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Resumo 

 
 
O Quadrilátero Ferrífero é uma área com grandes reservas minerais caracterizando-se por 

intensa atividade mineradora, podendo-se destacar as várias ocorrências de topázio em sua porção 

sudeste, no município de Ouro Preto. A sub-bacia do rio da Ponte representa um dos focos com 

presença significativa de atividade garimpeira, com lavras de pequena a grande escala. As lavras em 

pequena escala caracterizam-se por garimpos ao longo do rio, onde encontram-se centenas de 

garimpeiros trabalhando com técnicas rudimentares e sem controle de descarte dos rejeitos, dada a 

incapacidade de investimento do garimpeiro. Nas lavras em grande escala, a extração é 

semimecanizada, como na mina de Capão do Lana, no distrito de Rodrigo Silva. 

Os garimpos de topázio envolvem processos de extração puramente físicos, com desmonte de 

material geológico, dragagem, peneiramento e revolvimento de material. Algumas das principais 

influências dessas atividades são: o assoreamento, a amplificação da erosão, alteração da qualidade das 

águas e problemas sociais, envolvendo riscos de segurança e saúde. O processo de extração não 

envolve a utilização de produtos químicos, no entanto, gera-se grande quantidade de rejeito, e boa 

parte deste material pode ser introduzido nos cursos d’água. Este material é transportado em suspensão 

ou depositado nas margens dos rios. Assim estão sujeitos a uma série de processos físicos, químicos e 

biológicos que podem auxiliar na liberação e/ou acúmulo de contaminantes metálicos ao longo do 

sistema fluvial. 

O rio da Ponte tem suas nascentes no distrito de Rodrigo Silva, sendo formado após as 

confluências dos córregos Mato da Roça, Papa-Cobra e Lavrinha, três de seus principais tributários. 

Representa uma das principais contribuições para a Represa de Tabuão, construída em 1956 para o 

fornecimento de energia elétrica para uma fábrica de alumínio em Ouro Preto. A área de estudo 

caracteriza-se por uma região de cabeceiras, baixo nível de ocupação humana, mas com presença 

significativa de garimpos em toda a área, destacando-se também antigos depósitos auríferos e 

ferromanganesíferos. 

Para avaliar a influência dessas atividades na geoquímica do ambiente aquático foram 

realizados estudos das concentrações de metais traço e maiores (principalmente Al, Fe, Mn, Ba, Cr, 

Co, Cu, Li, Ni, Sr, Zn, Na, K, Ca e Mg) em amostras de água, material particulado em 

suspensão (MPS), águas intersticiais e sedimentos superficiais da sub-bacia do rio da Ponte. A 

amostragem foi realizada em duas campanhas de acordo com o regime climático da região 

(setembro/2005 e abril/2006). Foram estabelecidos 18 sítios de amostragem ao longo do curso 

principal e em alguns de seus tributários, selecionados segundo a acessibilidade e localização dos 

garimpos ao longo do rio. As amostras de água foram coletadas, devidamente preservadas e 
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preparadas para análise de parâmetros hidrogeoquímicos (pH, Eh, condutividade elétrica, STD, OD, 

temperatura, alcalinidade, cloreto e sulfato). A determinação da concentração de metais foi feita em 

amostras filtradas (membranas 0,45 µm) e também em amostras de água in natura, submetidas à 

extração com ácido clorídrico (HCl 1:10, v/v). As amostras de sedimentos superficiais foram coletadas 

e após o procedimento de secagem ao ar, foram submetidas à análise granulométrica, caracterização 

mineralógica e avaliação da composição química. Para a caracterização química dos sedimentos as 

amostras foram solubilizadas com uma mistura de HCl-HNO3-HF. Para a avaliação da disponibilidade 

ambiental foi realizada uma extração com HCl 1 mol·L-1. Todas as análises de metais nas amostras de 

águas e sedimentos foram realizadas em um ICP-OES com visão radial (Spectro, Ciros CCD).  

Os resultados mostram que os garimpos podem influenciar a geoquímica das águas e também 

dos sedimentos, que são diretamente afetados por sua rede de drenagem e podem carrear 

contaminantes provenientes tanto de fontes naturais quanto antropogênicas. O material particulado 

gerado durante as atividades garimpeiras são constituídos basicamente por óxidos de ferro e apresenta 

um potencial de disponibilidade de metais, identificado a partir da avaliação da concentração de metais 

dissolvidos e da concentração de metais extraíveis do material particulado em suspensão. A 

caracterização geoquímica dos sedimentos identifica Al, K, Fe e Mn como constituintes maiores 

dominantes, e entre os traços destacam-se Ba, Cr, Co, Ni e Zn. Variações na composição dos 

sedimentos entre as estações, variações na distribuição granulométrica e elevadas concentrações de 

potássio apresentam-se como indicativos dos processos de transporte e deposição na área de estudo e 

da influência da atividade garimpeira. Os sedimentos ainda apresentam um potencial de 

disponibilidade de Mn, Cu, Co, Zn, Ba e Ni, caso as condições ambientais sejam alteradas. 
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Abstract 
 

 

The Iron Quadrangle is an area with large mineral deposits and is characterized by intense 

mining activities, with several topaz occurrences in its southeastern portion, in the Ouro Preto 

municipality. The Ponte river basin presents a significant presence of prospector activity, with large 

and small scale mining. These small scale mining are characterized by prospectors working along the 

river, with rudimentary techniques and without any control for tailing disposal, for their low 

investment capability. At large scale mining, the extraction is mechanized, as in the Capão do Lana 

mine at Rodrigo Silva district. 

The topaz prospector activity is carried out with physical process, leading to geological 

material dismount, dredging, sieving and turning over of the material. The main influences of theses 

activities are: the silting up of water courses, erosion enhancement, change of water quality and social 

problems such as hazards to safety and health. The extraction activity does not use chemical products. 

However, a great deal of tailing is generated, and part of this material is introduced in the water 

course. This material is either transported as suspended matter or settles on the river banks. Therefore 

it may undergo several chemical, physical and biological processes, which lead to release and/or 

accumulation of metallic contaminants in the fluvial system.  

The springs of the Ponte river are located at the Rodrigo Silva district, being formed by the 

confluences of the Mato da Roça, Papa-Cobra and Lavrinha streams. It represents one of the main 

contributions to the Tabuão dam, which was built up in 1956 to supply electrical energy to an 

aluminum plant at Ouro Preto city. The study area is characterized by the presence of springs, low 

level of human occupation, but with significant presence of prospectors. There are also gold, iron and 

manganese deposits. 

In order to assess the influence of these activities on the geochemistry of the aquatic 

environment, analyses of trace and major metals (Al, Fe, Mn, Ba, Cr, Co, Cu, Li, Ni, Sr, Zn, Na, K, Ca 

and Mg) were carried out in water, particulate suspended matter, pore water and stream sediment 

samples. The sampling was carried out in two campaigns according to the climate regime of the region 

(September/2005 and April/2006). Eighteen sampling points were chosen along the water course and 

its tributaries taking into consideration the accessibility and occurrence of prospector activities. Water 

samples were collected and preserved for analysis of physical chemical parameters (pH, Eh, electrical 

conductivity, TDS, DO, temperature, alkalinity, chloride and sulfate). The determination of the 

concentration of metals was carried out in samples filtered with 0.45 µm membranes as well as in 

natura water samples, which were submitted to an extraction process with hydrochloric acid 
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(HCl 1:10 v/v) solution. Sediment samples were collected and dried at room temperature, after which 

they were submitted to a grain size analysis, mineralogical characterization and chemical composition. 

For the complete characterization of the sediments the samples were dissolved with a mixture of 

HCl-HNO3-HF. For an environmental availability assessment an extraction with HCl 1 mol·L-1 was 

carried out. All metal analyses were carried out with ICP OES with radial view (Spectro, Ciros CCD). 

The results show that the prospector activity influence the water and sediment geochemistry, 

the latter being directly influenced by drainage system and may carry contaminants from natural and 

anthropogenic sources. The particulate suspended matter produced by the prospector activity are 

composed basically of iron oxides and presents potential availability of metals, identified from the 

assessment of the dissolved metal concentration in water and from the concentration of the extractable 

metals of suspended matter. The geochemical characterization of sediments identifies Al, K, Fe and 

Mn as the main constituents, and among trace elements are Ba, Cr, Co, Ni and Zn. Variations in the 

sediment composition between seasons, variations in the granulometric distribution and high 

potassium concentration are indications of the transport processes and deposition in the study area and 

also of the influence of the prospector activity. Sediment still presents potential availability of Mn, Cu, 

Co, Zn, Ba and Ni, if the environmental conditions change. 

 



CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os metais e metalóides são constituintes naturais das rochas e conseqüentemente dos 

sedimentos. Assim, dependendo da concentração dos elementos, algumas regiões podem ser 

consideradas naturalmente contaminadas. Além disso, eles são amplamente utilizados em vários 

processos industriais, sendo facilmente introduzidos no ambiente. Independentemente da fonte de 

contaminação – natural ou antrópica –, vários fatores irão determinar a disponibilidade ambiental 

dessas espécies, como por exemplo a sua forma de associação com os sedimentos (mineralogia), as 

propriedades físico-químicas (pH, EH, carbono orgânico etc.) e os processos bióticos. 

Uma questão muito discutida atualmente é a avaliação da contaminação destes ambientes a 

partir da determinação da concentração total dos contaminantes, ainda utilizada nos dias de hoje. A 

concentração total de contaminantes não é um fator de avaliação conveniente pois não traz consigo 

nenhuma informação quanto ao potencial de efeitos deletérios. É apenas uma avaliação do estoque de 

contaminantes em um determinado local, não garantindo a disponibilidade das espécies para 

assimilação pela biota.  

Várias abordagens e metodologias são apresentadas na literatura atual – químicas, 

ecotoxicológicas, visão integrada – objetivando a avaliação da contaminação dos sedimentos e em que 

grau os contaminantes afetam a biota aquática, no entanto a grande maioria delas não está padronizada 

e validada. Além disso,  o grande número de procedimentos existentes para avaliação da concentração 

dita biodisponível, dificulta a comparação dos resultados que têm sido obtidos, pois as variações 

encontradas são dependentes dos procedimentos adotados (Quevauviller 2002). 

No caso de áreas impactadas por atividades antrópicas o problema é um pouco mais grave, 

pois a probabilidade dessas atividades alterarem o meio físico, químico e biótico é real. No entanto, a 

nossa capacidade de detectar a gravidade na proporção correta, pode ser questionável e depende do 

planejamento do trabalho, escolha das variáveis de avaliação, compreensão do ambiente como um 

sistema integrado e dinâmico. 

Serão apresentados a seguir alguns aspectos relevantes para o estudo da sub-bacia do rio da 

Ponte, como: descrição da área, sua localização, contexto geológico e bens minerais (depósitos de 

ferro-manganês, antigos depósitos de ouro e ocorrências de topázio). É uma área com baixo nível de 

ocupação humana, mas com intensa atividade garimpeira. A avaliação geoquímica ambiental a partir 

das amostras de águas e sedimentos, considerou a dinâmica dos ambientes fluviais, a importância dos 

sedimentos aquáticos e a disponibilidade ambiental dos elementos. 
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1.2. SUB-BACIA DO RIO DA PONTE 

1.2.1. Área de Estudo e sua Localização 

O rio da Ponte, localizado entre os municípios de Ouro Preto e Ouro Branco, tem suas 

nascentes na Serra de Rodrigo Silva, sendo formado após as confluências dos córregos Mato da Roça, 

Papa-Cobra e Lavrinha, três de seus tributários principais (Figura 1.1). Sua bacia de drenagem possui 

uma área de aproximadamente 75 km2 e está inserida entre as coordenadas UTM E 635000 / 651000 e 

UTM N 7732000 / 7743000.  

 

Figura 1.1 – Imagem de satélite destacando a sub-bacia do rio da Ponte. 
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Na parte sul da sub-bacia, o rio da Ponte encontra o córrego da Cachoeira, formando assim a 

principal contribuição para a porção norte da Represa de Tabuão. A jusante da represa o ribeirão da 

Cachoeira segue seu curso e sua confluência com o ribeirão Falcão forma o rio Maynart, que 

juntamente com o rio Gualaxo do Sul forma o ribeirão do Carmo que compõe uma das cabeceiras da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce.  

A Represa de Tabuão, também conhecida como Barragem do Ribeirão da Cachoeira, foi 

construída pela Alcan Alumínio do Brasil em 1956, a partir da contenção do ribeirão da Cachoeira.  O 

represamento foi realizado com o intuito de fornecer água para as suas subestações que geram energia 

elétrica para a fábrica de Ouro Preto (Guimarães 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Localização e vias de acesso da sub-bacia do rio da Ponte. 
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A área apresenta um baixo nível de ocupação humana e seus principais distritos e localidades 

– Rodrigo Silva, Dom Bosco e Bico de Pedra – estão localizados nas extremidades da bacia. 

Caracteriza-se por uma região de nascentes, apresentando variações altimétricas naturais e 

conseqüentemente feições fluviais mais erosivas.  

O acesso à área de estudo pode ser feito a partir de Ouro Preto pela rodovia MG-129, mais 

conhecida como Estrada Real, chegando-se a área da represa. A partir da Rodovia dos Inconfidentes, 

BR-356 que liga Ouro Preto a Itabirito, toma-se o acesso à esquerda nesse mesmo sentido, para o 

distrito de Rodrigo Silva. Estas são as vias principais, estradas pavimentadas e de fácil 

transitabilidade. Algumas estradas vicinais permitem o acesso ao povoado de Bico Pedra e também ao 

distrito de Rodrigo Silva. São estradas não pavimentadas e alguns trechos não apresentam bom estado 

de conservação. Elas estão ligadas à Estrada Real com acesso à direita, no sentido Ouro Preto – Ouro 

Branco (Figura 1.2).  

