
1.3.3 Con clu sões

A aná li se mul ti e le men tar foi de fun da men tal im -
por tân cia para abran ger os mais ex pres si vos am bi -
en tes li to ló gi cos.

Os va lo res anô ma los para Fe-Cr-Cu-Cd-As-
Ga-V-Ti-Sc e Ni, es tão re la ci o na dos com as ano ma -
li as mag né ti cas de pri me i ra or dem, re fle ti das pe las
ro chas bá si cas ( lam pró fi ros, da ci tos etc. ). As con -
cen tra ções mais ele va das para Fe-Cr-V-Ni e Cu re -
fle ti ram o Quart zo Mon zo ga bro Iga ra pé Je ni pa po,
que na su per fí cie apre sen ta al te ra ção, evi den ci a da 
por frag men tos la te ri ti za dos. As con cen tra ções de
se gun da or dem des tes ele men tos são co in ci den -
tes com as li to lo gi as das su í tes in tru si vas Cre po ri -
zão e Cu iú-Cuiú, onde  ocor rem gra no di o ri tos e
gna is ses de com po si ção to na lí ti ca a gra ní ti ca.

No mapa da as so ci a ção Ca-Na-Sr  em amos tras
de solo da ma lha re gi o nal ob ser va-se um di re ci o -
na men to NW-SE, co in ci den te com ano ma li as mag -
né ti cas de se gun da or dem do le van ta men to ae ro -
mag né ti co, onde ocor re a Su í te Intru si va Cre po ri -

zão, re pre sen ta da por mon zo gra ni tos e si e no gra ni -
tos, re pre sen ta da por gna is ses de com po si ção to -
na lí ti ca a gra no di o rí ti ca.

Os re sul ta dos ana lí ti cos re fe ren tes ao ouro, mos -
tra ram que o mes mo ocor re de for ma iso la da, sem -
pre re fle tin do mi ne ra li za ções as so ci a das com di -
ques bá si cos (Ga rim po do Joel) ou ve i os de quart -
zo en ca i xa dos em ro chas gra ní ti cas, como na Fa -
zen da JL e no ga rim po do km170.

Os re sul ta dos ana lí ti cos, en con tram-se à dis po -
si ção na SU REG-GO, em meio mag né ti co, em  ar -
qui vos xyz.

1.4 Hi dro ge o quí mi ca

1.4.1 Obje ti vo

Tre i na men to de téc ni cos  da CPRM, em amos tra -
gem de água (Hi dro ge o quí mi ca) na re gião do Ta -
pa jós, com téc ni cos es pe ci a li za dos do GSC - Ge o -
lo gi cal Sur vey of  Ca na da, como par te do “Ca na -
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da-Brasil Co o pe ra ti on Pro ject for Sus ta i na ble De ve -
lop ment in the Mi ne ral Sec tor” (CIDA Pro ject
204/13886, GSC-CPRM), ob je ti van do ve ri fi car pa -
râ me tros fí si co-químicos das águas, dan do pri o ri -
da de na ob ser va ção dos ín di ces de con ta mi na ção
dos ma te ri a is em sus pen são dos rios que dre nam a
re gião.

1.4.2 Pro gra ma ção

O tre i na men to foi re a li za do no pe río do de 02 a 17
de ou tu bro de 1997, sen do di vi di do em duas par -
tes: Uma teó ri ca, em Ita i tu ba (02 a 04/10) e ou tra
prá ti ca (5 a 17/10).

Na pri me i ra par te, hou ve a apre sen ta ção dos
equi pa men tos e aces só ri os ne ces sá ri os para a
amos tra gem. Para apli ca ção da me to do lo gia, foi
es co lhi do um pon to no Rio Ta pa jós, pra ti ca men te
na me ta de do le i to do mes mo (4°16’35”S -
55°58’24”W).

A par te prá ti ca foi de sen vol vi da na Área-Piloto
Cre po ri zão, nos rios Cre po ri, Ma ru pá e em ou tras
dre na gens me no res. Além des sa área, fo ram co le -
ta das amos tras em dre na gens de gran de por te,
com gran des ba ci as de cap ta ção, a sa ber: foz dos
rios Tro pas, Ca di ri ri, Ca bi tu tu, Mu tum, Pacu, Boca
do Cre po ri, Ja man xim e con fluên cia des te com o rio 
Novo. No rio Ta pa jós, vá ri as amos tras fo ram co le ta -
das em di fe ren tes pon tos, des de Ja ca re a can ga até 
Ita i tu ba. No to tal, 56 pon tos de co le ta de águas fo -
ram amos tra dos, in clu in do du pli ca tas.

