Tm, Yb) a 0,7010 µg/L (para o La). 

 

TABELA 4.11 - Concentrações absolutas e fracionamento dos ETR em 

amostragens de água no Rio Itingussú (P-04) (As concentrações são 

expressas em µg/L). 

 

 

Comparando o comportamento dos ETR associados à fração particulada (> 

0,1 µm) nos diferentes pontos de amostragem estudados durante a estação seca e 

chuvosa, é possível identificar que na estação seca há um enriquecimento nos ETR 

Particulado Coloidal Dissolvido Total Particulado Coloidal Dissolvido Total

La 0,501 0,192 0,251 0,944 0,184 0,141 0,701 1,026

Ce 0,923 0,297 0,095 1,314 0,291 0,156 0,516 0,963

Pr 0,109 0,064 0,002 0,175 0,048 0,046 0,303 0,396

Nd 0,411 0,198 0,74 1,349 0,127 0,070 0,157 0,354

Sm 0,080 0,031 0,018 0,129 0,027 0,020 0,102 0,149

Eu 0,024 0,036 0,452 0,513 5,4 x10-5 1,1 x10-4
0,001 0,001

Gd 0,084 0,064 0,614 0,762 0,002 1,1 x10-4
0,001 0,003

Tb 0,013 0,015 0,157 0,184 0,019 0,034 0,306 0,359

Dy 0,027 0,000 0,005 0,032 0,014 0,007 0,004 0,024

Ho 0,032 0,097 1,309 1,438 0,008 0,012 0,098 0,118

Er 0,048 0,109 1,309 1,466 0,008 0,005 0,012 0,025

Tm 0,023 0,080 1,117 1,221 5,4 x10-5 1,0 x10-4
0,001 0,001

Yb 0,043 0,106 1,285 1,434 5,4 x10-5 1,0 x10-4
0,001 0,001

Lu 0,025 0,087 1,207 1,318 0,002 2,1 x10-3
0,016 0,017

∑ETR 12,281 3,436

Estação Seca Estação Chuvosa

P-04: Rio Mazomba
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pesados em todos os pontos. Tal enriquecimento é maior que o leve enriquecimento 

observado durante as amostragens na estação chuvosa. É interessante destacar 

que as maiores concentrações foram encontradas no RI (P-04). E, comparando as 

concentrações associadas ao particulado entre os demais pontos, as mais elevadas 

foram encontradas no RPS (P-01) que está situado à montante do sistema de 

transposição de águas, seguido pelo CSF (P-03) e RV (P-02). Já durante a estação 

chuvosa, as maiores concentrações associadas ao material particulado fino (> 0,1 

µm) foram encontradas no RPS (P-01), seguido pelo RV (P-02), CSF (P-03) e RI (P-

04). A Figura 4.10 ilustra graficamente o comportamento dos ETR associados ao 

material particulado nos diferentes pontos de amostragens estudados, tais 

concentrações foram normalizadas por PAAS.  

 

FIGURA 4.10 - Comportamento dos ETR associados à fração particulada (> 0,1 µm).  
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A Figura 4.11 apresenta graficamente o comportamento dos ETR 

associados ao material coloidal. Quando se analisa o comportamento dos ETR na 

estação seca associados à fração coloidal, constatamos que as concentrações mais 

elevadas foram encontradas no RI (P-04), seguido pelo RV (P-02), RPS (P-01) e 

CSF (P-03). Assim como foi observado para o material particulado, há um 

enriquecimento mais pronunciado dos ETR pesados em relação ao leve 

enriquecimento dos ETR pesados observado durante o período chuvoso. Apesar 

das concentrações serem distintas, o padrão de comportamento dos ETR é bem 

semelhante entre os pontos do RPS (P-01), RV (P-02) e CSF (P-03). Já para o RI 

(P-04) é observado um comportamento de distribuição dos ETR associados à essa 

fração diferenciado. Durante a estação chuvosa, os ETR associados à fração 

coloidal nos pontos de amostragem estudados apresentaram um enriquecimento 

mais pronunciado nos ETR pesados, quando comparamos com o padrão de 

fracionamento apresentado pelos ETR associados ao material particulado. 
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FIGURA 4.11 - Comportamento dos ETR associados à fração coloidal. 