 

1.2.2. Contexto Geológico 

A área alvo deste estudo localiza-se no extremo sudeste do Quadrilátero Ferrífero, porção sul 

do Cráton do São Francisco, que é constituído por terrenos granito-gnáissicos, arqueanos e 

transamazônicos, greenstone belts arqueanos e seqüências supracrustais proterozóicas. A estratigrafia 

do Quadrilátero Ferrífero foi proposta por Derby (1906) sendo, desde então, alvo de inúmeros 

trabalhos dos quais destacam-se Guimarães (1931), Dorr (1969) e, recentemente, Alkmim & Marshak 

(1998) que descreveram cinco grandes unidades litoestratigráficas para o Quadrilátero Ferrífero.  

Especificamente, a sub-bacia do rio da Ponte está sobre a mega-estrutura Sinclinal Dom 

Bosco, e drena rochas pertencentes ao Grupo Nova Lima (Supergrupo Rio das Velhas), Grupo 

Itacolomi e ao Supergrupo Minas, englobando rochas dos grupos Itabira, Piracicaba e Sabará, como 

mostrado na Figura 1.3. 

O Grupo Nova Lima é constituído de rochas metavulcânicas (máficas e ultramáficas) e rochas 

metassedimentares químicas (xistos carbonáticos, metachert, formações ferríferas e filitos grafitosos) 

(Dorr et al. 1957). 

O Grupo Itacolomi é uma unidade estratigráfica distinta que ocorre no topo da unidade Minas. 

Constituído predominantemente por rochas quartzíferas grossas, tem maior proporção de quartzitos 

micáceos, apresentando também quartzitos ferruginosos, quartzo-xistos e conglomerados cuja matriz é 

constituída por esses vários tipos de quartzitos (Barbosa 1968, Guimarães 1931). 

O Supergrupo Minas compreende uma seqüência metassedimentar de idade Paleoproterozóica, 

tendo sido dividido da base para o topo nos grupos Tamanduá, Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará 
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(Derby 1906, Harder & Chamberlain 1915, Dorr 1969, Ladeira 1980, Alkmim e Marshak 1998, 

Almeida 2004).  

 

Figura 1.3 – Mapa geológico da sub-bacia do rio da Ponte. 

 

 O Grupo Caraça, seqüência metassedimentar terrígena, é subdividido da base para o topo nas 

formações Moeda, constituída por quartzitos sericíticos, e Batatal constituída essencialmente por 

filitos sericíticos e grafitosos. 

 O Grupo Itabira, seqüência metassedimentar química intermediária, é subdividido da base para 

o topo nas formações Cauê e Gandarela, constituído essencialmente por formações ferríferas 

bandadas, dolomitos ferruginosos, mármores dolomíticos e metarritmitos.  

 O Grupo Piracicaba, seqüência sedimentar terrígena e química de topo, é subdividido da base 

para o topo nas formações Cercadinho, constituída por quartzitos puros e ferruginosos, filitos 
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ferruginosos, filitos prateados e intercalações de dolomitos; Fecho do Funil, constituída por 

filitos dolomíticos, filitos, itabiritos e dolomitos impuros; Taboões, compreendida por quartzitos 

finos e maciços; e Barreiro, constituída por filitos grafitosos. 

 Grupo Sabará (Barbosa 1968, Renger et al. 1994; Almeida 2004) é uma das unidades de maior 

espessura e representa uma sedimentação do tipo flysh (Barbosa 1968, Dorr 1969), constituído 

predominantemente por filitos, xistos, xistos cloríticos, metagrauvacas, metatufos,  quartzitos e, 

subordinadamente, por metaconglomerados, metadiamictitos e formação ferrífera (Gair 1958, 

Noce 1995, Almeida 2004). Recentemente, Almeida (2004) propôs modificações no Grupo 

Sabará na região de Ouro Preto, que passa a compor grande parte da área, sendo constituído por 

duas formações: Saramenha (inferior) e Estrada Real (superior). Nas demais regiões do 

Quadrilátero Ferrífero esse grupo permanece indiviso, obedecendo às descrições originais já 

apresentadas pela equipe do DNPM/USGS. 

 

1.2.3. Atividades de Extração Mineral na Sub-bacia do Rio da Ponte 

O Quadrilátero Ferrífero é uma área com grandes reservas minerais e intensa atividade 

mineradora, marcada pela presença de pequenas e grandes empresas. Ainda existem na região 

atividades de subsistência voltadas para a explotação mineral – os garimpos. Essas atividades visam 

principalmente a explotação mineral de ouro, pedras preciosas e semipreciosas.  

Destacam-se na sub-bacia do rio da Ponte os depósitos de ouro, ferro e manganês e a 

explotação de topázio. O depósito aurífero de Bico de Pedra esteve em operação na década de 1940, 

caracterizou-se por uma ocorrência pequena e deve ter produzido cerca de 3 toneladas de ouro 

(Figueiredo 2000). Pequenos depósitos de ferro e manganês estão distribuídos ao longo da porção 

norte da bacia. Algumas minas de manganês estiveram em operação no passado e atualmente 

encontram-se desativadas e abandonadas. Segundo Walde (1986), os depósitos de manganês estão 

associados às formações ferríferas do Supergrupo Minas e os óxidos de manganês geralmente ocorrem 

em camadas estratiformes de espessura variável. 

A atividade mais expressiva na sub-bacia do rio da Ponte é a extração de topázio (Figura 1.4). 

O topázio imperial, que é uma variedade de coloração amarelo a laranja, é encontrado exclusivamente 

no município de Ouro Preto, e quase todas as ocorrências estão a sudoeste da cidade (Gandini 1994). 

Segundo Ferreira (1991), este mineral é conhecido e explorado nesta região desde 1750, com registros 

nas atas da Câmara do Governo, de atividades garimpeiras em Saramenha e Rodrigo Silva em 1760. 

O topázio é um nesossilicato de fórmula Al2(SiO4)(F,OH)2, uma gema rara e de elevado valor 

econômico. Gandini (1994) destaca em seu trabalho o caráter único dos depósitos da região, com seu 

potencial ao decorrer dos anos, a alta qualidade das gemas, e discute os aspectos genéticos do topázio 

imperial em Ouro Preto. De acordo com Ferreira (1991), as ocorrências de topázio estão relacionadas 
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às rochas carbonáticas do Supergrupo Minas e estão subordinadas às estruturas e litologias próprias do 

contexto geológico local. 

 

 

a

b c
 

Figura 1.4 – Explotação de topázio na sub-bacia do rio da Ponte: (a) vista panorâmica do distrito de Rodrigo 
Silva (à esquerda) e lavra de topázio (à direita), junho/2005; (b) garimpeiro (Sr. Nilson) trabalhando no 
rio da Ponte; (c) topázio encontrado pelo garimpeiro no mesmo local, maio/2005. 

 

A sub-bacia do rio da Ponte apresenta lavras de pequena a grande escala. As lavras de pequena 

escala caracterizam-se por atividades garimpeiras ao longo do rio, onde se encontram cerca de 200 

garimpeiros trabalhando com técnicas rudimentares. Em lavras de grande escala, têm-se a extração 

mecanizada como na Mina do Capão do Lana, situada a 2 km do distrito de Rodrigo Silva 

(Guimarães 2005) e também na Mina do Vermelhão, em Saramenha a 3 km do centro de Ouro Preto. 

No caso particular dos garimpos em pequena escala, a rocha existente às margens do rio, e às 

vezes no próprio leito, é retirada com o auxílio de instrumentos rudimentares como marretas, enxadas 

e picaretas. Ali mesmo ela é desagregada – ainda com marretas –, o material é transportado para 

peneiras, lavado e remexido à procura do mineral. Os fragmentos muitas vezes são depositados nas 

margens dos rios ou mesmo lançados no curso d’água. Esta atividade gera grande quantidade de 

entulho no leito do rio e em suas margens, e aumenta em muito o material em suspensão, que contém 

considerável quantidade de silicatos e óxidos de ferro.  
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1.3. GEOQUÍMICA AMBIENTAL DA SUB-BACIA DO RIO DA 

PONTE – TEMAS DE INTERESSE 

Alguns temas são importantes para o estudo da caracterização geoquímica e avaliação 

ambiental da sub-bacia do rio da Ponte. O ambiente fluvial apresenta características próprias (regime 

energético, mecanismos de transporte, feições erosivas e/ou deposicionais), que conduzem a 

amostragem e análises a serem adotadas. 

Serão apresentadas algumas considerações a respeito do ambiente fluvial, das águas e 

sedimentos, a disponibilidade dos elementos no ambiente e métodos analíticos para determinação de 

metais. A respeito dos garimpos de topázio, principal atividade antrópica na sub-bacia do rio da Ponte, 

são apresentadas algumas definições, aspectos de sua estrutura e efeitos no meio ambiente. 

 

1.3.1. Ambiente Fluvial e suas Águas 

Cada ecossistema aquático é um produto dinâmico de interações de seus componentes bióticos 

e abióticos, com algumas características constantes e outras variáveis no tempo e no espaço. É um 

ambiente complexo e diverso, que engloba vários tipos de ecossistemas distintos – como rios, lagos, 

represas, estuários e águas oceânicas. Esses ambientes também apresentam diferentes componentes 

bióticos (plantas, animais e microorganismos) e abióticos (águas, sedimentos e material particulado), 

construindo um conjunto de características únicas (Rand et al. 1995). 

 

Ambiente Fluvial 

O sistema fluvial por si só também é um sistema originalmente complexo e dinâmico, 

responsável pelo transporte de águas e sedimentos da sua bacia de drenagem. Na natureza, os rios 

tendem a apresentar um estado de equilíbrio com seus fluxos, havendo um balanço entre a carga 

líquida e o transporte de sedimentos, erosão e deposição (Cunha 2003). Segundo Miller (1997), as 

descargas de água e sedimento variam freqüentemente, em função do clima ou mesmo das atividades 

antrópicas. Essas variações podem trazer vários tipos de alterações para o ambiente fluvial como: 

químicas (transporte e distribuição de contaminantes), biológicas (diversidade de espécies presentes) e 

físicas (pode haver uma remodelação do canal em função das novas condições impostas, envolvendo a 

alteração do tipo do canal, geometria da seção transversal e vazão). 

A compreensão dos processos envolvidos é importante, pois a resposta obtida, expressa 

através dos dados das amostras, está intimamente relacionada ao ambiente fluvial como um todo. O 

pesquisador deve se adequar aos processos e não esperar que o meio ambiente se adapte às suas 

fórmulas. Lana (2004) em sua revisão bibliográfica, mostra a necessidade de uma visão integrada no 
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estudo dos ambientes fluviais, incluindo os conhecimentos das diversas áreas envolvidas, para 

alcançar uma visão sistêmica. Esta visão sistêmica considera os sistemas como conjuntos integrados, 

cujas propriedades não podem ser reduzidas às partes menores.  

Os estudos em ambientes naturais e suas conclusões são definidos em função das 

características do ambiente, como por exemplo, ambientes lênticos e lóticos, feições erosivas e 

deposicionais. Considerando uma mesma bacia de drenagem, é possível identificar diferentes 

ambientes onde reinam características distintas. No caso do rio da Ponte, sabe-se que este é um rio de 

cabeceira cujas águas deságuam em uma represa que pode ser considerada um nível de base local. 

Teoricamente, suas águas que drenam litologias variadas definidas pela geologia local, inicialmente 

passam por uma região predominantemente erosiva e mais energética (as cabeceiras dos córregos), até 

atingirem uma região de deposição e de menor energia (a represa de Tabuão), ou seja, uma mesma 

bacia de drenagem, mas com ambientes distintos. 

Os processos que governam o transporte, acúmulo e liberação dos metais nos dois ambientes 

são diferentes e resultam de um sinergismo de todos os fatores biogeoquímicos e físicos envolvidos. 

Uma representação simples deste conceito pode ser acompanhada a seguir. A extensão dos processos 

de deposição irá determinar o teor de finos no sedimento (fração silte/argila), que por sua vez pode 

apresentar uma quantidade maior de argilominerais. Os argilominerais são reconhecidos por sua 

elevada capacidade de sorção e podem regular a química das águas naturais (Drever 1997, 

Siegel 2002). Finalmente, as propriedades químicas, físicas e biológicas de cada ambiente irão 

interferir na liberação ou acúmulo dos metais. Exemplificando, em ambientes lênticos (ex. represa) as 

condições são mais redutoras, ao contrário dos ambientes lóticos (ex. rios) que são mais oxidantes, e 

estas propriedades interferem de maneira variada nos diferentes minerais que compõem os sedimentos.  

Pode-se dizer que não se deve pensar neste sistema como um sistema estático e nem executar a 

análise de sítios amostrais isolados, e toda avaliação deve considerar esta dinâmica presente. 

 

Constituição Química e Física 

Sob o ponto de vista químico, as águas representam o principal meio de transporte dos 

contaminantes e sua composição reflete toda a área a sua volta. Do ponto de vista físico, ela é 

composta por dois grupos de constituintes – dissolvidos e não-dissolvidos. Os constituintes dissolvidos 

são classificados operacionalmente como a fase inferior a 0,45 μm (Hem 1985), constituída por 

espécies químicas, iônicas e moleculares, na forma de solução verdadeira. Os constituintes 

não-dissolvidos ou material particulado em suspensão (MPS) representam um conjunto diverso de 

fases – constituintes orgânicos e inorgânicos –, englobando fases minerais (litogênica), óxidos, 

carbonatos e sulfetos metálicos, detritos orgânicos, entre outros.  
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A utilização da fase não-dissolvida nos estudos ambientais é importante, pois sabe-se que esta 

apresenta uma boa capacidade de controle da concentração de metais livres no sistema aquático. 