1.4.3 Ma te ri al de Amos tra gem

Os se guin tes equi pa men tos fo ram tra zi dos do
Ca na dá e apre sen ta dos pe los téc ni cos, para se -
rem uti li za dos nes te tra ba lho:

1) Wa ter Qu a lity Chec ker U-10, da Ho ri ba (foto 4)
- equi pa men to por tá til, para de ter mi na ção si mul tâ -
nea, no cam po, dos se guin tes pa râ me tros fí si -
co-químicos de águas:

a - pH                       d - Oxi gê nio dis sol vi do
b - Con du ti vi da de    e - Tem pe ra tu ra
c – Tur bi dez             f  - Sa li ni da de
pH é a me di da da con cen tra ção hi dro ge niô ni ca

da água ou so lu ção, sen do con tro la do pe las re a -
ções quí mi cas e pelo equi lí brio en tre os íons pre -
sen tes

O pH é es sen ci al men te uma fun ção do gás car -
bô ni co dis sol vi do e da al ca li ni da de da água. Va ria
de 1 a 14, sen do ne u tro com o va lor 7, áci do com

va lo res in fe ri o res a 7 e al ca li no ou bá si co com va lo -
res su pe ri o res a 7.

Os va lo res de pH de ter mi na dos em la bo ra tó rio
es tão sem pre al te ra dos, em ge ral mais al tos que a
re a li da de, em fun ção de fuga de ga ses, oxi da ções
e/ou re du ções e va ri a ções de tem pe ra tu ra, a que
es tão su je i tas as amos tras de água du ran te a sua
co le ta, ar ma ze na men to e trans por te.

Con du ti vi da de iô ni ca – é a me di da da fa ci li da de
de uma água con du zir a cor ren te elé tri ca, es tan do
di re ta men te li ga da com o teor de sais dis sol vi dos
sob a for ma de íons. A uni da de de me di da da con -
du tân cia é o Mho, in ver so do Ohm, uni da de de re -
sis tên cia elé tri ca. A con du ti vi da de au men ta com a
ele va ção da tem pe ra tu ra, por isso é ne ces sá rio
ano tar a tem pe ra tu ra de re fe rên cia da água amos -
tra da.

Tur bi dez é ca rac te ri za da pela di fi cul da de da
água para trans mi tir a luz, pro vo ca da pe los só li dos
em sus pen são( sil te, ar gi la, ma té ria or gâ ni ca etc. ),
que su jam a água, di fi cul tan do a pas sa gem da luz.
Os va lo res são da dos em FTU (For ma zin Tur bi dity
Unit), ou em UNT (Uni da de Ne fe lo mé tri ca de Tur bi -
dez). Esta úl ti ma mais uti li za da no Bra sil.

Os Só li dos em Sus pen são, cor res pon dem à car -
ga só li da em sus pen são ( sil te , ar gi la, ma té ria or gâ -
ni ca) sen do me di da em mg/l.

Oxi gê nio dis sol vi do (O2) – o oxi gê nio pode es tar
dis sol vi do em pe que na quan ti da de na água sub -
ter râ nea e sua con cen tra ção é fun ção da tem pe ra -
tu ra, pres são e do to tal de sais dis sol vi dos na água.
A ma i or par te do ar dis sol vi do na água que in fil tra
no solo é con su mi da na oxi da ção da ma té ria or gâ -
ni ca du ran te a per co la ção da água na zona de ae -
ra ção

 O oxi gê nio dis sol vi do cor rói o fer ro , o aço e o la -
tão. Se há um au men to na tem pe ra tu ra, o ata que
cor ro si vo ten de a se ace le rar e a quan ti da de de oxi -
gê nio dis sol vi do a di mi nu ir. A ma i o ria das águas
sub ter râ ne as têm con cen tra ções de O2 en tre 0 e 5
mg/l. Nas águas su per fi ci a is da re gião do Ta pa jós a 
va ri a ção foi de 4,6 a 9,86 mg/l.

Tem pe ra tu ra nas águas su per fi ci a is, de pen de
do meio am bi en te. Em pro fun di da de de pen de do
grau ge o tér mi co ( 1°C/ 30m em mé dia ). A me di da
de tem pe ra tu ra deve ser efe tu a da no lo cal da
amos tra gem.

2) Di gi tal Ti tra tor, mo de lo 16900-01 – HAC Com -
pany (made in USA) para ti tra ção,  de ter mi na ção
da al ca li ni da de, em cam po (foto 5). 