 

O padrão de comportamento dos ETR associados à fração verdadeiramente 

dissolvida foi bem semelhante entre os pontos de amostragens estudados, durante a 

estação seca. No entanto, cabe destacar que para o CSF (P-03) as concentrações 

foram levemente superiores em relação aos demais. Durante a estação chuvosa, as 

maiores concentrações associadas à fração verdadeiramente dissolvida foram 

encontradas no RV (P-02). A Figura 4.12 apresenta as concentrações dos ETR 
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normalizadas pelo folhelho PAAS e o padrão de distribuição desses elementos em 

cada um dos pontos estudados. 

 

 

FIGURA 4.12 - Comportamento dos ETR associados à fração verdadeiramente 

dissolvida (< 1 kDa).  
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A Figura 4.13 apresenta graficamente um comparativo do somatório das 

concentrações absolutas dos ETR, fracionados entre leves e pesados para cada um 

dos pontos de amostragem durante a estação seca e chuvosa. A proporção entre os 

ETR leves e ETR pesados entre as amostras analisadas durante a estação seca foi 

diferente em relação ao período chuvoso, pois em todas as estações de coleta foi 

observado um enriquecimento mais pronunciado dos ETR pesados. É possível 

observar que a maior concentração de ETR leves foi encontrada no RPS (P-01) e a 

menor no CSF (P-03). Observa-se um declínio das concentrações de ETR leves no 

sentido montante – jusante ao longo do sistema de transposição de águas do RPS.  
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FIGURA 4.13 - Fracionamento dos ETR entre leves e pesados, considerando o 

somatório das concentrações absolutas de ETR leves e pesados.  
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4.2.2 Efeitos das macrófitas aquáticas sobre os elementos terras raras 

 

 

Além disso, é importante evidenciar que as concentrações de ETR também 

podem estar sendo afetadas pela presença de macrófitas aquáticas situadas ao 

longo do sistema de transposição de águas do RPS. Valitutto et al. (2006) 

analisaram as concentrações de metais traço na água e em macrófitas aquáticas no 

sistema de transposição de águas do RPS, esses autores constataram que as 

macrófitas aquáticas são excelentes acumuladoras de metais traço, em especial os 

ETR. O melhor desempenho foi observado para a espécie Eicchornia crassipes, 

presente em muitos pontos ao longo do sistema de transposição de águas. 

De acordo com Valitutto et al. (2006), a biota pode exercer um papel 

significativo na retirada de ETR da coluna d’ água. Os ETR são elementos 

conhecidos por sua capacidade de se acumularem em macrófitas aquáticas, assim 

como outros metais traço (CHUA, 1998). Quantidades significativas de macrófitas 

aquáticas têm sido documentadas na região estudada, especialmente as macrófitas 

da espécie Eicchornia crassipes, que é uma espécie eficiente na remoção dos ETR. 

A captação dos ETR pela macrófita ocorre via sistema radicular, como demonstrado 

nos experimentos laboratoriais realizados por Chua (1998).  

Um estudo realizado na região do RV concluiu que concentrações de metais 

traços em macrófitas aquáticas aumentam ao longo da sequência listada a seguir: E. 

azurea < P. statiotes < S. auriculata < E. crassipes (VALITUTTO et al., 2006). Em 

trabalhos experimentais, as plantas foram submetidas à frações filtradas e à fração 

incluindo o material particulado em suspensão. No entanto, o comportamento das 

macrófitas aquáticas foi semelhante, indicando que não há um fracionamento 

durante o processo de absorção dos ETR por parte das macrófitas. Resultados 

também indicaram que quando as concentrações dos ETR são elevadas na fração 

dissolvida, consequentemente, as concentrações encontradas nas macrófitas 

também são elevadas (LAKATOS et al., 1999).   

É provável que a capacidade de absorção de ETR presentes na fase solúvel 

esteja relacionado com as similaridades físico-químicas existentes entre os ETR e o 
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Ca, que é um elemento essencial para as plantas, presente em altas concentrações. 

Uma vez absorvido pela planta, os ETR são transportados para as células através 

de proteínas transportadoras de Ca, devido à similaridade de seus raios iônicos 

(TAGAMI; UCHIDA, 2006). De acordo com Valitutto et al. (2006), esse fato fortalece 

a hipótese que as macrófitas aquáticas, especialmente da espécie E. crassipes e P. 

stratiotes, atuem como hiperacumuladoras de ETR sob condições ambientais 

favoráveis.  