Durante o transporte de sua área fonte até o seu destino final em um ambiente deposicional, os 

contaminantes podem ser disponibilizados para assimilação pela biota, sendo liberados na sua forma 

solúvel ou mesmo, por meio de partículas mais finas do material em suspensão que são ingeridas, 

entrando assim para a cadeia alimentar (Benson et al. 1994, Siegel 2002). 

 

1.3.2. Sedimentos Aquáticos e sua Importância no Meio Ambiente 

Os sedimentos representam matrizes geoquímicas complexas, constituídos por inúmeros 

componentes ou frações mineralógicas (carbonatos, óxidos, sulfetos, silicatos etc.). Segundo a rede 

européia SedNet (European Sediment Network), os sedimentos representam uma parte essencial, 

integrante e dinâmica dos ecossistemas aquáticos, e são derivados do intemperismo e erosão de rochas, 

solos e bancos de rios. São sólidos suspensos ou depositados que atuam como principal componente 

de uma matriz, que tem sido ou é susceptível ao transporte pela água (SedNet 2004a, Förstner 2004a). 

Os sedimentos estão presentes na superfície de fundo da coluna d’água e apresentam um papel 

importante no esquema geral da contaminação de um ecossistema aquático. Os sedimentos são menos 

susceptíveis ao transporte do que as águas, logo o tempo de residência em um dado local tende a ser 

maior (Singh et al. 1999), podendo apresentar um efeito a longo prazo. Enquanto as águas são 

avaliadas como um meio de contaminação direta para a biota em geral, os sedimentos devem ser 

considerados com mais cautela devido a sua complexidade como matriz e por todos os processos de 

sorção e liberação de contaminantes.  

São várias as fontes de contaminantes possíveis para os sedimentos, incluindo todas as 

variedades de fontes naturais e antrópicas, pontuais e não-pontuais. Sua ação no meio ambiente é 

determinada por sua composição mineralógica e parâmetros hidroquímicos (como pH, Eh, salinidade, 

temperatura e carbono orgânico). O foco principal de numerosos estudos, desde a década de 80, tem 

sido determinar se os sedimentos contaminados com espécies inorgânicas e/ou orgânicas podem afetar 

a biota (Chapman et al. 1998). 

Sabe-se que a transferência direta de espécies químicas dos sedimentos para outros 

compartimentos é uma das principais rotas de exposição para a biota, na cadeia alimentar do sistema 

aquático (Calmano & Förstner 1996). Por isso, estudos que correlacionem o comportamento dos 

metais em águas e sedimentos são de fundamental importância para avaliação dos processos 

geoquímicos envolvidos – solubilidade, mobilidade/transporte e disponibilidade –, a partir dos quais se 

pode estimar os riscos potenciais relativos aos contaminantes presentes no ambiente aquático 

(Belzile et al. 2000).  
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As funções dos sedimentos aquáticos em relação aos contaminantes e nutrientes, reportadas 

por alguns autores (Chapman et al. 1999, Förstner 2004b) e também pela rede européia 

SedNet (2004b), podem ser descritas sob três pontos de vista: 

(i) reservatório – são estoques de espécies químicas e conseqüentemente podem 

apresentar um efeito memória, como descrito por Förstner (2004a). Em ambientes 

deposicionais é possível avaliar um registro histórico das concentrações no local; 

(ii) transportador – os contaminantes e nutrientes podem ser imobilizados, 

transportados com os sedimentos, apresentando um determinado tempo de 

residência neste compartimento; e 

(iii) fonte – são responsáveis pela liberação, distribuição e regulação das espécies 

químicas em um corpo d’água.  

Essa grande complexidade dos sedimentos aquáticos como matriz ambiental, apresenta-se 

como principal desafio para os pesquisadores que precisam desenvolver e selecionar métodos 

analíticos e parâmetros de qualidade que se apliquem de forma equivalente a uma grande variedade de 

matrizes.  

 

1.3.3. Disponibilidade Ambiental dos Elementos 

Para avaliar a integridade ecológica de uma região e identificar a real situação dos recursos 

hídricos não é suficiente conhecer somente a concentração total dos elementos relevantes (Förstner & 

Witman 1981, Ankley et al. 1996, O’Connor & Paul 2000). Conceitos como geodisponibilidade, 

biodisponibilidade e mobilidade dos elementos precisam ser entendidos e considerados, além das 

possíveis influências físicas, químicas e biológicas presentes. 

O conceito de disponibilidade ambiental é importante na avaliação dos sedimentos superficiais 

e em suspensão. Os metais não apresentam um único tipo de associação com a matriz do sedimento, 

que nos permita avaliar sua disponibilidade a partir de uma digestão total, com completa solubilização 

da matriz. Esta associação dos metais com os sedimentos variam das interações fracas de van der 

Waals a ligações covalentes fortes, incluindo ainda coprecipitação com os óxidos de ferro-manganês e 

incorporação à rede cristalina dos minerais (Ramamoorthy & Rust 1978). 

As relações entre o ambiente e a cadeia alimentar são sabidamente influenciadas por fatores 

geológicos e processos geoquímicos que controlam a transferência dos elementos ao solo, às plantas e 

finalmente, à biota em geral (Siegel 2002). Nesta perspectiva surgem os conceitos de disponibilidade 

ambiental, especificamente, geodisponibilidade e biodisponibilidade. 
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A geodisponibilidade é a porção da concentração total de um elemento (ou substância) que 

pode ser liberada a partir de um material geológico para a superfície ou próximo à superfície, por 

processos físicos, químicos ou biológicos. O grau de geodisponibilidade de um elemento em uma 

rocha, por exemplo, depende da suscetibilidade dessa rocha à alteração intempérica e à abundância dos 

minerais que o contém. A suscetibilidade à alteração é função das propriedades dos minerais, da 

geoquímica das águas (Smith & Huyck 1999) e da estrutura das rochas. 

Biodisponibilidade é um termo amplamente difundido em trabalhos recentes (Chapman  et al. 

1998, Mountouris et al. 2002, Peijnenburg & Jager 2003). O conceito está baseado na disponibilidade 

de espécies químicas que podem ser assimiladas pela biota, podendo causar efeitos adversos, 

observados através de respostas fisiológicas. Apesar de ser um conceito amplamente difundido na 

comunidade científica, os processos que a controlam são pobremente entendidos (Benson et al. 1994). 

A biodisponibilidade é a porção de uma espécie química que está disponível para ingestão, 

inalação ou assimilação por um organismo, sob condições ambientais. Normalmente ela representa 

uma pequena porção da concentração total existente no material geológico, sendo função da 

geodisponibilidade e mobilidade da espécie química em questão (Newman & Jagoe 1994, Smith & 

Huyck 1999). Segundo Smith & Huyck (1999), a biodisponibilidade é pré-requisito para a toxicidade 

de um elemento e é controlada por fatores geoquímicos (geodisponibilidade), fatores químicos 

(composição das águas, propriedades específicas de cada elemento e da matriz) e finalmente por 

fatores biológicos (tempo de exposição, capacidade e modos de assimilação). 

O diagrama da Figura 1.5, mostra as rotas de distribuição e a relação entre a concentração total 

presente em um material geológico e os possíveis efeitos tóxicos para um organismo. A 

geodisponibilidade tem uma relação direta com a concentração total, e está subordinada aos processos 

de intemperismo. O transporte dos metais geodisponíveis pode ser dividido em dois processos: 

dispersão física e mobilidade química. A dispersão física ocorre pelo transporte dos sedimentos 

superficiais e em suspensão, ou mesmo transporte de partículas pelo ar. A mobilidade química inclui 

interações químicas com o ambiente de superfície e a capacidade de movimento das espécies químicas 

com o fluido após a solubilização. Após a liberação das espécies, a capacidade de assimilação pelos 

animais e plantas irá definir os efeitos tóxicos, sendo a biodisponibilidade dependente de todos os 

processos anteriores. 

Será considerado neste trabalho o conceito geral de disponibilidade ambiental, definida como 

a fração ambiental potencialmente disponível, composta por metais fracamente associados à matriz 

dos sedimentos.  
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Figura 1.5 – Diagrama mostrando as rotas e relações entre a concentração total na matriz da amostra e seus 
possíveis efeitos tóxicos, modificado de Smith & Huyck (1999). 

 

Consideram-se prontamente disponíveis para o sistema aquático e para a biota os metais na 

forma solúvel ou trocável, que estão adsorvidos às cargas do sedimento. Os metais precipitados, 

oclusos e formando quelatos pouco solúveis com a matéria orgânica não estão disponíveis, mas podem 

tornar-se por mineralização dos ligantes orgânicos ou por mudanças drásticas de pH ou condições 

redox. Finalmente, os metais que fazem parte da rede cristalina dos silicatos não estão disponíveis 

(Pickering 1981, Emmerich et al. 1982, Coker & Mattews 1983, Alloway 1990) e são considerados 

residuais ou resistentes. 

Em relação à avaliação da disponibilidade das espécies químicas, a forma mais segura de se 

obter um resultado próximo da situação ambiental real, envolve experimentos ecotoxicológicos. Estes 

experimentos irão utilizar organismos aquáticos específicos em ensaios de toxicidade que buscam 

avaliar a assimilação dos contaminantes pela biota através de suas respostas fisiológicas. Porém, nem 

sempre estes experimentos são possíveis ou estão disponíveis, tornando-se necessária à utilização de 

ferramentas alternativas que permitam uma estimativa do potencial de disponibilidade. 
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Como ferramenta alternativa, a literatura apresenta vários procedimentos de extração 

seqüencial e simples, que serão discutidas no item 1.3.5, sobre metodologias analíticas para 

determinação de metais. 

 

1.3.4. Os Garimpos e o Meio Ambiente 

A legislação brasileira, no Decreto-Lei 227 de 28/02/1967, define a atividade garimpeira ou 

garimpagem, no seu inciso I do Art. 70, como: “o trabalho individual de quem utiliza instrumentos 

rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáveis, na extração de pedras preciosas, 

semi-preciosas e minerais metálicos ou não metálicos, valiosos, em depósitos de eluvião ou aluvião, 

nos álveos de cursos d’água ou nas margens reservadas, bem como nos depósitos secundários ou 

chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros; depósitos esses genericamente denominados 

garimpos”. 

Hanai (1993 in Peixoto 2004) cita uma definição mais realista, dizendo que “a atividade 

garimpeira nada mais é do que uma produção mineral por meios rudimentares, utilizando-se de 

pesquisas geológicas precárias, má condução das operações de campo exigindo baixos investimentos 

em relação à mineração legalizada e ainda prática de recrutamento de pessoal sem vínculo 

empregatício formal”.  A autora deixa claro que essas atividades envolvem alta absorção de mão de 

obra com altos níveis de poluição, pois visam à extração rápida e fácil do bem mineral. Este quadro 

ocorre principalmente devido à incapacidade de investimento dos garimpeiros. 

Os garimpos, como qualquer outra atividade de mineração, podem apresentar vários impactos 

ao meio ambiente. Um diagnóstico ambiental de uma área degradada por garimpos de topázio imperial 

feito por Peixoto (2004), representa uma importante contribuição para a literatura. Neste trabalho são 

apresentados todos os processos de extração mineral, assim como seus efeitos no meio ambiente e na 

infra-estrutura local. Algumas das principais influências dessas atividades são: o assoreamento, a 

amplificação da erosão, alteração na qualidade das águas e problemas sociais, envolvendo riscos de 

segurança e saúde.  

Segundo Peixoto (2004), os garimpos de topázio são divididos basicamente em dois tipos: 

manuais e semimecanizados, descritos na Tabela 1.1. Em linhas gerais esses dois tipos representam os 

garimpos de pequena e grande escala. 

A região estudada por Peixoto (2004) é o Alto Maracujá, no distrito de Cachoeira do Campo, 

também no município de Ouro Preto. Pode-se dizer que o quadro geral encontrado na sub-bacia do rio 

da Ponte é muito semelhante ao descrito por Peixoto em seu trabalho. Estas bacias drenam para 

sentidos opostos sendo separadas por um divisor de águas, e têm suas cabeceiras localizadas sobre os 

mesmos litotipos. 
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Tabela 1.1 – Descrição dos tipos de garimpo de topázio segundo Peixoto (2004). 

Garimpos Descrição 

Manuais 
Garimpo de margem 

Desenvolvem-se nos limites internos da faixa de mata 
ciliar, às margens do córrego. Apresentam grandes 
aberturas em largura e profundidade. 

Garimpo de leito 

Realizado diretamente no leito do córrego ou cujas 
escavações abrangem mais o leito que a margem. O 
principal problema é o volume de água e instabilidade 
dos taludes escavados. 

Garimpo de leito com draga 

Diferencia-se do garimpo de leito, pela utilização do 
procedimento de dragagem para esgotamento da água 
na frente de lavra. 

 Geralmente ilegais; 

 Técnicas e instrumentos rudimentares; 

 Principais ações: invasões de terras; construção 
de acampamentos; desmatamento; decapeamento 
manual; abertura de frentes de lavra; esgotamento 
da água das frentes de lavra; transporte do material 
escavado; construção de barramentos; dragagem; 
lavagem do material transportado; cata do topázio e 
abandono das frentes de lavra. 

Semimecanizados  Geralmente são legalizados; 

 Utilizam equipamentos de grande porte para as 
operações de desmatamento e decapeamento; 

 Conhecidos como minerações de topázio; 

 Grande sigilo das operações e limites de 
propriedades particular das empresas dificultam o 
trânsito de pessoas e a obtenção de informações. 