Alca li ni da de – é de fi ni da como a ca pa ci da de de
uma água ne u tra li zar áci dos, sen do uma con se -
qüên cia di re ta da pre sen ça e/ou au sên cia de car -
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bo na tos e bi car bo na tos. São ex pres sas em gra us
fran cês (°F).

A ca li bra ção des se apa re lho deve ser re a li za da
di a ri a men te, a par tir da uti li za ção de um lí qui do es -
pe ci al (so lu ção pa drão com pH 4,0). Cus to do equi -
pa men to: US$ 3.000 - 4.000.

Os re sul ta dos de to dos es ses pa râ me tros fí si -
co-químicos, me di dos em cam po, es tão apre sen -
ta dos no ane xo IX.

3) Aces só ri os para co le ta de amos tras em pro -
fun di da de: são co le to res es pe ci a is para se di men to 
de fun do (foto 06) e água (foto 07).

4) Ou tros aces só ri os: cons tam de vá ri os re ci pi -
en tes de plás ti co/po li e ti le no ou vi dro, se rin gas, fil -
tros, den tre ou tros, para a co le ta de água e que se -
rão des cri tos à me di da que a me to do lo gia for sen -
do apre sen ta da.

1.4.4 Des cri ção da Me to do lo gia de Amos tra gem

Em cada es ta ção, a amos tra de água co le ta da é
trans fe ri da para duas gar ra fas de po li e ti le no de 1 li -
tro. A par tir des sas gar ra fas, vá ri as alí quo tas fo ram
to ma das para ge rar vá ri as su ba mos tras (foto 8), se -
gun do o tipo de aná li se re que ri da, para de ter mi na -
ção dos prin ci pa is cons ti tu in tes iô ni cos das águas,
que são os cá ti ons e os âni on, cuja des cri ção das
prin ci pa is ca rac te rís ti cas está em re su mo, ba se a -
da em Cus tó dio & Lla mas (1983) a se guir:

Cá ti ons-Sódio (Na+) – é um dos me ta is al ca li nos
mais im por tan tes e abun dan tes nas águas e pre do -
mi na em al gu mas em fun ção da am pla dis tri bu i ção
nos mi ne ra is-fontes, ba i xa es ta bi li da de quí mi ca
dos mi ne ra is que o con tém e da so lu bi li da de ele va -
da e di fí cil pre ci pi ta ção da ma i o ria dos seus com -
pos tos quí mi cos em so lu ção. Ocor re prin ci pal men -
te na for ma de clo re tos. O só dio é o prin ci pal res -
pon sá vel pelo au men to cons tan te da sa li ni da de
das águas na tu ra is do pon to de vis ta ca tiô ni co. Nas 
águas na tu ra is doce sua con cen tra ção va ria de 1 a
150mg/l, atin gin do 11.100mg/l nas águas do oce a -
no Atlân ti co, em mé dia, e po den do che gar a
100.000mg/l nas sal mou ras na tu ra is.

As águas com al tas con cen tra ções de só dio são
pre ju di ci a is às plan tas, por re du zi rem a per me a bi li -
da de dos so los, prin ci pal men te quan do as con cen -
tra ções de Ca e Ma são ba i xas.

Po tás sio (K+) – ape sar de per ten ce rem ao mes -
mo gru po al ca li no, seus com por ta men tos são di fe -
ren tes no pro ces so de so lu bi li za ção. Por se rem fa -
cil men te ad sor vi dos  pe los mi ne ra is de ar gi la, sua
con cen tra ção é ele va da nos rios que pos su em

gran de quan ti da de de ma te ri al em sus pen são
como no rio Cre po ri. O po tás sio no cor po hu ma no,
além de re gu lar os ba ti men tos car día cos, con tro la
os im pul sos ner vo sos e as con tra ções mus cu la res.
Sua ca rên cia pode pro vo car fa di ga, ba i xa de açú -
car no san gue e in sô nia. Seu ex ces so pode ca u sar
cãi bra, fa di ga, pa ra li sia mus cu lar e di ar réia.