Comparando o comportamento geoquímico dos ETR leves e pesados na 

estação seca e chuvosa, é possível concluir que a geoquímica dos ETR durante a 

estação seca é influenciada majoritariamente pelas características geológicas do 

entorno, enquanto as influências geológicas não são evidentes durante a estação 

chuvosa, onde se observa maior influência do grande volume de água que carreia 

materiais lixiviados do entorno do canal fluvial, um efeito de diluição das 

concentrações de ETR nas águas estudadas, além da influência significativa das 

macrófitas aquáticas presentes ao longo do sistema de transposição de águas.  

 

 

4.2.3 Anomalias de ocorrência dos elementos terras raras  

 

 

As concentrações totais dos ETR foram utilizadas nos cálculos das 

anomalias de ocorrência do cério (Ce), európio (Eu) e do lantânio (La) para os 

diferentes pontos de amostragem situados ao longo do sistema de transposição de 

águas do RPS, assim como para o ponto de amostragem representativo da bacia de 

Sepetiba. Os valores das anomalias de ocorrência, calculados com base nas 

amostragens realizadas no período seco e chuvoso, são apresentados na Tabela 

4.12.  
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TABELA 4.12 - Quadro comparativo das anomalias de ocorrência do cério (Ce), 

európio (Eu) e do lantânio (La) para os pontos de amostragem estudados. 

 

Legenda: P-01: Rio Paraíba do Sul (à montante do sistema de transposição de águas); P-02: Reservatório do Vigário; P-03: 

Canal de São Francisco (à jusante do sistema de transposição de águas); e P-04: Rio Itingussú (Ponto representativo da bacia 

de Sepetiba). 

 

 

As anomalias de ocorrência dos elementos cério (Ce), európio (Eu) e 

lantânio (La) foram calculadas com os dados analíticos dos ETR obtidos durante a 

estação seca. E durante esse período, a anomalia do cério foi mais positiva no P-01 

(RPS, em Barra do Piraí) e menos positiva no RV (P-02). Em relação ao RI (P-04), a 

anomalia do cério foi superior até mesmo ao valor encontrado no P-01, 

diferentemente do que foi encontrado durante a estação chuvosa. Com relação às 

anomalias do európio, foi encontrada uma pequena variação entre as anomalias 

calculadas para os diferentes pontos de amostragem, sendo que os maiores valores 

de anomalia foram encontrados nos pontos P-01 (RPS) e P-02 (RV) e os menores 

valores de anomalia nos pontos P-03 (CSF) e P-04 (RI). As anomalias do lantânio 

durante a estação seca apresentou comportamento diferente, pois foram 

encontradas em alguns pontos anomalias negativas. Entretanto, somente no P-03 

(CSF) foi encontrado um valor de anomalia positivo (14,51499) para o elemento La.  

Durante a estação chuvosa, a anomalia do cério (Ce) foi mais positivas à 

montante do sistema de transposição de águas do Rio Paraíba do Sul e decrescem 

até o CSF. No RI (P-04) observou-se um valor de anomalia inferior ao observado 

para os demais pontos de amostragem. Na mesma estação (chuvosa), o inverso foi 

observado para a anomalia de ocorrência do európio (Eu), onde os valores mais 

positivos de anomalia foram encontrados nos pontos situados a jusante do sistema 

Ce Eu La Ce Eu La

P-01 0,407 6,012 -0,400 2,408 0,798 5,456

P-02 0,069 6,308 -0,596 1,372 5,580 3,360

P-03 0,135 5,042 14,515 0,925 10,966 0,146

P-04 0,737 5,033 -11,264 0,336 0,077 1,444

Estação Seca Estação Chuvosa

Ce Eu La Ce Eu La

P-01 0,40727 6,01236 -0,4003 2,40825 0,79832 5,45637

P-02 0,06904 6,30853 -0,5965 1,37228 5,58082 3,36005

P-03 0,13574 5,04286 14,515 0,92582 10,9663 0,14668

P-04 0,73755 5,0333 -11,264 0,33682 0,07736 1,4446

Estação Seca Estação Chuvosa
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de transposição de águas. Entretanto, no RI (P-04) foi encontrado o menor valor de 

anomalia entre os pontos estudados. Quando analisamos os valores de anomalia 

para o lantânio, é possível observar que o comportamento desse elemento terra rara 

foi semelhante ao observado para o cério, onde as maiores anomalias foram 

encontradas no ponto situado à montante do sistema de transposição de águas do 

RPS (P-01). 