 

As atividades de mineração envolvem etapas de extração, processamento e beneficiamento, e 

disposição de grandes quantidades de rejeitos, sendo que boa parte deste rejeito pode ser introduzido 

direta ou indiretamente nos cursos d’água. Segundo informações verbais de um engenheiro 

responsável pela Mina do Capão em 1991, citadas por Gandini (1994), cerca de 400 m3 de material 

alterado é retirado em cada dia de trabalho. De cada 100 m3 do material argiloso, obtém-se 1 m3 de 

rocha inalterada e minerais livres, de onde são extraídos cerca de 1 kg de topázio. Sendo ainda que de 

todo o topázio beneficiado, somente cerca de 1 % (10 g) constitui-se em mineral-gema. A partir deste 

relato, pode-se perceber que a quantidade de material descartado na extração do topázio é realmente 

muito grande. 

As atividades de mineração têm um grande potencial para romper as condições naturais do 

regime hidrológico e sedimentológico de uma bacia de drenagem, principalmente quando não são 

regulamentadas por órgãos ambientais. Têm-se alterações no tipo de material transportado, nas taxas 

de transporte e magnitude dos processos de erosão e/ou deposição. Estes processos físicos podem 

alterar drasticamente o comportamento químico de espécies presentes neste ambiente. No caso das 

bacias de drenagens que se encontram sobre zonas de mineralização, as rochas e os sedimentos 
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transportados podem conter concentrações de metais naturalmente mais elevadas (Rowan et al. 1995, 

Salomons 1995,  Miller 1997, Tarras-Wahlberg 2002). 

 

1.3.5. Métodos Analíticos para Determinação de Metais e Metalóides 

em Amostras Ambientais 

Diante dos aspectos ambientais descritos, considera-se importante a utilização de 

metodologias analíticas adequadas que considerem o aspecto geoquímico do trabalho e que possam 

oferecer um suporte para avaliação da disponibilidade dos elementos. A determinação de metais e 

metalóides em amostras de águas e sedimentos deve ser bem planejada, pensando-se cuidadosamente 

em todas as etapas: amostragem, preparo das amostras, determinação analítica e controle de qualidade, 

tratamento e interpretação dos resultados. 

A qualidade dos dados que serão obtidos dependerá principalmente das etapas de amostragem 

e preparo da amostra. A amostragem é definida conforme o objetivo do trabalho, pois de acordo com o 

mesmo define-se o tipo e quantidade de amostra, o local de coleta, equipamento de coleta necessário e 

preservação das amostras quando necessário. A escolha de um método de preparo equivocado pode 

impedir a utilização dos resultados ou pelo menos inviabilizar o uso dos dados para o fim que se 

planejava. De acordo com Mitra & Brukh (2003), um erro nas primeiras etapas do processo analítico 

não pode ser retificado mesmo com a instrumentação analítica mais sofisticada. 

São vários os procedimentos utilizados no preparo da amostra e eles são selecionados 

conforme o tipo de matriz, a faixa de concentração dos analitos e a técnica analítica escolhida 

(Kebbekus 2003). Considerando a Espectrometria de Emissão Óptica com Fonte de Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP OES), técnica comumente utilizada nos trabalhos geoquímicos e também adotada 

neste estudo, a determinação analítica deve ser feita em amostras na fase líquida. O preparo de 

amostras geralmente envolve procedimentos de redução granulométrica (peneiramento ou métodos de 

pulverização), digestão, extração, concentração ou especiação, associados às etapas de secagem, 

centrifugação, filtração, entre outras. 

Com o crescimento da visão ambiental e a difusão dos conceitos de disponibilidade, os 

procedimentos de extração e especiação tornaram-se cada vez mais necessários. Serão discutidos aqui 

os procedimentos de digestão e extração, utilizados neste estudo. A digestão será considerada como 

processo de completa solubilização das amostras, trazendo todos os seus constituintes para solução. Os 

procedimentos de extração envolvem a utilização de soluções extratoras buscando-se extrair 

determinadas frações das amostras. As frações extraídas são geralmente, consideradas frações 

operacionalmente definidas, pois a concentração extraída dependerá das condições nas quais o 

procedimento foi realizado.   
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O preparo das amostras de águas para a caracterização hidroquímica está baseado em 

procedimentos simples de filtração e preservação das amostras com ácido. Maior cuidado é 

considerado para evitar a contaminação das amostras, pois os analitos apresentam-se em concentrações 

traço. Existem também opções de extrações e digestões das amostras de água in natura descritas pelo 

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA et al. 1992) e pela USEPA 

(1992, 1998). As extrações ou digestões das amostras de água são interessantes, principalmente em 

locais que apresentam grande quantidade de material particulado sendo transportado, para avaliar a 

contribuição da fase não-dissolvida. 

No caso das amostras de sedimentos, que são amostras sólidas, são apresentados vários 

procedimentos de preparo na literatura (Quevauviller 2002) e a seleção do método deve ser feita com 

muita cautela. A caracterização geoquímica das amostras de sedimento está baseada na digestão 

completa das amostras, buscando-se conhecer a concentração total dos analitos. A utilização de uma 

digestão ácida agressiva geralmente permite que todos os metais sejam introduzidos em solução, no 

entanto, destrói qualquer informação a respeito das espécies originalmente presentes (Kebbekus 2003). 

Para as avaliações ambientais deve-se ter em mente que somente parte da concentração total estará 

disponível e sujeita à assimilação pela biota, como mostrado no diagrama da Figura 1.5.  

Vários procedimentos de extrações parciais – simples e seqüenciais – foram introduzidos nas 

últimas décadas (Malo 1977, Tessier et al. 1979, Luoma & Bryan 1981, Ure 1996, Rauret 1998, 

Quevauviller 2002, Sahuquillo et al. 2003) e são apresentadas em livros e artigos. Alguns exemplos de 

soluções extratoras comumente utilizadas são mostrados na Tabela 1.2.  

A extração parcial em única etapa é uma alternativa atrativa pois está baseada em 

procedimentos simples, relativamente seguros e têm como alvo frações mais lábeis dos sedimentos 

que tendem a acumular metais (Snape et al. 2004), geralmente consideradas frações geoquimicamente 

ativas. As extrações seqüenciais têm sofrido várias críticas por serem procedimentos demorados, 

trabalhosos, pela falta de seletividade e validação, além de outras dificuldades operacionais (Nirel & 

Morel 1990, Gleyzes et al. 2002). Entretanto, acredita-se que este é um procedimento útil e associado 

a outros resultados, é possível estimar a distribuição dos metais segundo uma série de extratores, 

lembrando-se que são frações operacionalmente definidas.   

Os geoquímicos e químicos lidam com alguns problemas considerando dois lados de uma 

moeda. Esses procedimentos deveriam ser adequados para cada tipo de amostra, no entanto, esta 

flexibilidade e a implantação de vários métodos como vem acontecendo, impedem a comparação dos 

resultados obtidos por diferentes trabalhos, como já foi discutido por alguns autores (Quevauviller 

et al. 1996, Quevauviller 2002; Fuentes et al. 2004). 
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Tabela 1.2 – Extratores mais comuns utilizados em extrações simples e seqüenciais, baseado em Rauret (1998) e 
Sahuquillo et al. (2003). 

Grupo Solução Extratora Comentários 

Solúveis em água H2O Extrator de baixa capacidade tampão. 

Trocáveis NaNO3 0,1 mol·L-1 

CaCl2 0,01 – 0,1 mol·L-1 

MgCl2 1 mol·L-1 

CH3COONH4 1 mol·L-1 (pH 7) 

Espécies associadas à matriz por 
atração eletrostática, fracamente 
adsorvidas. 

Sais de ácido/base forte ou sais de 
ácido/base fraca em pH 7. 

Sensíveis a 
processos de 
acidificação 
 

HNO3 0,43 – 2 mol·L-1 

HCl 0,1 – 1 mol·L-1 

CH3COOH 0,1 – 0,5 mol·L-1 

CH3COOH/CH3COONa 1 mol·L-1 (pH 5) 

Espécies associadas à fração de 
carbonatos, por exemplo. 

Soluções ácidas diluídas, não são 
adequadas para amostras com elevado 
teor de carbonatos. 

Sensíveis a 
processos de 
complexação 
 

EDTA 0,01 – 0,05 mol·L-1 em diferentes pH 

DTPA 0,005 mol·L-1 

Espécies ligadas às fases não-
silicáticas. Extrai não só elementos da 
fração trocável como elementos 
complexados à matéria orgânica. 

Agentes complexantes. 

Redutíveis NH2OH·HCl 0,1 – 0,5 mol·L-1 (pH 1,5; HNO3) 

(NH4)2C2O4/H2C2O4
 

Ditionito – Citrato – Bicarbonato (DCB) 

Espécies associadas aos oxi-hidróxidos 
de Fe e Mn 

Reagentes capazes de diminuir o 
potencial de redução. 

Oxidáveis H2O2 

H2O2 / HNO3
 

H2O2 / CH3COONH4 (pH 2; HNO3) 

NaClO 0,7 mol·L-1 (pH 9,5) 

Espécies associadas à matéria 
orgânica e sulfetos. 

Reagentes capazes de elevar o 
potencial de redução. 

Pseudo-total Água régia (HCl:HNO3, 3:1) 

HNO3 à quente 

HCl concentrado 

Frações potencialmente ativas e não 
ativas, não atacando a fase silicática. 

Soluções ácidas fortes. 

  

 

1.4. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

O presente projeto dá continuidade a uma série de outros que vêm sendo desenvolvidos na 

região de Ouro Preto pelo Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA/DEGEO/UFOP), o qual tem 

por objetivo estudar a contaminação em águas e sedimentos, fluviais e lacustres por metais e 

metalóides (Eleutério 1997, Costa 2001, Pimentel 2001, Cruz 2002, Basílio 2005, Guimarães 2005, 

Pereira 2006,  Pereira 2007, entre outros já realizados e em andamento). Além disso, os projetos têm 

por objetivo contribuir para a caracterização geoquímica do Quadrilátero Ferrífero partindo de um 

levantamento de dados sistemático. 
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Considerando que a área de estudo deste trabalho faz parte do município de Ouro Preto, 

caracterizando-se por uma área de intensa atividade garimpeira, os dados obtidos e suas interpretações 

também serão de grande valia para a administração pública municipal, contribuindo assim para a 

gestão territorial do local. 

A avaliação das águas e sedimentos do rio da Ponte foi impulsionada pela avaliação 

geoquímica da Represa de Tabuão realizada por Guimarães (2005). Esse trabalho mostrou que as 

diferentes contribuições da represa em sua porção norte e sul, refletem-se na composição química das 

águas e sedimentos. A análise de agrupamentos das amostras de sedimentos, permitiu o 

estabelecimento de dois grupos de amostras, grupo norte e grupo sul. Os dois grupos apresentam 

variações granulométricas, mineralógicas e químicas distintas. Teoricamente, as amostras do grupo 

norte apresentam as contribuições do rio da Ponte e seus tributários.  

Diante dessas considerações, podem-se descrever os objetivos geral e específico deste estudo 

como: 

 Objetivo Geral :  

 Avaliar a influência da atividade de garimpo de topázio na qualidade das 

águas e sedimentos do rio da Ponte e sua influência na Represa de Tabuão ou 

Barragem Ribeirão da Cachoeira. 

 Objetivos Específicos :  

 Determinar alguns parâmetros físico-químicos nas águas do rio da Ponte e 

seus tributários, tais como pH, Eh, condutividade elétrica, sólidos totais 

dissolvidos, oxigênio dissolvido, alcalinidade, cloreto, sulfato, Na, K, Ca, Mg 

e constituintes metálicos menores e traço (Al, Fe, Mn, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, 

Li, Mo, Ni, Sc, Sr, Ti, V, Y e Zn);  

 Avaliar a possível contribuição do material particulado em suspensão a partir 

da concentração de metais extraíveis das amostras de água in natura; 

 Determinar a mineralogia, distribuição granulométrica e composição química 

(metais maiores e traço) das amostras de sedimentos superficiais. Ensaios de 

digestão total e extração parcial serão aplicados nos sedimentos visando a 

avaliação da disponibilidade ambiental de elementos traço. 

 Aplicar uma análise estatística descritiva básica (média, desvio padrão, 

mediana, mínimo e máximo), análise de agrupamentos e correlação para 

auxiliar a interpretação dos dados geoquímicos. 

 



Guimarães-Silva, A.K. 2007. Influência da Atividade de Garimpo de Topázio na Qualidade das Águas e Sedimentos 
 

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPÍTULO 2 
METODOLOGIA 

 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A avaliação geoquímica ambiental da sub-bacia do rio da Ponte contou com a seguinte rota de 

trabalho: (i) pesquisa bibliográfica; (ii) amostragem e preservação das amostras coletadas; 

(iii) trabalhos laboratoriais: preparo e análises geoquímicas; e (iv) interpretação dos dados obtidos. 

Essas etapas serão descritas neste capítulo em função das matrizes consideradas no trabalho – águas, 

material particulado em suspensão, sedimentos superficiais e águas intersticiais –, e estão 

representadas no fluxograma da Figura 2.1. 

O levantamento e análise de documentação bibliográfica foram feitos ao longo de todo 

trabalho, abordando temas referentes ao estudo de águas e sedimentos fluviais, extração e 

disponibilidade de metais, entre outros. Foi feito também o levantamento de informações cartográficas 

disponíveis – mapas topográfico e geológico. O mapa de localização foi obtido a partir do mapa 

topográfico dos municípios de Ouro Preto e Ouro Branco, folhas SF-23-X-A-III-4 e SF-23-X-A-VI-2, 

respectivamente, em escala 1 : 50.000 do IBGE de 1985. O mapa geológico foi elaborado a partir de 

mapas em escala 1 : 25.000, folhas Dom Bosco (Johnson 1955) e Ouro Preto (Barbosa 1969). 