Cál cio(Ca+2) – é o ele men to mais abun dan te nas
águas e ro chas do pla ne ta Ter ra. Nor mal men te são
pre ci pi ta dos como car bo na tos de cál cio. Nas
águas é o prin ci pal res pon sá vel pela sua du re za.
Nas águas me teó ri cas as con cen tra ções do cál cio
va ri am no in ter va lo de 0,1 a 10mg/l. No cor po hu -
ma no tem a fun ção de man ter os os sos sa u dá ve is.
Sua ca rên cia pro vo ca o ra qui tis mo e a os te o po ro -
se. Seu ex ces so pro vo ca do res mus cu la res, fra -
que za, sede, de si dra ta ção, en jôo e pe dras nos
rins. O cál cio  é be né fi co à agri cul tu ra, sen do es -
sen ci al para o cres ci men to dos ve ge ta is.

Mag né sio (Mg+2) – apre sen ta pro pri e da des se -
me lhan tes ao cál cio, sen do mais so lú vel que o mes -
mo e mais di fí cil de pre ci pi ta ção.

Fer ro (Fe) – Ge ral men te está pre sen te com ba i -
xos te o res (<0,3 mg/l) em qua se to das as águas,
po den do ocor rer em di ver sas for mas quí mi cas,
prin ci pal men te na for ma de Fe+3 (hi dró xi do fér ri co), 
atra vés da oxi da ção dos íons fer ro sos (Fe+2).

No cor po hu ma no, o fer ro é im por tan te na for ma -
ção da he mo glo bi na (pig men to do gló bu lo ver me -
lho que trans por ta o oxi gê nio dos pul mões para os
te ci dos). Sua ca rên cia pode ca u sar ane mia e seu
ex ces so pode au men tar a in ci dên cia de pro ble mas 
car día cos e di a be te. Se gun do Mon ma ney (1992),
es tu dos re cen tes na re a va li a ção so bre in to xi ca -
ções atra vés do fer ro (he mo cre ma to se) é ori gi na da
por dis túr bi os ge né ti cos e in ges tão de com pos tos
de fer ro.

Os prin ci pa is  âni ons são os clo re tos, sul fa tos,
car bo na tos e ni tra tos.

Clo re tos (Cl-) – está pre sen te em to das as águas
na tu ra is, com va lo res nas águas do ces si tu a dos
en tre 10 e 250mg/l. Sen do o clo re to mu i to so lú vel e
mu i to es tá vel em so lu ção, di fi cil men te pre ci pi ta.
Não oxi da nem se re duz em águas na tu ra is. O clo -
re to é um bom in di ca dor de po lu i ção para ater ros
sa ni tá ri os e li xões. Altas con cen tra ções de clo re tos
são tó xi cas para a ma i o ria dos ve ge ta is, ini bin do
seu cres ci men to.

Sul fa tos ( SO4
-2) – são sais mo de ra da men te so lú -

ve is a mu i to so lú ve is, com ex ce ção dos sul fa tos de
es trôn cio (SrSO4) e de bá rio (BaSO4). Em água
doce o sul fa to de cál cio sa tu ra a 1.500mg/l e pode
che gar até 7.200mg/l em águas sa li nas.
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O sul fa to fer ro so é de alta pe ri cu lo si da de se con -
su mi do na for ma pura, po den do ser fa tal se in ge ri -
do por cri an ças em quan ti da des su pe ri o res a 7,8g.

Car bo na to (CO3
-2) – a quan ti da de re la ti va de

íons de car bo na to é fun ção do pH e do con te ú do de 
gás car bô ni co. O car bo na to não é be né fi co em
águas para ir ri ga ção, pois, sua pre sen ça em for ma
de car bo na to de só dio é tó xi ca para os ve ge ta is.

Ni tra tos (NO3
-) – re pre sen ta o es tá gio fi nal da oxi -

da ção da ma té ria or gâ ni ca. Te o res aci ma de 5mg/l
po dem ser in di ca ti vos de con ta mi na ção da água
por ati vi da des hu ma nas (es go tos, fos sas sép ti cas,
de pó si tos de lixo, ce mi té ri os, adu bos ni tro ge na -
dos, re sí du os de ani ma is etc.). Em águas po lu í das
os te o res po dem che gar até 1.000mg/l. Hill et al.
(1973), mos tra ram cor re la ções po si ti vas en tre cân -
cer gás tri co e po pu la ções que in ge ri ram águas
com al tas ta xas de ni tra to.

Ape sar do ni tra to ser pre ju di ci al à sa ú de hu ma -
na, é um com pos to fa vo rá vel para a agri cul tu ra.

Prin ci pa is Cons ti tu in tes Tó xi cos e Car ci nó ge nos

Arsê ni co (As) – as fon tes na tu ra is de ar sê nio são, 
prin ci pal men te ja zi das de me ta is, onde o ele men to
se en con tra na for ma de ar se ni ta (AsO 4 

–3). As prin -
ci pa is fon tes an tró pi cas são in se ti ci das, her bi ci das
e re sí du os in dus tri a is à base de ar sê nio.