As razões (La/Yb)N e (Gd/Yb)N referentes às amostragens do período seco e 

chuvoso são apresentadas na TABELA 4.13. No período seco observou-se que para 

todos os pontos de amostragem o fracionamento dos ETR foi semelhante, uma vez 

que, todas as razões (La/Yb)N apresentaram valores inferiores aos calculados para a 

razão (Gd/Yb)N. Consequentemente, em todos os pontos de amostragem constatou-

se o enriquecimento por ETR pesados. Em contrapartida, durante o período chuvoso 

o RPS (P-01) apresentou a razão (Gd/Yb)N semelhante ao valor calculado para a 

razão (La/Yb)N, fato que sugere um equilíbrio entre os ETR leves e pesados no 

ponto de amostragem em questão. No RV a razão (Gd/Yb)N apresentou um valor 

superior ao calculado para a razão (La/Yb)N, isso sugere que há um leve 

enriquecimento dos ETR pesados nesse ponto. O ponto P-03, situado no CSF, parte 

final do sistema antes da Baía de Sepetiba, apresentou um valor da razão (La/Yb)N > 

1,0. Esse valor indica que há um enriquecimento por ETR leves, outro fato que 

reforça esse fracionamento é que a razão (La/Yb)N > (Gd/Yb)N. 

 

TABELA 4.13 - Quadro comparativo das razões (La/Yb)N e (Gd/Yb)N calculadas 

para os pontos de amostragens, durante a estação seca e chuvosa, 

respectivamente. 

 

Legenda: P-01: Rio Paraíba do Sul (à montante do sistema de transposição de águas); P-02: Reservatório do Vigário; P-03: 

Canal de São Francisco (à jusante do sistema de transposição de águas); e P-04: Rio Itingussú (Ponto representativo da bacia 

de Sepetiba). 

(La/Yb)N (Gd/Yb)N (La/Yb)N (Gd/Yb)N

P-01 0,001058551 0,023430572 0,224684601 0,183388699

P-02 0,002364487 0,020229433 0,023795852 0,045988264

P-03 0,001263061 0,021253611 0,005768525 0,014760137

P-04 0,003601471 0,023519266 4,836764744 0,131410771
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O comportamento de alguns ETR pode se diferenciar dos demais, a esse 

comportamento denominamos anomalia do elemento (HENDERSON, 1984). Essa 

diferença de comportamento pode ser quantificada através do cálculo das 

anomalias, que nos dão a extensão do fracionamento desses elementos em relação 

aos demais que compõem a série dos ETR. Nesse sentido, as anomalias dos ETR 

observadas nos pontos de amostragem durante a estação seca e chuvosa sugerem 

que diferentes processos hidroquímicos são responsáveis pela concentração dos 

ETR no canal fluvial. As anomalias do Ce são resultantes da química do potencial 

redox desse elemento. Durante a estação seca, foram encontradas anomalias 

negativas de Ce em todos os pontos de amostragem. Segundo Ruy et al. (2007) 

esse comportamento encontrado no período seco reflete um comportamento típico 

de água subterrânea, ou seja, durante o período seco há um input de água 

subterrânea intenso, influenciando nas anomalias observadas durante esse período. 

Os resultados corroboram com Tricca et al. (1999), segundo esses autores os 

padrões de distribuição de ETR e as anomalias dos elementos de águas fluviais de 

bacias hidrográficas são fortemente dependentes das características litológicas.  

Já na estação chuvosa, foram encontradas anomalias mais positivas do 

elemento Ce nos pontos P-01 e P-02 (RPS e RV, respectivamente) e anomalias 

mais negativas nos demais pontos (P-03: CSF e P-04: RI). Resultados das 

anomalias do Ce para a estação chuvosa sugerem que essa anomalia é controlada 

pelas variáveis hidroquímicas, ou seja, pela química do potencial redox e pela 

remoção preferencial do Ce+4 por partículas de óxido de Fe e Mn presentes nos 

ambientes aquáticos (RUY et al., 2007).  