A primeira fase da amostragem incluiu visitas à área de estudo para o seu reconhecimento, 

seleção dos pontos de amostragem e preparo do laboratório para recebimento das amostras. Os locais 

de amostragem foram selecionados considerando o objetivo geral do trabalho de se avaliar as 

contribuições à Barragem do Ribeirão da Cachoeira e a avaliação da qualidade das águas e sedimentos 

da sub-bacia do rio da Ponte. Foram estabelecidos 18 sítios amostrais (Figura 2.2), sendo 15 sítios 

amostrais ao longo do curso principal e 3 sítios amostrais nos tributários principais. Os sítios amostrais 

foram estabelecidos e localizados com auxílio de uma unidade receptora GPS (GARMIN, modelo 

12CX CHANNEL). Os dados de localização dos sítios de amostragem encontram-se no Anexo I. 

Dois fatores influenciaram a seleção dos sítios de amostragem: as vias de acesso e a atividade 

garimpeira. As estradas, quando disponíveis, eram bastante precárias e em alguns casos 

encontravam-se dentro de propriedades particulares. Além disso, a área de estudo encontra-se em uma 

região de cabeceira, apresentando áreas de difícil acesso. Assim, alguns trechos foram percorridos por 

trilhas ou mesmo pelo próprio rio quando possível. Outro fator importante para amostragem foi a 

atividade garimpeira na região, que é capaz de alterar o ambiente drasticamente em um curto período 

de tempo, além de interferir na segurança das pessoas que transitam pela área.  
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Figura 2.1 – Fluxograma da rota de trabalho adotada na avaliação geoquímica da sub-bacia do rio da Ponte. 
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A amostragem foi realizada em duas campanhas, seguindo o regime climático da região 

(Coelho 1994), realizando as coletas ao final das estações seca e chuvosa: 

 Campanha da estação da seca: realizada entre os dias 25/08 e 09/09 de 2005, incluindo 

a coleta de amostras de água, sedimento em suspensão, sedimento superficial e água 

intersticial em 18 sítios amostrais.  

 Campanha da estação das chuvas: realizada entre os dias 12-18/04 de 2006, incluindo a 

coleta de amostras de água, sedimento em suspensão e sedimento superficial em 15 

sítios amostrais. 

 

 
Figura 2.2 – Mapa de localização dos sítios de amostragem na sub-bacia do rio da Ponte. 

 

A etapa de amostragem incluiu também o preparo do laboratório para recebimento das 

amostras, para que as análises fossem realizadas dentro dos prazos recomendados. O preparo do 

laboratório incluiu o ajuste dos equipamentos portáteis utilizados nos trabalhos de campo 
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(multiparâmetro e oxímetro), limpeza e/ou descontaminação dos frascos para armazenamento das 

amostras e preparo das soluções utilizadas nas análises dos parâmetros químicos (alcalinidade, cloreto 

e sulfato). 

Para a amostragem e preservação das amostras de águas e sedimentos, seguiram-se as 

recomendações da USGS (Shelton 1994, Shelton & Capel 1994) e USEPA (USEPA 2001). Após a 

coleta, as amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Geoquímica Ambiental 

(LGqA/DEGEO/UFOP), onde se iniciaram as etapas de preparo e análise laboratorial, trabalhando 

sempre com metodologias recomendadas e protocoladas por órgãos ambientais. As análises tinham 

por objetivo a caracterização das amostras, considerando alguns parâmetros físico-químicos e 

constituintes inorgânicos. Todos os materiais, vidrarias e frascos para armazenamento das amostras 

utilizados nas análises químicas foram lavados com ácido nítrico 2,5 % (v/v) (Anexo II). 

O procedimento geral adotado para as amostras de água e sedimento, com as principais etapas 

analíticas, está esquematizado no Anexo II. A avaliação e o tratamento estatístico dos dados obtidos, 

assim como a correlação das concentrações dos elementos e as várias matrizes estudadas (águas, 

sedimentos superficiais, sedimentos em suspensão, águas intersticiais), busca entender o 

comportamento geoquímico e a distribuição das espécies químicas analisadas. 

 

2.2. ÁGUAS 

2.2.1. Amostragem e Preservação 

As amostras de água foram coletadas ao longo do canal principal do rio buscando seções 

retilíneas com fluxo uniforme, evitando confluência das drenagens e zonas de turbulência ou remanso, 

totalizando 18 amostras na estação de seca e 15 amostras na estação das chuvas.  

Dois tipos de amostras foram coletadas em cada sítio amostral – amostra integral (in natura) e 

amostra filtrada –, sendo distribuídas da seguinte forma: 

 Amostra integral (in natura): foram coletados 1000 mL de água em frascos 

plásticos de polietileno previamente limpos. Na amostragem, o frasco é colocado com a 

boca contra a corrente e deve ser preenchido até a boca (Figura 2.3a). Esta amostra foi 

utilizada para análise de turbidez, alcalinidade, sulfato e cloreto, e também para obtenção 

do material particulado em suspensão.  

 Amostra filtrada: a amostra foi coletada em um béquer de plástico e cerca de 

50 mL foram filtrados utilizando seringa e filtro com membrana de acetato de celulose 

(poros de 0,45 μm), acoplado em sua extremidade (Figura 2.3b). As amostras foram 

armazenadas em frascos plásticos de polietileno de 60 mL. Após a filtração, a amostra foi 

acidificada com ácido nítrico concentrado (obtendo pH < 2), para estabilização dos metais 
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dissolvidos. Esta amostra foi utilizada para análise de metais e metalóides dissolvidos por 

Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP OES). 

 

    

    

Figura 2.3 – Coleta e preparo das amostras de água: (a) coleta de 1000 mL amostra de água integral (in natura), 
a seta indica o sentido do fluxo; (b) coleta da amostra de água filtrada, filtração de 50 mL de água; 
(c) sistema de filtração utilizado no laboratório; (d) frascos utilizados no preparo e extração das 
amostras de água. 

 

 Imediatamente após a coleta as amostras foram identificadas, colocadas ao abrigo da luz solar 

e refrigeradas a 4 °C até o momento das análises, evitando ainda a agitação da amostra integral antes 

da determinação da alcalinidade. 

In situ foram determinados os seguintes parâmetros físico-químicos com auxílio de 

equipamentos portáteis de campo previamente ajustados no início de cada dia de amostragem: 

 pH, Eh, condutividade elétrica (CE), sólidos totais dissolvidos (STD) e 

temperatura (T), utilizando o multiparâmetro Myron L Company, modelo 6P Ultrameter™; 

 oxigênio dissolvido (OD), utilizando o oxímetro portátil SCHOTT, modelo handylab 

OX 1/SET. 

a b 

c d 
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2.2.2. Análise dos Parâmetros Físico-Químicos 

A composição de águas naturais é determinada por um conjunto de dados físicos e químicos, 

buscando-se nesta etapa a caracterização hidrogeoquímica e eventuais variações na composição. 

Assim, as amostras de águas foram caracterizadas em laboratório, quanto a parâmetros 

físico-químicos, seguindo metodologias descritas no Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (APHA et al. 1992). Foram considerados os seguintes parâmetros: turbidez, 

alcalinidade, cloreto e sulfato. Os métodos utilizados e os prazos de análise encontram-se descritos na 

Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Métodos utilizados na determinação dos parâmetros físico-químicos, preservação e prazo de 
análises das amostras de água. 

Análise 
(Parâmetros) Método de preservação Método de determinação  Prazo de 

Análise 
Alcalinidade 

(HCO3
- / CO3

2-) Resfriar a 4 °C Titulométrico 24 h 

Sulfato (SO4
2-) Resfriar a 4 °C Turbidimétrico 7 dias 

Â
N

IO
N

S 

Cloreto (Cl-) Resfriar a 4 °C Titulométrico - Möhr 14 dias 

C
Á

TI
O

N
S Na+, K+, Ca2+, Mg2+ 

(maiores) 
Metais e Metalóides 

(menores e traços) 

Resfriar a 4 °C e 
acidificar com HNO3 

(pH < 2) 
ICP OES 180 dias 

Turbidez Resfriar a 4 °C Turbidimétrico 
Colorimétrico 24 h 

 

Para cumprir os prazos descritos, inicialmente foi feita a determinação da alcalinidade, seguida 

da determinação da turbidez, utilizando um Turbidímetro da Micronal, modelo B250 e também um 

Colorímetro Fotoelétrico da Digimed, modelo DME-11. Para determinação de sulfato e cloreto as 

amostras foram filtradas previamente, utilizando sistema de filtração à vácuo da Nalgene® e 

membranas de acetato de celulose Schleicher & Schuell® (com poros de 0,45 µm de diâmetro) como 

mostrado na Figura 2.3c, para evitar a interferência do material particulado nas análises. 

 

2.2.3. Extração de Metais das Amostras de Água com HCl (1:10, v/v) 

No laboratório, após a coleta e determinação da alcalinidade e turbidez, foram retiradas 

alíquotas de 100 mL de cada amostra integral (in natura) para análise de metais que estão fracamente 

associados ao material particulado em suspensão nas amostras de água (metais extraíveis). Essas 

amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno cristalino, de 100 mL, preservadas com 

500 μL de ácido nítrico concentrado (HNO3) e refrigeradas, até o momento da extração. O método foi 

elaborado e adaptado segundo recomendações do Método 3030 C (APHA et al. 1992). 
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Figura 2.4 – Extração das amostras de água com agitador 

rotativo 360°, tipo end-over-end. 

Optou-se por um procedimento de extração em frasco único – utilização de um único 

recipiente desde o preparo até a determinação dos analitos –, procurando-se evitar contaminação da 

amostra. A extração foi realizada em tubos de centrífuga graduados, avaliados previamente quanto à 

precisão de medidas volumétricas efetuadas no próprio tubo (Anexo III). Os frascos utilizados para 

armazenamento e extração da alíquota de água in natura, são mostrados na Figura 2.3d. 

Foram transferidos 40 mL da água 

integral bem homogeneizada para os tubos 

de extração, e adicionados 4 mL de ácido 

clorídrico concentrado (HCl 36%, v/v; 

Merck) com auxílio de uma micropipeta, 

de modo que a concentração final do ácido 

clorídrico fosse cerca de 1 mol⋅L-1. Deixou-

se o sistema sob agitação por 16 h em um 

agitador rotativo 360 °, tipo end-over-end 

(Heidolph Instruments, modelo Reax 2). 

Após o término da extração as amostras 

foram centrifugadas e estavam prontas para 

leitura. A determinação dos metais foi feita 

em ICP OES, o mais rápido possível após o 

término da extração. 

 

 

2.3. SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO 

2.3.1. Preparo das Amostras 

O sedimento em suspensão foi obtido a partir da filtração das amostras de água in natura em 

membranas de acetato de celulose Schleicher & Schuell® (com poros de 0,45 µm de diâmetro) 

utilizando o sistema de filtração da Nalgene® mostrado na Figura 2.3c.  

As membranas, contendo o material particulado em suspensão, foram armazenadas 

individualmente em placas de Petri e secas a 55 ± 5 °C por pelo menos 72 h, até que se obtivesse 

massa constante. As placas de Petri foram previamente lavadas em solução de ácido nítrico. Após o 

procedimento de secagem, as placas de Petri foram fechadas e guardadas em um dessecador para 

resfriamento até o momento da pesagem para avaliação da estimativa de quantidade de material em 

suspensão.  
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2.3.2. Estimativa da Quantidade de Material Particulado em Suspensão 

Para a avaliação da quantidade de material particulado em suspensão (MPS) é necessário 

conhecer a quantidade de material retido na membrana e este resultado é associado a um volume 

específico de amostra de água filtrada, como mostrado na equação a seguir:  

MPSmMPS ( mg L )
V

=    (Equação 2.1) 

O volume (V) de cada amostra filtrada foi medido, procurando-se trabalhar com volumes de 

250,0 mL, na medida do possível e quando a quantidade de amostra fosse suficiente. As membranas 

com o material particulado retido ( resm ) foram pesadas em balança analítica com precisão de ± 1 mg, 

após procedimento de secagem a 55 ± 5 °C até obtenção de massa constante.  

A correção das massas das membranas foi feita a partir da determinação do massa seca média 

de 11 membranas de acetato de celulose ( MACm ), retiradas do mesmo lote de membranas utilizadas 

para as amostras e executando-se o mesmo procedimento de secagem. O resultado deste ensaio 

encontra-se no Anexo III. Optou-se por este procedimento, ao invés da determinação da massa seca 

individual de cada uma das membranas utilizadas no procedimento, para evitar a manipulação 

excessiva das membranas e possível contaminação das amostras. 

Assim, de posse do volume filtrado de cada amostra (V), massa de cada membrana mais o 

material particulado retido ( resm ) e a massa seca média das membranas de acetato de celulose 

( MACm ), fez-se uma estimativa da quantidade de material particulado em suspensão em cada sítio 

amostral: 

( )Lmg
V

mm
MPS

mL

gMACgres /10
)( 6

)(

)()( ×
−

=   (Equação 2.2) 

  

2.4. SEDIMENTOS SUPERFICIAIS 

2.4.1. Amostragem e Preparo das Amostras de Sedimento 

Para a análise dos sedimentos da sub-bacia do rio da Ponte e comparação com os resultados 

obtidos no trabalho de Guimarães (2005), no qual foram analisados os sedimentos de fundo da 

Barragem do Ribeirão da Cachoeira (ou Represa de Tabuão), buscou-se trabalhar com os sedimentos 

superficiais depositados ao longo do rio, considerando áreas de baixo regime energético, ou seja, 

locais típicos de deposição – barras, áreas de remanso, etc. Foram 17 amostras de sedimento 

superficial coletadas na estação de seca e 14 amostras na estação das chuvas. 
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Cerca de 2 kg de amostras de sedimentos superficiais foram coletados com um amostrador de 

polietileno manufaturado no laboratório, acondicionados em pacotes plásticos virgens (Figura 2.5), 

seguindo recomendações da EPA (USEPA 2001) e USGS (Shelton & Capel 1994). As amostras foram 

imediatamente transportadas para o laboratório em caixas de isopor refrigeradas, onde foi iniciado o 

procedimento de secagem ao ar. As amostras foram transferidas para recipientes plásticos, que foram 

revestidos com pacotes de polietileno e colocados em uma capela com exaustão forçada adaptada com 

um sistema de lâmpadas de infravermelho na qual se mantêm uma temperatura em torno de 40 °C 

(Figura 2.5). 