Nas águas sub ter râ ne as, as con cen tra ções de
ar sê nio são co mu men te aba i xo de 0,1mg/l, po rém
em águas de po ços pe tro lí fe ros e em águas mi ne -
ra is, ocor rem em con cen tra ções de até 4 mg/l.

Mu i to pe ri go so à sa ú de pú bli ca, a in ges tão de
100mg en ve ne na se ri a men te o or ga nis mo hu ma no. 
É car ci nó ge no, sen do o seu li mi te de ace i ta ção de
0,05mg/l.

Bá rio (Ba +2) – o con su mo de 550 a 600mg de bá -
rio pelo ho mem é fa tal. O seu ex ces so ca u sa blo -
que io ner vo so e/ou au men to da pres são san güí nea
por va so cons tru ção.

Cád mio (Cd +2) –  as águas sub ter râ ne as em
con ta to com mi ne ra is de chum bo e zin co po dem
Ter te o res em tor no de 20µg/l.

É al ta men te tó xi co para a sa ú de hu ma na. Seu ex -
ces so pode pro vo car hi per ten são ar te ri al, ane mia,
re tar da men to de cres ci men to e mor te.

Chum bo (Pb) – o chum bo, se gun do Hem (1985),
ocor re em con cen tra ções mé di as de 16ppm em ro -
chas íg ne as, 14ppm em are ni tos e 80ppm em fo lhe -
lhos. Se gun do Mat hess ( 1973), as águas sub ter râ -
ne as têm quan ti da des mé di as em tor no de 20µg/l.

Este me tal é to le ra do para o con su mo hu ma no
até o li mi te de 0,5mg/l. Te o res aci ma des te po dem

pro vo car in to xi ca ção va riá vel, em fun ção da quan -
ti da de acu mu la da no or ga nis mo do ho mem, e po -
dem ca u sar da nos ce re bra is ou le var à mor te em
ca sos ex tre mos.

Sa tur nis mo, do en ça ca u sa da por ex ces so de
Pb, ca u san do en ve ne na men to

Flu o re tos (F–) – os flu o re tos, fre qüen te men te, são 
en con tra dos em pe que nas con cen tra ções nas
águas sub ter râ ne as. A prin ci pal fon te de flu o re tos
em ro chas íg ne as é a flu o ri ta.

 Pos sui so lu bi li da de li mi ta da e pou co con tri bui
para a al ca li ni da de da água, pois se hi dro li za ra pi -
da men te. Fre qüen te men te ocor re com con cen tra -
ções en tre 0,1 e 1,5mg/l nas águas na tu ra is, po den -
do che gar, às ve zes, até 10mg/l e ra ra men te, a
50mg/l em águas mu i to só di cas com pou co cál cio.
Nas águas dos oce a nos, seus va lo res es tão si tu a -
dos en tre 0,6 a 0,7mg/l.

Em re giões ári das, os flu o re tos po dem apa re cer
com quan ti da des ele va das. A pre sen ça do cál cio
li mi ta a con cen tra ção do flúor.

O flúor, em ba i xos te o res, até 1,5mg/l é be né fi co
à sa ú de na pre ven ção de cá ri es den tá ri as de cri an -
ças em fase de cres ci men to. Aci ma des te teor já é
pre ju di ci al, ca u san do man chas nos den tes ( flu o ro -
se den tal ) e de for ma ção dos os sos. Do ses ex ces -
si vas le vam o ho mem à mor te. É mu i to tó xi co para
os ve ge ta is.

Se lê nio (Se) – o se lê nio é mu i to raro na na tu re za e 
seu com por ta men to quí mi co é se me lhan te ao do
en xo fre. Nas águas sub ter râ ne as, sua con cen tra -
ção va ria em tor no de 1µg/l.

É tó xi co para ho mens e ani ma is em con cen tra -
ções aci ma de 0,01mg/l. O seu ex ces so pro vo ca
au men to de in ci dên cia de cá rie den tá ria e é car ci -
nó ge no.

Para a de ter mi na ção dos  cá ti ons (Mo, Cu, Pb,
Zn, Ag, Cd, Fe, etc.): foi adi ci o na do nos re ci pi en te
de po li e ti le no,  HNO3 8M ul tra pu ro para atin gir um
pH me nor que 2, no má xi mo 8 ho ras após a co le ta
do ma te ri al. Exa ta men te a mes ma quan ti da de de
áci do tem de ser adi ci o na da com pi pe ta, em to das
as amos tras, para eli mi nar o ru í do ana lí ti co e con ta -
mi na ções po ten ci a is.