Durante a estação seca as anomalias calculadas para o Eu foram positivas 

em todos os pontos de amostragem. As anomalias positivas desse elemento 

ocorrem na maior parte dos rios, indicando um input de água subterrânea para o 

canal fluvial. Tal comportamento é o esperado para o período seco, onde as 

influências da água subterrânea são mais expressivas nos canais fluviais (RUY et 

al., 2007). No entanto, durante a estação chuvosa foram encontradas anomalias 

mais negativas e positivas do Eu entre os pontos de amostragem, indicando que 

durante essa estação as anomalias desse elemento são controladas 

majoritariamente pelas características hidroquímicas do canal fluvial. 
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Com relação às anomalias de La, durante a estação seca todos os pontos 

de amostragem apresentaram anomalias negativas desse elemento, exceto para o 

ponto P-03 (CSF). Em geral, as anomalias de La resultam de pequenas diferenças 

entre as estabilidades dos complexos químicos (BAU, 1999). Mas, essa anomalia 

fortemente negativa encontrada no CSF indica que há nesse ponto uma 

microcontaminação de origem antrópica que fica bem evidente durante a estação 

seca. As anomalias de La durante a estação chuvosa são positivas em todos os 

pontos de amostragem, sendo resultantes das diferenças nas estabilidades de 

complexos químicos presentes na coluna d’água (BAU, 1999).  

 

 

4.2.4 Especiação física dos elementos terras raras 

 

 

4.2.4.1 Desempenho do sistema de ultrafiltração tangencial para o fracionamento 
das amostras fluviais 

 

 

 A técnica de ultrafiltração tangencial tem sido apresentada por muitos autores 

como uma ferramenta eficiente na separação de colóides da fase verdadeiramente 

dissolvida em amostras de água. Através dessa técnica é possível obter informações 

sobre o comportamento de muitas espécies químicas no ambiente aquático 

(EYROLLE et al., 1996; VIERS et al., 1997; BUFFLE, 1998).  

 No entanto, muitos autores tem demonstrado que algumas espécies químicas 

de interesse podem ficar parcialmente retidas durante o processo de ultrafiltração 

por meio de agregação ou fixação na membrana, resultando em contaminação e 

ineficiência do processo de separação (PORCELLI et al., 1997; DOUGLAS et al., 

1999). Nesse contexto, a precisão dos resultados depende da eficiência de se 

avaliar as perdas e contaminações ocorridas durante o processo. Muitos autores 

sugerem, por exemplo, um cálculo de balanço de massas.  
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Em ambos os períodos de amostragem (período seco e chuvoso) a 

eficiência da especiação física realizada por meio do procedimento de ultrafiltração 

tangencial foi avaliada através de um balanço de massa das concentrações de 

carbono orgânico dissolvido (COD), utilizado como “elemento sentinela”. Em todas 

as amostras de água processadas no equipamento Pellicon 2 (Millipore), e 

recuperação foi considerada satisfatória. Nas amostragens realizadas durante o 

período seco a recuperação calculada pelo balanço de massas de COD variou de 81 

a 120%, enquanto para as amostras da estação chuvosa a recuperação variou entre 

58 a 120%. Todos os valores de recuperação foram considerados satisfatórios, e 

demonstram a eficiência do processo de especiação física adotado no presente 

estudo. 

 

 

4.2.4.2 Especiação física e comportamento geoquímico dos elementos terras raras 

 

 

O comportamento dos ETR em ambientes naturais é complexo, pois a 

biogeoquímica desses elementos pode ser influenciada uma série de processos que 

ocorrem na coluna d’água, como a formação de complexos aquosos e adsorção a 

colóides, que causam o fracionamento dos elementos entre a fração particulada/ 

dissolvida (RONNBACK et al., 2008). A adsorção dos ETR às partículas é 

influenciada pelo pH e pela alcalinidade, uma vez que tais variáveis favorecem as 

condições para que ocorra a  adsorção (HE et al., 2004).  

Com relação à especiação física, durante a estação seca as maiores 

concentrações de ETR estão associadas preferencialmente à fração dissolvida (< 1 

kDa). Esse comportamento foi observado para todos os pontos de amostragem 

(FIGURA 4.20). As concentrações de ETR associadas ao material particulado fino (> 

0,1 µm) foram maiores no RI (P-04), seguidas pelo RPS (P-01), pelo CSF (P-03) e 

pelo RV (P-02). As concentrações de ETR associadas à essa fração foram maiores 

a montante do sistema de transposição de águas e no RI, sugerindo que a 
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hidrodinâmica característica dos reservatórios podem remover essas partículas do 

sistema. 