 

    

    

Figura 2.5 – Coleta e preparo das amostras de sedimento: (a) seleção do ponto de amostragem; (b) ambiente de 
deposição; (c) coleta com amostrador de polietileno manufaturado no próprio laboratório; (d) secagem 
do sedimento em bacias revestidas com pacotes plásticos. 

 

Após a secagem, as amostras foram cuidadosamente desagregadas e os fragmentos de rochas e 

plantas foram removidos passando a amostra seca por uma peneira de plástico de 2 mm. Logo em 

seguida, as amostras foram homogeneizadas e quarteadas para obtenção de porções da amostra para os 

seguintes fins:  

 

a b 

c d 
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 Amostra Integral (Fração < 2 mm) Pulverizada 

Pulverização –  Digestão Total e Ensaios de Extração 

–  Difração de Raios-X 

 Amostra Integral (Fração < 2 mm) 

Ensaios de extração 

 Granulometria (Fracionamento por Peneiramento) 

Obtenção da fração < 62,5 μm – Difração de Raios-X 

    – Digestão Total e Ensaios de Extração 

 Testemunho 

 

2.4.2. Análise Granulométrica – Peneiramento 

Na análise granulométrica foi feito o fracionamento por peneiramento. Utilizou-se um 

conjunto de peneiras de diferentes malhas (Tabela 2.2), acoplado a um agitador de peneiras 

eletromecânico tipo Ro-tap (SOLOTEST®), com tempo controlado (25 min.) para todas as amostras. A 

limpeza das peneiras foi realizada com um banho de ultra-som (THORNTON, modelo T-50) seguido 

de uma limpeza com ar comprimido. As frações granulométricas foram pesadas e armazenadas em 

pacotes plásticos.  

 

 

                                 Tabela 2.2 – Frações utilizadas na análise granulométrica. 

Peneira 

(Mesh / ASTM) 
Frações 

16 / 18 2 mm – 1 mm areia muito grossa (AMG) 

32 / 35 1 mm – 500 μm areia grossa (AG) 

60 / 60 500 – 250 μm areia média (AM) 

115 / 120 250 – 125 μm areia fina (AF) 

250 / 230 125 – 62,5 μm areia muito fina (AMF) 

 < 250 / < 230 < 62,5 μm silte - argila (S/A) 
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2.4.3. Perda por Calcinação 

A perda por calcinação pode ser usada como uma estimativa do teor de matéria orgânica e 

carbonatos em amostras de sedimento (Heiri et al. 2001). Cerca de 1,0000 g de amostra foi calcinada 

em mufla aplicando um aquecimento seqüencial (Tabela 2.3). As amostras de sedimento pulverizadas 

foram pesadas em cadinhos de porcelana calcinados. Na primeira etapa a amostra foi seca em estufa a 

105 °C por pelo menos 16 h, para avaliação da umidade e se obter massa constante. Seguiu-se com o 

aquecimento na mufla por 4 h a 550 ± 50 °C. E na última etapa, a amostra foi submetida a 2 h e 

30 min de aquecimento a 950 ± 50 °C. Após cada etapa de aquecimento, as amostras foram colocadas 

em dessecador para resfriamento e logo em seguida foram pesadas. 

Adicionalmente, foi realizada a perda por calcinação das amostras a 1000 °C por 30 min para 

comparação dos resultados. 

 

Tabela 2.3 – Seqüência tempo x temperatura utilizada para perda por calcinação (PPC). 

Etapa 
Tempo 

(h) 
Temperatura 

(°C) 
Equipamento Estimativa 

1 16 105 Estufa Umidade 

2 4,0 550 Mufla Matéria Orgânica 

3 2,5 950 Mufla Carbonatos 

 

2.4.4. Análise Mineralógica – Difração de Raios-X 

Para a caracterização mineralógica foi utilizado um difratômetro RIGAKU, modelo 

GEIGERFLEX D/MAX, equipado com tudo de cobre (Cu), do Laboratório de Difratometria de 

Raios-X, DEGEO/UFOP. As varreduras foram feitas entre 2 e 70° (2θ) com uma velocidade 

de 1,2 °/min, utilizando a metodologia do pó total. Esta técnica foi utilizada para a identificação de 

minerais e argilominerais predominantes em todas as amostras de sedimentos de granulometria 

< 62,5 μm e em algumas amostras pulverizadas. 

 

2.4.5. Digestão Total (HCl-HNO3-HF) 

Foi avaliada a concentração total dos elementos nas amostras de sedimentos superficiais 

pulverizadas (< 2 mm) e na fração < 62,5 μm, segundo metodologia de Moutte (2003 in POP-LGqA 

2003). Pesou-se cerca de 0,2500 g das amostras de sedimento, em uma balança analítica com precisão 

de ± 1 mg, no interior de frascos Savillex de massa conhecida, que foram solubilizadas utilizando 



Guimarães-Silva, A.K. 2007. Influência da Atividade de Garimpo de Topázio na Qualidade das Águas e Sedimentos 
 

 32

misturas ácidas (HCl - HNO3  - HF). As soluções de ácido nítrico e ácido clorídrico utilizadas foram 

preparadas utilizando ácidos concentrados de grau analítico da Merck. 

Iniciou-se o procedimento com uma pré-digestão da amostra com 2 mL de ácido clorídrico 

10 mol·L-1. O frasco aberto foi colocado na placa aquecedora a cerca de 100 °C até a secura. Em 

seguida, foram adicionados 3 mL de ácido clorídrico 10 mol·L-1 e 1 mL de ácido nítrico 10 mol·L-1, 

deixando o frasco aberto, contendo a mistura, na placa aquecedora até a secura. Após a digestão com 

HCl-HNO3, iniciou-se a etapa de digestão com ácido fluorídrico. Foram adicionados 2 mL de ácido 

fluorídrico concentrado (HF 40 %, v/v; Merck), ainda deixando o frasco aberto na placa aquecedora a 

cerca de 120 °C até a secura. Novamente, foram adicionados 2 mL de ácido fluorídrico concentrado 

(HF 40 %, v/v; Merck). O frasco Savillex foi fechado e colocado na placa aquecedora a cerca de 

120 °C por cerca de 48 h. 

Finalizado o tempo de digestão com ácido fluorídrico, os frascos foram retirados da placa 

aquecedora e após o resfriamento os frascos foram abertos e iniciada a terceira etapa da digestão – 

solubilização final e eliminação do ácido fluorídrico. 

O frasco aberto foi colocado na placa aquecedora a 120 °C até a secura. Foram feitas 

sucessivas adições de ácido que foram aquecidas até a secura seguindo o mesmo procedimento 

executado nas primeiras etapas (2 mL de ácido nítrico 10 mol·L-1; 2 mL de ácido clorídrico 10 mol·L-1; 

2 mL de ácido clorídrico 10 mol·L-1). Após a última adição de ácido e aquecimento, foram adicionados 

25 mL de ácido clorídrico 2 mol·L-1, os frascos foram fechados e aquecidos por 2 h a cerca de 100 °C. 

Os frascos foram retirados da placa aquecedora e após resfriamento, foram pesados em 

balança analítica com precisão de ± 1 mg. Dessa massa foi descontado o valor da massa do frasco e 

este dado foi utilizado como volume do extrato juntamente com a massa da amostra para efetuação dos 

cálculos de concentração dos analitos nas amostras. 

 

2.4.6. Extração com HCl 1 mol·L-1 

O potencial de disponibilidade dos elementos foi avaliado a partir da extração com ácido 

clorídrico 1 mol·L-1. Trabalhou-se com amostras de sedimento integral (< 2 mm) e fração < 62,5 μm. 

Para a extração com ácido clorídrico 1 mol·L-1, pesou-se cerca de 1 g de sedimento no interior 

de tubos de centrífuga com tampas, em balança analítica com precisão de ± 1 mg. Foram adicionados 

25 mL da solução de ácido clorídrico 1 mol·L-1, preparada a partir de ácido clorídrico concentrado 

(HCl 37 %, v/v; Merck). 

Os tubos foram colocados em um agitador rotativo 360 °, tipo end-over-end (Heidolph 

Instruments, modelo Reax 2) por 16 h. Logo em seguida, as amostras foram centrifugadas e filtradas 

utilizando seringas e filtros com membranas de acetato de celulose (poros de 0,45 μm de diâmetro). 
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Os extratos foram armazenados em frascos plásticos e identificados para posterior 

determinação da concentração de metais extraíveis, em um ICP OES (Spectro, modelo Ciros CCD). 

 

2.5. ÁGUAS INTERSTICIAIS 

2.5.1. Amostragem e Preservação das Amostras 

As amostras de sedimento utilizadas para extração da água intersticial, foram coletadas em 

tubos de centrífuga com tampa. Estas amostras foram coletadas no local escolhido para coleta de 

sedimento superficial e foram utilizados dois tubos de centrífuga em cada sítio amostral para coleta. 

Os dois tubos de centrífuga foram completamente preenchidos com sedimento superficial, sendo 

fechados debaixo d’água para evitar o contato com o oxigênio do ar. 

Após a coleta, as amostras foram armazenadas ao abrigo da luz e refrigeradas a 4 °C, até o 

momento do preparo da amostra e extração da porção de água intersticial presente nos sedimentos. 

 

2.5.2. Preparo e Análise Química das Amostras 

A extração da água intersticial do sedimento deve ser feita o mais rápido possível para evitar a 

alteração da matriz por oxidação ou precipitação. O processo de separação da água intersticial 

apresenta duas etapas: centrifugação e filtração. A amostra foi submetida a 20 min de centrifugação a 

3000 g, e logo em seguida, iniciou-se o processo de filtração da amostra de água intersticial 

propriamente dita.  

Uma câmara com fluxo de nitrogênio foi montada, para evitar o contato da amostra com o 

oxigênio do ar, mantendo-se assim uma atmosfera inerte (nitrogênio) durante o processo de filtração 

da água intersticial. A amostra foi vertida para uma seringa com filtro acoplado em sua extremidade, 

filtrada em membranas de acetato de celulose de 0,45 μm e armazenada em frasco plástico de 30 mL, 

previamente limpo com solução de ácido nítrico 2,5 % (v/v), segundo procedimento descrito no 

Anexo II.   

Após a filtração, as amostras foram acidificadas com ácido nítrico concentrado até pH < 2 e 

refrigeradas até o momento da análise por ICP OES, para determinação de metais e metalóides. O 

branco foi feito com água destilada-deionizada (Milli-Q, Millipore®). 
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2.6. ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓPTICA COM PLASMA 

ACOPLADO INDUTIVAMENTE (ICP OES): Determinação Analítica de 

Metais e Metalóides 

A análise dos elementos traço e maiores nas amostras de água, águas intersticiais, extratos dos 

sedimentos e material particulado em suspensão foi feita em um Espectrômetro de Emissão Óptica 

com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP OES) com visão radial (Spectro, modelo Ciros CCD) em 

operação no Laboratório de Geoquímica Ambiental (DEGEO/UFOP). No geral, as amostras foram 

analisadas para os teores de Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mn, Na, Ni, Sc, Sr, Ti, V, Y e 

Zn. Foram feitas três leituras para todas as amostras e buscou-se trabalhar com desvio padrão relativo 

das médias inferior a 5 %. A Tabela 2.4 apresenta as condições operacionais do ICP OES. 

 

Tabela 2.4 – Condições operacionais do ICP OES com configuração 
radial (Spectro, modelo Ciros CCD). 

Potência 1350 kW (S) 1250 kW (A) 
Vazão de argônio:    - gás do plasma 

- gás auxiliar 
- gás do nebulizador 

12,0 L·min-1 

1,0 L·min-1 

1,0 L·min-1 

Replicatas 3 
Sistema de nebulização Cross-flow 
Nota: (S) análise de sedimentos; 
          (A) análise de água. 

 

   

A precisão das análises químicas nos ensaios de extração foi controlada pela inclusão de 

amostras em duplicada ou triplicata, de acordo com a possibilidade, sendo estas 10 % do número total 

de amostras em cada experimento. Essas amostras em duplicata foram consideradas em um controle 

interno e os resultados não são apresentados detalhadamente.  

A exatidão das determinações analíticas foi considerada a partir da avaliação da taxa de 

recuperação obtida para materiais de referência certificados (MRCs). A taxa de recuperação (Rec%), 

determina o grau de aproximação entre a concentração obtida para o MRC no laboratório ( obtC ) e a 

concentração reconhecida como verdadeira, que é o valor certificado ( certC ), como mostrado na 

equação a seguir: 

100obt
%

cert

CRec %
C

= ×     (Equação 2.3) 

A Tabela 2.5 mostra os MRCs utilizados, sua matriz, o órgão responsável pela certificação do 

material, procedimento de preparo adotado e os elementos considerados para avaliação da exatidão. 
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Foram realizados brancos analíticos em todas as análises para avaliar a contaminação dos 

recipientes utilizados para armazenar as amostras e também a possível contaminação dos reagentes. 

 

Tabela 2.5 – Materiais de referência certificados (MRCs) utilizados para validação das análises realizadas. 