Na de ter mi na ção dos âni ons (Cl-, F- NO3, etc.):
fo ram uti li za dos re ci pi en tes de po li e ti le no, sem ne -
ces si da de de adi ci o nar áci dos para pre ser va ção
da amos tra.

Para aná li se do  Hg, fo ram uti li za dos : re ci pi en tes 
de po li e ti le no, na for ma de um tubo de en sa io, para
pos te ri or cen tri fu ga ção. Ne les fo o ram adi ci o na do
0,75ml de uma so lu ção 1:5 de BrCl para cri ar uma
con cen tra ção fi nal de 1% na amos tra com BrCl,
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com a fi na li da de de evi tar a vo la ti li za ção e para es -
ta bi li zar e oxi dar to das as es pé ci es de Hg em Hg2+.

Para a de ter mi na ção de isó to pos de Sr e O, im -
por tan te para es tu dos am bi en ta is, fo ram uti li za dos
re ci pi en tes de vi dro, es cu ro (250ml de ma te ri al fil -
tra do), com a adi ção de NaN2, para eli mi nar a pro li -
fe ra ção de bac té ri as. Esse é o úni co tipo de amos -
tra onde o re ci pi en te tem de ser com ple ta men te
che io, para que não fi que ar no in te ri or do mes mo.

As alí quo tas são re ti ra das dos fras cos ma i o res
com se rin gas de plás ti co de 50ml, que se en ca i xam 
nos aces só ri os para fil tra gem (foto 9). De ve-se usar 
se rin gas sem a bor ra cha pre ta na ex tre mi da de do
êm bo lo, que con tém, usu al men te, alto teor de zin -
co.

São uti li za dos dois sis te mas de fil tra gem.  No pri -
me i ro, de pa pel  co mum (Ashless, Mil li po re,
0,45µm), a água é fil tra da para os qua tro re ci pi en -
tes an te ri or men te des cri tos, en quan to na se gun da
fil tra gem a água é des car ta da. Os pa péis de fil tro
são ar ma ze na dos para aná li se quí mi ca do ma te ri al
em sus pen são. O se gun do fil tro, de fi bra de vi dro
(fi ber glass fil ter) é es pe cí fi co para aná li ses de car -
bo no or gâ ni co par ti cu la do (POC - par ti cu la te or ga -
nic car bon), por com bus tão, já que du ran te os en -
sa i os de que i ma, o mes mo não de sa pa re ce. É mu i -
to im por tan te, na aná li se do ma te ri al fil tra do, ter o
vo lu me de água que pas sou pelo pa pel de fil tro.

Além das amos tras de água, em cada es ta ção é
co le ta da uma amos tra do se di men to de fun do, em
re ci pi en te de po li e ti le no de 150ml (foto 8), cuja fra -
ção pre fe ren ci al é sil te-argila + ma té ria or gâ ni ca,
para de ter mi na ção de ele men tos-traço com aber -
tu ras áci das.

1.4.5 Ou tros Pa râ me tros e Me di ções To ma das
       em cam po

Além dos pa râ me tros fí si co-químicos me di dos
em cam po, que es tão apre sen ta dos no ane xo I, são 
to ma das as co or de na das ge o grá fi cas, com GPS, e
fe i tas ob ser va ções ge ra is so bre a es ta ção de
amos tra gem (nome, nú me ro, re le vo, ge o lo gia etc.)
e so bre as con di ções da água (cor, pro fun di da de,
mo vi men ta ção su per fi ci al etc.). To das es sas in for -
ma ções es tão ta bu la das na pla ni lha ou fi cha de
cam po apre sen ta da no ane xo II, que foi in tro du zi da 
pe los ca na den ses. Esse tipo de pla ni lha tam bém
se en con tra na for ma di gi tal, onde para isso foi uti li -
za do, em cam po, um com pu ta dor tipo Palm top -
New ton, da Ma cin tosh, tam bém tra zi do pe los ca na -
den ses. No fi nal do dia, to dos os da dos eram trans -

fe ri dos para um com pu ta dor tipo Lap top, com pa tí -
vel com IBM-PC, e ge ra dos ar qui vos/pla ni lhas no
Excel.