As concentrações de ETR associadas ao material coloidal foram maiores no 

RI (P-04), seguido pelo RV (P-02), RPS (P-01) e pelo CSF (P-03). As concentrações 

de ETR associadas ao material coloidal foram maiores nos ambientes de 

reservatório. 

Com relação à fração verdadeiramente dissolvida (< 1 kDa), as 

concentrações de ETR associados a essa fração foram maiores no CSF (P-03), 

seguida pelo RI (P-04), RPS (P-01) e RV (P-02).  

Durante a estação chuvosa (FIGURA 4.14) os ETR totais (leves e pesados) 

estão associados preferencialmente ao material particulado fino (> 0,1 µm), com 

exceção para o CSF (P-03) onde as maiores concentrações de ETR estão 

associadas à fração verdadeiramente dissolvida (< 1 kDa). Isso pode ser explicado, 

pois os reservatórios presentes ao longo do sistema de transposição de águas 

podem remover as partículas, em função da hidroquímica característica desses 

ambientes. As concentrações de ETR associadas ao material particulado fino (> 0,1 

µm) foram maiores no RPS (P-01), seguido pelo RV (P-02), CSF (P-03) e RI (P-04). 

Em outras palavras, as concentrações de ETR associadas ao material particulado 

fino (> 0,1 µm) foram maiores nos pontos situados a montante do sistema de 

transposição de águas e vão diminuindo à jusante. 
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Na estação chuvosa, as concentrações de ETR totais (leves e pesados) 

associadas à fração coloidal foram maiores no RV (P-02), seguido pelo CSF (P-03), 

RPS (P-01) e pelo RI (P-01). Enquanto as concentrações de ETR associadas à 

fração verdadeiramente dissolvida (< 1 kDa) foram maiores no RV (P-02), seguido 

pelo CSF (P-03), RPS (P-01) e RI (P-04). Durante o período chuvoso, as 

concentrações de ETR foram maiores a montante do sistema de transposição de 

águas, e essas concentrações são majoritariamente associadas ao material 

particulado fino. No decorrer do sistema de transposição, se observa uma redução 

nas concentrações ao longo do sistema de transposição de águas, e a jusante do 

mesmo, os ETR estão associados predominantemente à fração verdadeiramente 

dissolvida (FIGURA 4.15). Esse comportamento pode ser explicado por duas razões: 

(1) o ponto de coleta no Canal de São Francisco (P-03) está localizado após a ETA-

Guandu onde são utilizados reagentes como o sulfato de alumínio que promovem a 

precipitação de partículas presentes na água; (2) além disso, os reservatórios 

presentes ao longo do sistema de transposição também são responsáveis pela 

precipitação de partículas maiores que são transportadas pelo canal fluvial, fazendo 

com que as concentrações de ETR na fração verdadeiramente dissolvida sejam 

mais significativas nesse ponto. 
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4.2.5 Comportamento sazonal dos elementos terras raras 

 

 

A Figura 4.16 resume o comportamento dos ETR observado na área de 

estudo durante a estação seca. O comportamento biogeoquímico dos ETR durante o 

período seco é caracterizado pelo enriquecimento de ETR pesados em todos os 

pontos de amostragem, sendo a maior parte dos ETR associada à fração 

verdadeiramente dissolvida (< 1 kDa). O somatório das concentrações absolutas de 

ETR permanece constante ao longo do sistema de transposição de águas do RPS. 

A montante do sistema de transposição as maiores concentrações estão associadas 

ao material verdadeiramente dissolvido, enquanto o mesmo padrão é observado 

mais a jusante. Entretanto, o somatório da concentração absoluta de ETR se 

destaca no ponto P-04 (RI), sendo a concentração mais elevada entre os pontos. 

Com relação ao comportamento desses elementos químicos, foi possível identificar 

através das anomalias de ocorrência uma microcontaminação de origem antrópica, 

identificada através da anomalia altamente positiva do La no CSF (P-03), enquanto o 

comportamento anômalo de outros elementos da série (Ce e Eu) caracterizam um 

input significativo de água subterrânea em todos os pontos de amostragem, 

caracterizando que este processo governa a geoquímica desses elementos durante 

a estação seca.  
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FIGURA 4.16 - Esquema simplificado do comportamento dos ETR observado 

durante a estação seca. 