MRC Tipo Órgão 
Certificador 

Procedimento de 
Preparo Elementos Avaliados 

NIST-1643e Água NIST-SRM 
Estados Unidos 

- 

GBW-07311 Sedimento de 
córrego 

NRC-CRM 
China 

Digestão Total 
 

GBW-07309 Sedimento de 
córrego 

NRC-CRM 
China 

Digestão Total 

Al, Ba, Co, 

Cr, Cu, Fe, 

K, Li, Mn, 

Ni, Sr, Zn 

 

 

2.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados serão apresentados em tabelas e ao final de cada tabela são apresentados os 

valores da média, desvio padrão, mediana, valor mínimo e máximo. Os dados em sua maioria são 

avaliados a partir dos gráficos de distribuição dos constituintes ao longo dos sítios amostrados. 

 

2.7.1. Estatística Descritiva Básica 

A média é uma medida da tendência central e ela pode ser influenciada por valores 

discrepantes. De acordo com a Equação 2.4, ela é expressa a partir do somatório do conjunto de dados 

(
1

i N

i
i

x
=

=
∑ ) divido pelo número total de dados (N). 

1

i N

i
i

x
x

N

=

==
∑

    (Equação 2.4) 

A mediana também é uma medida da tendência central dos dados. Porém, ela é definida a 

partir da ordenação numérica do conjunto de dados (em ordem crescente ou decrescente), e 

corresponde exatamente ao ponto central dos dados (no caso de N ser ímpar) ou a média aritmética dos 

dois valores centrais (no caso de N ser par). A principal vantagem da mediana é que ela não é 

influenciada por valores extremos, sendo assim, mais representativa da tendência central do que a 

média. 

A amplitude dos dados é avaliada a partir do valor mínimo e máximo de cada conjunto de 

dados, oferecendo uma avaliação da dispersão dos dados, que também pode ser avaliada a partir do 
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desvio padrão. O desvio padrão (s) é uma medida direta da amplitude de variação em torno da média e 

também pode avaliar a precisão de um conjunto de dados. Como o trabalho é realizado com conjuntos 

de amostras, trabalha-se com a estimativa do desvio padrão que é calculado pela equação: 

 

2

1

1

N

i
i

( x x )
s

N
=

−
=

−

∑
.           (Equação 2.5) 

 

2.7.2. Análise Hierárquica de Cluster (AHC) 

A classificação dos dados com base na sua similaridade pode ser feita a partir Análise 

Hierárquica de Cluster (AHC) ou análise de agrupamentos. É uma técnica exploratória baseada na 

medida das distâncias entre cada indivíduo do conjunto de dados analisado. Assim são formados 

grupos de amostras com características semelhantes, ou seja, grupos entre os dados que apresentaram 

as menores distâncias. Os grupos já formados são reagrupados gradualmente até que se tenha um 

único grupo constituído por todos os dados analisados. Os resultados obtidos são expressos por meio 

de gráficos, denominados dendrogramas (Mainly 1997, Lemes et al. 2003). 

O critério utilizado para a avaliação da similaridade foi a distância Euclidiana. O agrupamento 

dos indivíduos (amostras) foi feito com base na concentração dos metais de interesse (elementos 

maiores e traço). Para efetuar a análise exploratória dos dados (AHC) foi empregado o programa 

estatístico Minitab 14 (Minitab Inc., Pennsylvania, EUA). 

  

2.7.3. Análise de Correlação 

A análise de correlação está baseada na determinação do coeficiente de correlação linear de 

Pearson (r). Este coeficiente é um dos mais utilizados para quantificar a dependência linear entre duas 

variáveis. É um coeficiente de similaridade dos descritores da amotra, determinando o grau de 

associação entre as variáveis. 

Os coeficientes de correlação linear determinados são apresentados em uma matriz, 

denominada matriz de correlação. Os resultados devem ser analisados com cautela pois duas variáveis 

podem parecer correlatas pelo simples motivo de serem correlatas a uma terceira (Valentin 2000), não 

existindo necessariamente uma relação de dependência entre elas.  
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2.7.4. Teste de Student ou Teste t 

O Teste de Student, também conhecido como Teste t, foi utilizado em alguns conjuntos de 

dados para avaliar se a diferença entre os dados da estação seca e chuvosa, classificava-se como uma 

diferença significativa. Para isto, realiza-se um teste de significância onde as médias de cada conjunto 

de dados com seus respectivos desvios padrão, são comparados entre si. Se o valor de t calculado 

(Equação 2.6 e 2.7) for inferior ao valor de t tabelado, pode-se dizer que não há diferença significativa 

entre as médias, para o nível de confiança considerado (Bauer 1971, Farrant 1997). 

1 2

1 2

1 1c

a

x xt
s N N

−
=

+
    (Equação 2.6) 

2 2
1 1 2 2

1 2

1 1
2a

s ( N ) s ( N )s
N N
− + −

=
+ −

   (Equação 2.7) 

Onde: ct  - t calculado; 

 1x  e 2x  - média do conjunto de dados (1) e (2); 

 N1
 e N2 -  número de observações em cada conjunto de dados; 

 1 2s  e  s  -  desvio padrão do conjunto de dados (1) e (2); 

 as  - desvio padrão agrupado, calculado a partir das estimativas 
do desvio padrão das duas amostras (Equação 2.7). 
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CAPÍTULO 3 
AS ÁGUAS DA SUB-BACIA DO RIO DA PONTE 

 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A composição química das águas naturais é uma resposta aos diferentes fatores ambientais. 

Resumidamente, pode-se citar o intemperismo das rochas e solos, reações de precipitação e 

dissolução, solubilização de gases e aerossóis presentes na atmosfera, ação da biota aquática (fauna e 

flora) e efeitos sócio-econômicos resultantes das atividades antrópicas (Hem 1985, Siegel 2002).  

Como podemos ver na Figura 3.1, os minerais se dissolvem e contribuem para a composição 

química das águas, assim como os gases presentes na atmosfera – por exemplo, CO2, H2S e O2 –, que 

podem afetar o pH e freqüentemente determinam as condições redox das águas. A mobilidade das 

espécies químicas dependerá das condições hidroquímicas e das características da fase mineral 

(constituição mineralógica e estrutural). Além disso, a participação da biota aquática contribui através 

da degradação de matéria orgânica e com sua atuação como catalisador em várias reações redox 

(Hounslow 1995). Estes ciclos naturais podem ser influenciados pelas atividades antrópicas, sofrendo 

alterações nas suas condições físicas, químicas e biológicas. Considerando os vários usos da água em 

uma sociedade, o homem pode sofrer as conseqüências de suas próprias atividades. 

Biosfera

Sulfetos
Carbonatos

Sais
Solúveis

Porosidade
Permeabilidade

Argilas

Óxidos

Biota

O2

CO2
H2S

Condições
Hidráulicas

Sorção

EhSTD

Força Iônica

Litosfera

Atmosfera

Hidrosfera

Matéria Orgânica
Processos
bióticos

Processos
abióticos

Degradação

ANTROPOSFERA

pH

 

Figura 3.1 – Esquema geral das influências no compartimento aquático, modificado de Hounslow (1995). 
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 A qualidade das águas é determinada a partir de um conjunto de dados físicos, químicos e 

biológicos. Estes parâmetros são estabelecidos por órgãos ambientais nacionais e internacionais – 

como CETESB, USEPA, WHO – e são selecionados segundo o objetivo principal de cada pesquisa. 

Os parâmetros considerados neste trabalho são apresentados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Parâmetros avaliados nas amostras de água da sub-bacia do rio da Ponte. 

PARÂMETROS 
FÍSICO-QUÍMICOS ANÁLISES QUÍMICAS MATERIAL PARTICULADO 

EM SUSPENSÃO 
pH * 

Eh * 

Condutividade Elétrica * 

Sólidos Totais Dissolvidos * 

Oxigênio Dissolvido * 

Temperatura * 

Turbidez 

Metais maiores e traço 
 Dissolvidos  

(Amostra filtrada, 
membrana < 0,45 μm) 

 Extraíveis 
 (HCl - 1:10, v/v) 

  Estimativa da quantidade 

Nota: * Valores obtidos in situ, durante a coleta das amostras. 

  

As análises tiveram por objetivo a caracterização hidrogeoquímica e avaliação de eventuais 

variações na composição química das águas em função das influências naturais da área e contribuições 

antrópicas existentes nas imediações da área de estudo. Considerando as atividades de garimpo de 

topázio, decidiu-se trabalhar com a extração das amostras de água in natura. Para auxiliar a 

interpretação dos dados foi feita uma avaliação da estimativa da quantidade de material particulado. 

 As tabelas de resultados apresentam os valores obtidos em cada sítio de amostragem, 

acompanhados dos valores mínimo, máximo, média, desvio padrão e mediana. As tabelas são 

apresentadas no Anexo IV.   

 

3.2. PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E CONSTITUINTES 

QUÍMICOS DAS AMOSTRAS DE ÁGUA 

3.2.1. Parâmetros Físico-Químicos 

A primeira avaliação da água é feita in situ, pois alguns parâmetros estão estritamente 

relacionados ao ambiente no qual as amostras são coletadas. Tais parâmetros – como pH, temperatura, 

condutividade elétrica etc. – poderiam se alterar durante amostragem e armazenamento até o momento 

de análise no laboratório. Desse modo, uma medida representativa pode ser alcançada apenas no 

campo. 

Os dados obtidos in situ – pH, Eh, condutividade elétrica (CE), sólidos totais 

dissolvidos (STD), temperatura (T) e oxigênio dissolvido (OD) – durante as campanhas da estação de 
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seca e chuvosa, e a turbidez medida em laboratório estão apresentados nas Tabelas 3.2, 3.3 e 3.4. As 

distribuições desses parâmetros ao longo dos sítios amostrais estão apresentadas na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Variação dos parâmetros físico-químicos medidos in situ e da turbidez: (a) pH; (b) Eh (mV); 
(c) Condutividade Elétrica (CE - μS·cm-1); (d) Sólidos Totais Dissolvidos (STD - ppm); (e) Oxigênio 
Dissolvido (OD - mg·L-1); (f) Temperatura (T - °C); (g) Turbidez (FTU). 

 

 

3.2.1.1. Potencial Hidrogeniônico (pH) e Potencial de Oxi-redução (Eh) 

O pH ou Potencial Hidrogeniônico é a medida da atividade de íons hidrogênio na água. O 

pH para soluções aquosas é definido como o logaritmo negativo da concentração de íons H+ 

(pH = -log [H+]).  
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De acordo com Hem (1985) e Weiner (2000), as águas fluviais não influenciadas por fatores 

contaminantes apresentam pH entre 6,5 – 8,5. A concentração de íons H+ no sistema aquático é 

controlada por várias reações químicas que o produzem e/ou consomem. Um dos equilíbrios mais 

importantes nas águas naturais, que controlam o pH e também a alcalinidade, ocorre a partir da 

dissolução de CO2 nas águas: 

CO2(g) + H2O(l)
   H2CO3(aq) 

H2CO3(aq)  H+
(aq) + HCO3

-
(aq) 

HCO3
-
(aq)  H+

(aq) + CO3
2-

(aq) 

 

 O Eh ou Potencial de Oxi-redução é um índice numérico referente à intensidade das 

condições oxidantes e redutoras dentro de um sistema. Mede a capacidade do ambiente fornecer 

elétrons para um agente oxidante ou remover elétrons de um agente redutor (Hem 1985, 

Hounslow 1995). O potencial de oxi-redução governa os processos de oxidação e redução e também a 

estabilidade das espécies químicas. 

O pH e Eh são duas variáveis importantes no ecossistema aquático, pois são capazes de 

determinar a dissolução, precipitação, oxidação e redução de várias substâncias (Bourg & Loch, 1995, 

Gill 1996,  Weiner 2000). A natureza de espécies químicas no compartimento aquático geralmente é 

função de ambas as variáveis (pH/Eh). 

De acordo com a Figura 3.2a, as amostras da sub-bacia do rio da Ponte apresentaram valores 

de pH entre 6,15 – 7,50 (estação de seca) e 5,93 – 7,71 (estação das chuvas), dados esperados e 

compatíveis com os estabelecidos na literatura. Estes valores também se encontram dentro da faixa 

estabelecida pela Resolução CONAMA N° 357 (pH 6,0 - 9,0 – para todas as Classes). A amostra A03 

(pH 5,93) apresentou um pH levemente inferior a 6 (seis), mas esta variação é desprezível em relação 

ao limite inferior. Os valores de Eh (Figura 3.2b) apresentaram-se entre 113 – 223 mV (estação de 

seca) e 145 – 238 mV (estação das chuvas). 

 

3.2.1.2. Condutividade Elétrica (CE) e Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

 A condutividade elétrica (CE) da água refere-se à sua capacidade de conduzir corrente 

elétrica. Depende da concentração de íons em solução e da temperatura, sendo um indicativo da 

quantidade de sais presentes nas águas (Hem 1985, Santos 1997).  

À medida que se adicionam sais dissolvidos, a condutividade da água tende a aumentar, logo a 

condutividade elétrica é diretamente proporcional ao teor de sólidos totais dissolvidos (STD) 

(CETESB 2006). Dessa forma, a condutividade pode ser utilizada como um parâmetro de avaliação 

das modificações na composição total das águas, pois as variações na quantidade de sais dissolvidos 
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terão como respostas, variações na capacidade de condução da corrente elétrica. A proporcionalidade 

entre as duas variáveis (CE x STD) é válida desde que a atividade de íons H+ não seja muito alta, ou 

seja, baixos valores de pH. 

Esta proporcionalidade é observada nos gráficos apresentados nas Figuras 3.2c (CE) e 

3.2d (STD), onde se observa a mesma distribuição para os dois parâmetros. Ou seja, os dois gráficos 

apresentam a mesma informação, porém interpretada em unidades diferentes.  

São observados valores mais elevados de CE e STD à montante (pontos A02, 03, 04 e 05). 

Estes pontos estão próximos do distrito de Rodrigo Silva e recebem as contribuições desta localidade. 