1.4.6 Con di ci o na men to das Amos tras

To das as amos tras de água co le ta das não po -
dem ser ex pos tas a tem pe ra tu ras mu i to al tas e à ra -
di a ção so lar. Para isso, re co men da-se a uti li za ção
de em ba la gens de iso por com gelo, para uso no
cam po. À me di da que as amos tras são pre pa ra -
das, já vão sen do co lo ca das no iso por. Na base, re -
co men da-se a uti li za ção de uma ou tra em ba la gem
de iso por, com ma i or ca pa ci da de de ar ma ze na -
men to, para trans fe rên cia da pro du ção diá ria.
Como os re ci pi en tes das amos tras vão fi car em
con ta to com água/gelo, é mu i to im por tan te pro te -
ger as nu me ra ções (fe i tas, via de re gra, com pin cel
atô mi co) com al gum tipo de fita ade si va ou fil me de
po li e ti le no (Pa ra film “M”), para evi tar que apa guem.

Todo o ma te ri al co le ta do foi le va do pelo Dr. Ke -
vin Tel mer, para o Ca na dá, para re a li za ção das
aná li ses quí mi cas nos la bo ra tó ri os do GSC. O Flu -
xo gra ma da fi gu ra 38 apre sen ta um su má rio dos
pro ce di men tos em cam po e dos pro ce di men tos
ana lí ti cos a se rem re a li za dos. Essa fi gu ra foi ex tra í -
da do re la tó rio de vi a gem dos Ca na den ses e en -
con tra-se à dis po si ção para con sul ta.

1.4.7 Co men tá ri os Ge ra is so bre o Tra ba lho em
      Fun ção dos Obje ti vos Pro pos tos

Na se le ção das es ta ções de amos tra gem, le -
vou-se em con si de ra ção a pre sen ça de dre na gens
bas tan te tra ba lha das (com in ten sa ati vi da de ga -
rim pe i ra), como é o caso dos rios Cre po ri e Ma ru pá
e de dre na gens vir gens ou não tra ba lha das. Nes -
sas cir cuns tân ci as, como exem pli fi ca do na foto 7,
eram to ma das amos tras nas di fe ren tes dre na gens,
e de po is da con fluên cia dos dois rios.

No caso das dre na gens com ati vi da de ga rim pe i -
ra, é co mum a pre sen ça de dra gas, cuja ação pro -
vo ca um in ten so re vol vi men to dos le i tos e das mar -
gens dos rios, acar re tan do em gran de quan ti da de
ma te ri al sil te-argiloso em sus pen são. Foi cu ri o so
no tar a gran de va ri a ção nos pa râ me tros fí si -
co-químicos em si tu a ções como a da foto 10, onde
a di fe ren ça de tem pe ra tu ra e tur bi dez en tre as di fe -
ren tes dre na gens va ri ou, res pec ti va men te, de
25,4oC e  15 (na água lim pa) a 31,8 oC e >1.000, na
água con ta mi na da.

– 49 –

Relatório Temático de Geoquímica
                                                                                                                                                       Se di men tos de Corrente e So los da Área-Piloto Creporizão



Vale res sal tar a gran de di fi cul da de para fil trar as
amos tras de água que con ti nham mu i to ma te ri al em 
sus pen são, sen do, mu i tas ve zes, ne ces sá rio mais
de um aces só rio para fil tra gem (os pa péis de fil tro
ra pi da men te en tu pi am).

Como co men tá ri os mais ge ra is em re la ção ao
gran de im pac to am bi en tal ca u sa do pela ati vi da de
ga rim pe i ra, o que ob ser va-se, à pri me i ra vis ta, é
uma  gran de per tur ba ção fí si ca das dre na gens,
com in ten sa ação ero si va e se di men tar. Em ter mos
do im pac to quí mi co ca u sa do por essa ati vi da de, é
di fí cil te cer qual quer co men tá rio sem re sul ta dos
ana lí ti cos. É as sim que, es ses es tu dos em an da -
men to têm como ob je ti vo ma i or au xi li ar no en ten di -

men to des sa dis per são quí mi ca, com ên fa se para o 
com por ta men to do mer cú rio. Na aná li se de di fe ren -
tes ma te ri a is no mes mo pon to de amos tra gem, é
pos sí vel ten tar tra çar o ci clo dos ele men tos me tá li -
cos, como o Hg, por exem plo, e sa ber se esse ele -
men to te ria suas ma i o res con cen tra ções: (a) dis sol -
vi do nas águas, (b) no ma te ri al em sus pen são, ou 
(c) de po si ta do nos  se di men tos de fun do.