 

 

A análise de agrupamento (FIGURA 4.17) destacou o RI (P-04) dos demais 

pontos de amostragem, isso reflete que o comportamento biogeoquímico dos ETR 

durante a estação seca é controlado pelas características geológicas da área de 

estudo, sendo esse ponto um reflexo da assinatura química da geologia de 

Sepetiba. A geologia de Sepetiba é caracterizada por rochas que apresentam alanita 

em sua composição mineralógica, e esse mineral é rico em ETR. 

Os demais pontos de amostragem apresentam maior similaridade, o que 

sugere o predomínio da geologia do Paraíba no comportamento geoquímico dos 

ETR nos pontos de amostragem localizados ao longo do sistema de transposição. A 

geologia do Paraíba é caracterizada por gnaisses (silimanita-granada-muscovita-

biotita) bandado com intercalações de biotita gnaisse, mármore, rochas 

calcissilicáticas, gonodito, anfibolito básico e quartzito, além de gnaisses (biotita com 
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intercalações de silimanita-granada-muscovita-biotita-xisto) e rochas calcissilicáticas. 

Além disso, é importante destacar que nas rochas da região ocorre o mineral alanita, 

que é rico em ETR. 

 

 

FIGURA 4.17 - Análise de variância (Cluster) com base nos dados obtidos nas 

amostragens do período seco. (1) indica o P-01: Rio Paraíba do Sul; (2) indica o P-

02: Reservatório do Vigário; (3) indica o P-03: Canal de São Francisco e o (4) indica 

o P-04: Rio Itingussú. 

 

 

A Figura 4.18 ilustra o comportamento dos ETR durante a estação chuvosa. O 

comportamento biogeoquímico dos ETR característico da estação chuvosa se difere 

em muitos aspectos do padrão encontrado na estação mais seca do ano. Durante a 

estação chuvosa, os ETR estão associados preferencialmente ao material 

particulado fino (> 0,1 µm) nos pontos de amostragem situados à montante do 

sistema de transposição de águas, e mais a jusante ocorre uma mudança, pois os 

ETR são encontrados associados à carga verdadeiramente dissolvida (< 1 kDa). 

Destaca-se outra alteração no comportamento desses elementos ao longo do 

sistema, uma vez que as concentrações absolutas de ETR reduzem de montante 

para jusante ao longo da transposição de águas. Cabe ressaltar, que na estação 

chuvosa, o fracionamento entre os ETR leves e pesados não é tão evidente, sendo 
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que a montante da transposição se observa um equilíbrio entre leves e pesados, 

enquanto nos demais pontos há um leve enriquecimento em ETR pesados, bem 

menos pronunciado que o padrão que caracteriza o período seco.  

 

 

 

 

FIGURA 4.18 – Comportamento dos ETR durante a estação chuvosa. 

 

 

As anomalias de ocorrência encontradas durante a estação chuvosa em todos 

os pontos de amostragem em associação com as informações supracitadas 

evidenciam que durante a estação chuvosa a biogeoquímica dos ETR é controlada 

majoritariamente pelas condições hidroquímicas do canal fluvial, e não pela geologia 

conforme constatado durante a estação seca. Ademais, a análise de agrupamento 

(FIGURA 4.19) realizada com dados coletados durante a estação chuvosa, mostrou 

um agrupamento por similaridade diferente do observado para a estação seca. A 

maior similaridade está entre os pontos P-02 (RV) e P-04 (RI), ambos reservatórios 
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que apresentam condições hidroquímicas típicas. Fato que reforça que o 

comportamento dos ETR durante esse período é controlado por fatores 

hidroquímicos.  

 

 

FIGURA 4.19 - Análise de variância (Cluster) com base nos dados obtidos nas 

amostragens do período chuvoso. (1) indica o P-01: Rio Paraíba do Sul; (2) indica o 

P-02: Reservatório do Vigário; (3) indica o P-03: Canal de São Francisco e o (4) 

indica o P-04: Rio Itingussú. 