Ain da em re la ção à agres são fí si ca an te ri or men -
te ci ta da é in te res san te no tar que em mu i tas dre na -
gens que já fo ram de i xa das de tra ba lhar há al guns
anos, como na si tu a ção da foto 11, acon te ça um
pro ces so na tu ral de re ver são ou re cu pe ra ção do
am bi en te: a ve ge ta ção vol ta a cres cer so bre os re -
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Fi gu ra 38 – Pro ce di men tos de amos tra gem e aná li se uti li za dos no cam po e em la bo ra tó rio (Tel mer, 1997).



je i tos da ga rim pa gem, al gu mas dre na gens me no -
res ten tam achar um novo cur so e o ma te ri al em
sus pen são se di men ta, vol tan do, len ta men te, a co -
lo ra ção ori gi nal das águas.

As fo tos 12 e 13, pro cu ram mos trar o tipo de tra -
ba lhos re a li za dos na re cu pe ra ção do ouro e as di fi -
cul da des para a re a li za ção da pes qui sa, prin ci pal -
men te nos lo ca is de ca cho e i ras.

1.4.8 Con clu sões e Re co men da ções

A água, como meio de amos tra gem mul ti dis ci pli -
nar e mul ti pur po se, pode ser a gran de sa í da para a
ge o quí mi ca ex plo ra tó ria, onde os le van ta men tos
em dre na gens po dem sa tis fa zer ple na men te aos
ape los am bi en ta lis tas des te fi nal de sé cu lo, for ne -
cen do, adi ci o nal men te, in for ma ções de ca rác ter
pros pec ti vo e de au xí lio ma pe a men to ge o ló gi co.

Em re la ção à con ta mi na ção do Hg no ma te ri al
em sus pen são (Ara u jo et al.,1998), con clu em que a
ati vi da de ga rim pe i ra nas dre na gens pro vo ca um
in ten so re vol vi men to dos le i tos e das mar gens dos
rios, acar re tan do gran de quan ti da de de ma te ri al
síl ti co-argiloso em sus pen são, onde en con tra-se o
Hg. Nas áre as de cap ta ção aci ma de 50Km2 foi ob -
ser va do no cam po , que os rios Cre po ri, Mu tum,
Tro pas, Ma ru pa e Ja man xim, en con tram-se con ta -
mi na dos. Entre os rios com pou co ín di ce de con ta -
mi na ção en con tram-se: o Ca bi ti tu, Ca di ri ri e Aru ri.
Já os rios Tu cu na ré e Ta pa cu rá en con tram-se não

con ta mi na dos. O rio Ta pa jós en con tra-se em pro -
ces so de con ta mi na ção, prin ci pal men te em fun ção 
da con tri bu i ção do rio Cre po ri. A foto 14 re su me
este fato, mos tran do que a par tir dos re sul ta dos de
aná li se, foi cal cu la do que na con fluên cia do rio 
Cre po ri com o Ta pa jós está ocor ren do um acú mu lo
de 4t de Hg/ano (Tel mer et al.,1999). Po de-se ob -
ser var que esta “con ta mi na ção” já se en con tra dis -
per sa a mais  de 50km des ta con fluên cia. Na foto
15, ob ser va-se com mais de ta lhe a con tri bu i ção do
ma te ri al em sus pen são do rio Cre po ri no rio Ta pa -
jós, for man do uma fa i xa de cor ama re la da na mar -
gem di re i ta, que se pro lon ga por mais de 35km na
di re ção da ci da de de Ita i tu ba.

Em fun ção dos re sul ta dos obti dos, re co men -
da-se:

– Re a li zar uma nova eta pa de amos tra gem na re -
gião, em ou tra es ta ção do ano. É mu i to im por tan te
re tor nar às mes mas es ta ções quan do o ní vel das
águas es ti ver bem alto, pro va vel men te no mês de
maio (no fi nal do in ver no), in clu in do uma Esta ção
de Mo ni to ra men to em um de ter mi na do pon to da re -
gião, o qual se ria amos tra do, sis te ma ti ca men te, ao
lon go de um ou dois anos, em in ter va los re gu la res ;

– Esten der a me to do lo gia ou re pas sar o tre i na -
men to re ce bi do para as ou tras uni da des re gi o na is;

– Apli car es sas téc ni cas em ou tras áre as do país; 
– Incen ti var a con ti nu a ção ou re no va ção do pro -

je to CPRM-GSC, onde a ge o quí mi ca se apre sen ta
como uma das fer ra men tas fun da men ta is em qual -
quer es tu do re la ci o na do às ques tões am bi en ta is. 
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