 

4.2.6 Comparativo das concentrações de elementos terras raras 

 

 

 O somatório das concentrações de ETR no presente estudo variou de 8,56 a 

12,28 µg/L durante as amostragens realizadas no período seco, e na estação 

chuvosa as concentrações variaram de 3,06 a 13,95 µg/L. Todas as concentrações 

encontradas no presente estudo estão compreendidas na faixa média de variação 

para ETR em ambientes fluviais. O trabalho de Sultan e Shazili (2009) encontrou 

uma variação no somatório das concentrações de ETR que variou de 0,11 a 53,52 

µg/L na bacia do Rio Terengganu, na Malásia. Em outro trabalho realizado no Rio 

Yellow, na China, as concentrações de ETR variaram de 0,69 a 2015 µg/L (HE et al., 
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2010). A Tabela 4.14 apresenta concentrações de diferentes elementos químicos 

que compõem a série dos ETR para ambientes de água doce em diferentes locais e 

as respectivas referências. 
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As concentrações de La, Ce, Nd, Sm e Eu determinadas no presente estudo 

encontram-se na faixa de variação de concentração dos trabalhos adotados como 

referências de valores para águas fluviais. No entanto, as concentrações de Tb do 

presente estudo foram superiores às faixas de concentração desse elemento em 

outros estudos, em ambos os períodos estudados (estação seca e chuvosa). Já as 

concentrações dos ETR Yb e Lu, durante a estação seca no presente estudo, foram 

maiores que a faixa de variação dos demais trabalhos utilizados para comparação.



 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

 Durante a estação seca os Elementos Terras Raras estão associados 

preferencialmente à fração verdadeiramente dissolvida (< 1 kDa) em todos os 

pontos de amostragem localizados ao longo do sistema de transposição de 

águas do Rio Paraíba do Sul e no ponto de amostragem localizado no Rio 

Itingussú; 

 Durante a estação seca foi observado um fracionamento predominante entre 

os pontos de amostragem: predomínio dos ETR pesados em detrimento dos 

ETR leves. Esse fracionamento é confirmado pelo cálculo das razões 

(La/Yb)N e (Gd/Yb)N; 

 A proporção entre o somatório de ETR leves e pesados foi semelhante entre 

os pontos de amostragem situados ao longo do sistema de transposição de 

águas do Rio Paraíba do Sul, e uma proporção distinta foi encontrada no Rio 

Itingussú (ponto representativo da geologia de Sepetiba). Esse padrão 

encontrado sugere que nos pontos de amostragem situados ao longo do 

sistema de transposição refletem a assinatura química da geologia da bacia 

do Paraíba, enquanto o ponto que se difere dos demais reflete a assinatura 
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química da geologia da bacia de Sepetiba. A análise de cluster confirma essa 

tendência observada; 

 Na estação seca, as anomalias negativas do Ce refletem um comportamento 

típico de água subterrânea, assim como a anomalia positiva do Eu sugere 

que nessa época ocorre um input de água subterrânea, com intensa interação 

água-rocha. A anomalia discrepante do La no Canal de São Francisco (P-03) 

pode indicar que no local há uma microcontaminação de origem antrópica; 

 Durante a estação chuvosa os elementos terras raras estão associados 

preferencialmente ao material particulado fino (> 0,1 µm), exceto no Canal de 

São Francisco (P-03) que os ETR encontram-se associados 

preferencialmente à fração verdadeiramente dissolvida (< 1 kDa); 

 O padrão de fracionamento entre os Elementos terras raras leves e pesados 

torna-se menos evidente nos pontos de amostragem durante a estação 

chuvosa; 

 As anomalias de ocorrência dos ETR sugerem que na estação chuvosa a 

geoquímica desses elementos é controlada majoritariamente pelas condições 

hidroquímicas dos canais fluviais, com destaque para a química do potencial 

redox e as diferenças nas estabilidades de complexos químicos;  

 A análise de cluster sugere que o transporte e as condições hidroquímicas 

influenciam o comportamento dos ETR durante a estação chuvosa; 

 Apesar do comportamento homogêneo dos ETR, resultante de sua 

configuração eletrônica, o comportamento desses elementos é extremamente 

influenciado pela sazonalidade; 

 É possível identificar claramente que durante a estação seca o 

comportamento dos ETR reflete a assinatura química da geologia local, 

enquanto durante a estação chuvosa o comportamento desses elementos é 

influenciado por processos erosivos e de transporte que ocorrem nos 

domínios de uma bacia de drenagem; 

 A concentração dos ETR ao longo do sistema de transposição resulta de 

fatores físicos, químicos e biológicos que coexistem na coluna d’água: sendo 

o processo de adsorção o mecanismo mais importante para explicar a 

redução nas concentrações de ETR ao longo do sistema. Cabe destacar 



117 
 

 
 

ainda o papel da biota (macrófitas aquáticas) na redução das concentrações 

de ETR ao longo do sistema de transposição. 
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