O valor mais crítico foi obtido na estação de seca na amostra A04 (142,7 μS·cm-1; 91,6 ppm), que é o 

primeiro sítio de amostragem à jusante de Rodrigo Silva e representa as contribuições totais deste 

distrito. 

Os menores valores de CE e STD nas duas estações (seca/chuvas) são encontrados nas 

amostras A09 (12,51/12,32 μS·cm-1; 8,20/7,91 ppm) e A17 (11,11/8,09 μS·cm-1; 7,18/5,18 ppm), dois 

tributários – córregos da Lavrinha e da Cachoeira –, que representavam visualmente áreas com pouca 

interferência antrópica e águas límpidas. Além disso, A09 e A17 são amostras de drenagens 

provenientes de quartzitos, rochas cujos minerais principais são resistentes ao intemperismo. Os 

demais sítios amostrais apresentaram valores em torno de 25 μS·cm-1 (CE) e 20 ppm (STD).  

  

3.2.1.3. Oxigênio Dissolvido (OD) 

O oxigênio gasoso (O2) é um dos vários gases dissolvidos presentes nas águas naturais. É 

introduzido na água por difusão do ar atmosférico, como um produto da fotossíntese e de reações que 

ocorrem na fase aquosa, sendo controlado pela temperatura e características hidráulicas que promovem 

a aeração das águas. O oxigênio dissolvido nas águas naturais apresenta duas funções importantes: 

manutenção da vida aquática – fauna e flora –, e dos processos de autodepuração dos sistemas 

aquáticos. As águas poluídas geralmente apresentam baixas concentrações de oxigênio dissolvido, 

devido ao consumo do oxigênio na degradação da matéria orgânica, exceto nos casos de eutrofização 

onde as águas apresentam elevadas concentrações de oxigênio dissolvido (Weiner 2000, 

CETESB 2006). 

 Os teores de oxigênio dissolvido nas águas da sub-bacia do rio da Ponte (Figura 3.2e), 

variaram de 3,1 – 8,1 mg O2/L (estação de seca) e 5,9 – 8,1 mg O2/L (estação das chuvas).  A amostra 

A04  na estação de seca apresentou o valor mais crítico (3,1 mg O2/L). O recebimento das 

contribuições do distrito de Rodrigo Silva, talvez seja o principal fator responsável pela diminuição do 

OD no sítio amostral. Com a introdução dos efluentes domésticos nas águas, o oxigênio dissolvido 

provavelmente é consumido numa tentativa de manutenção do ecossistema aquático.  
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3.2.1.4. Temperatura 

A temperatura desempenha um papel importante no controle do meio aquático, 

condicionando uma série de parâmetros físico-químicos, reações, solubilidade de gases e metabolismo 

da biota. Variações de temperatura das águas naturais são normais. Estas variações fazem parte do 

regime climático, apresentando variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical. A 

temperatura da água é um reflexo da radiação solar, sendo influenciada pela latitude, altitude, estação 

do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade, podendo sofrer alterações drásticas quando há 

casos de despejos industriais nos cursos d’água (Chapman & Kimstach 1996, Weiner 2000, 

CETESB 2006). 

A Figura 3.2f mostra a distribuição da temperatura ao longo dos sítios amostrados. A 

temperatura média das águas da sub-bacia do rio da Ponte é 20,5 °C. Apesar das variações que são 

normais, a temperatura média das duas estações permanece a mesma (20,5 °C), com uma leve 

alteração na distribuição dos dados, observada pelo valor da mediana: 20,4 °C (seca) e 

19,5 °C (chuvas). 

 

3.2.1.5. Turbidez 

A turbidez da água é a expressão de uma propriedade óptica que causa espalhamento e 

absorção da luz ao invés da transmissão de um feixe de luz através da amostra (APHA et al. 1992). O 

espalhamento e/ou absorção da luz é causado pela presença de partículas que são maiores do que o 

comprimento de onda da luz incidida. A turbidez refere-se então, ao grau de atenuação da intensidade 

de um feixe de luz incidido sobre a amostra de água (Chapman & Kimstach 1996, CETESB 2006).  

Os sólidos em suspensão que são transportados pelas águas – como silte, argila, detritos 

orgânicos, plâncton em geral, etc. – contribuem para a elevação da turbidez. A avaliação da turbidez é 

importante, pois ela influencia na intensidade de luz difundida e na absorção de calor no 

compartimento aquático. Altos valores de turbidez podem ocasionar aumento de temperatura, redução 

da luz disponível para as plantas com alteração na fotossíntese, além de interferir nos usos doméstico, 

industrial e recreacional de um corpo d’água. Esta elevação da turbidez é causada por erosão das 

margens dos rios e áreas adjacentes, crescimento excessivo de algas, alterações no fluxo do rio e 

efluentes domésticos e industriais (Chapman & Kimstach 1996, USEPA 1997, Anderson 2005, 

Murphy 2006). 

A determinação da turbidez é feita com um turbidímetro ou nefelômetro, a partir da 

comparação do espalhamento de um feixe de luz ao passar pela amostra, com um feixe de igual 

intensidade, que passa por uma suspensão padrão. Os valores são dados em FTU (Formazin Turbidity 
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Unit) ou em UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez), que são unidades equivalentes. Quanto maior 

o espalhamento, maior será a turbidez. 

Um problema na determinação da turbidez é a análise de amostras contendo partículas escuras 

em suspensão, reportado por Reis et al. (2003). Os padrões utilizados no ajuste dos equipamentos são 

preparados com substâncias claras – sílica e formazina. Para estas substâncias as medições 

nefelométricas aumentam proporcionalmente com o aumento da quantidade de material em suspensão 

(Figura 3.3a). Por outro lado, as medições nefelométricas de substâncias escuras contendo goethita e 

hematita, aumentam até os valores de 55 e 29 FTU, respectivamente. A partir desses valores, mesmo 

aumentando a quantidade do material em suspensão, tem-se uma diminuição da turbidez, como 

observado na Figura 3.3b e 3.3c. Esses dois minerais são escuros e apresentam uma capacidade de 

reflexão diferente de um material mais claro como a sílica. 

 

   

Figura 3.3 – Variação da turbidez nefelométrica para concentração de diferentes suspensões: (a) sílica – SiO2; 
(b) goethita – FeOOH; e (c) hematita – Fe2O3 (Reis et al. 2003). 

  

 Uma sugestão feita no trabalho de Reis et al. (2003), é a determinação da turbidância dessas 

amostras, ou seja, medidas de transmissão utilizando um fotocolorímetro. A quantidade de material em 

suspensão pode ser razoavelmente correlacionada a esta leitura de transmissão.  

Na Tabela 3.4 são apresentadas a turbidância de três amostras da estação de seca (A03, 05 e 

08). Visualmente, estas eram as três amostras mais escuras, no entanto obtiveram-se baixos valores de 

turbidez nefelométrica (6, 19 e 0,1 FTU; respectivamente). Não foi possível comparar todos os valores 

em turbidância, pois as demais amostras apresentaram turbidância inferior a 0,020, assim como todas 

as amostras da estação chuvosa.  

A distribuição dos valores de turbidez (Figura 3.2g) ao longo do curso do rio mostra um 

padrão aleatório e com altos valores. Alguns valores chegam a ultrapassar, em alguns pontos, o limite 

de 40 FTU estabelecido pela Resolução CONAMA N° 357 para águas Classe 1.  Valores elevados de 

turbidez representam uma resposta à atividade garimpeira na área de estudo, que introduz uma 

quantidade significativa de sólidos em suspensão nos cursos d’água. Isto ocorre tanto pela introdução 

direta devido ao peneiramento, lavagem de material e utilização de dragas, como também, é uma 

(a) (b) (c) 
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conseqüência do desmatamento e decapeamento realizado durante a abertura das frentes de lavras que 

retiram a cobertura vegetal, facilitando a erosão e o transporte de sólidos. 

 

 

Tabela 3.2 – Parâmetros físico-químicos (setembro/2005 – Seca) 

Amostras pH Eh 
(mV) 

CE 
(μS·cm-1) 

STD 
(ppm) 

T 
(°C) 

OD 
(mg·L-1)

Turbidez 
(FTU) 

HCO3
- 

 (mg·L-1) 
Cl- 

(mg·L-1) 
SO4

2- 
(mg·L-1)

A01 6,87 128 34,74 22,59 18,7 5,9 8,3 19,17 2,64 < 1,0 
A02 6,65 113 81,40 53,16 19,3 6,2 3,4 52,71 2,88 < 1,0 
A03 6,82 180 58,45 37,77 25,0 6,2 - 33,55 3,84 < 1,0 
A04 6,82 140 142,7 91,60 24,1 3,1 32 57,51 14,41 < 1,0 
A05 7,12 168 61,02 39,77 23,4 6,6 - 32,35 3,60 < 1,0 
A06 7,40 175 33,60 22,24 15,2 7,4 35 18,85 4,32 < 1,0 
A07 6,42 197 32,85 21,44 18,7 8,1 30 20,11 3,84 < 1,0 
A08 6,20 223 36,40 23,60 22,8 6,6 - 25,76 3,36 < 1,0 
A09 6,40 199 12,51 8,20 18,2 7,4 1,4 8,80 3,12 < 1,0 
A10 7,33 167 27,77 18,10 19,0 6,8 45 18,22 3,36 < 1,0 
A11 6,79 205 28,90 18,69 20,9 7,6 46 17,59 3,84 < 1,0 
A12 6,88 181 28,42 18,41 20,9 7,3 52 18,22 2,88 < 1,0 
A13 6,52 208 28,90 18,77 20,1 6,4 44 17,59 2,88 < 1,0 
A14 6,40 214 29,74 19,32 20,6 6,1 43 17,59 2,88 < 1,0 
A15 6,38 221 29,91 19,42 20,9 5,9 43 16,34 3,12 < 1,0 
A16 7,50 186 31,00 20,25 17,6 7,3 26 18,85 2,88 < 1,0 
A17 6,15 202 11,11 7,18 19,4 7,5 0,8 6,28 2,64 < 1,0 
A18 6,45 215 32,49 21,00 23,3 7,2 50 20,11 3,36 < 1,0 

Mínimo 6,15 113 11,11 7,18 15,2 3,1 0,1 6,28 2,64 - 
Máximo 7,50 223 142,7 91,60 25,0 8,1 52 57,51 14,41 - 
Média 6,73 185 41,22 26,75 20,5 6,6 27 23,31 3,88 - 

DP 0,41 31,85 30,31 19,48 2,53 1,1 18 13,29 2,67 - 
Mediana 6,72 192 31,75 20,63 20,4 6,7 31 18,84 3,24 - 
Nota: DP – desvio padrão 
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Tabela 3.4 – Parâmetros físico-químicos (abril/2006 - Chuvas) 

Amostras pH Eh 
(mV) 

CE 
(μS·cm-1) 

STD 
(ppm) 

T 
(°C) 

OD 
(mg·L-1) 

Turbidez 
(FTU) 

HCO3
- 

 (mg·L-1) 
Cl- 

(mg·L-1)
SO4

2- 
(mg·L-1)

A01 7,25 179 27,15 17,56 18,2 - 0,7 15,57 2,45 < 1,0 
A02 6,17 231 113,3 73,94 18,0 5,9 2,6 71,88 2,94 < 1,0 
A03 5,93 238 55,18 36,12 17,9 6,2 45 31,15 2,94 < 1,0 
A04 6,11 220 73,52 48,08 17,8 6,4 65 34,14 6,87 < 1,0 
A05 6,69 202 52,94 34,68 17,5 6,7 64 29,95 3,43 < 1,0 
A06 7,38 181 33,11 21,50 18,6 6,4 5,8 11,94 2,94 < 1,0 
A07 6,92 216 28,14 17,96 25,1 - 53 17,59 3,19 < 1,0 
A08 6,69 236 27,96 17,87 24,4 7,9 5,0 8,80 2,94 < 1,0 
A09 6,61 223 12,32 7,91 21,1 8,1 63 17,59 2,45 < 1,0 
A10 6,97 210 24,65 15,77 21,9 7,7 27 15,71 2,94 < 1,0 
A11 6,79 225 24,33 15,55 22,0 7,1 26 13,82 2,94 < 1,0 
A12 6,94 207 24,74 15,87 20,9 7,4 20 13,82 3,19 < 1,0 
A16 6,51 210 26,44 17,11 17,7 5,8 16 15,71 2,70 < 1,0 
A17 7,71 145 8,09 5,18 19,5 - 1,0 11,94 2,45 < 1,0 
A18 7,17 206 28,52 18,18 26,2 6,5 22 18,22 2,45 < 1,0 

Mínimo 5,93 145 8,09 5,18 17,5 5,9 0,7 8,80 2,45 - 
Máximo 7,71 238 113,3 73,94 26,2 8,1 65 71,88 6,87 - 
Média 6,79 209 37,36 24,22 20,5 6,6 28 21,86 3,12 - 

DP 0,49 24,67 26,86 17,64 2,93 0,8 24 15,74 1,08 - 
Mediana 6,79 210 27,96 17,87 19,5 6,5 22 15,71 2,94 - 

Nota: DP – desvio padrão 

 

 

 

 

Tabela 3.4 – Valores de turbidância medidos em um colorímetro fotoelétrico Digimed DME-11, de amostras 
coletadas na estação seca (setembro/2005). 

Amostras Estação Turbidância 

A03 Seca 0,325 
A05 Seca 0,218 
A08 Seca 0,203 
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3.2.2. Constituintes Químicos – Principais Ânions 

3.2.2.1. Alcalinidade (HCO3
-) 

A alcalinidade é a capacidade de um sistema aquoso reagir e neutralizar ácidos, representando 

um efeito tampão natural das águas. É um fator de capacidade pois indica a quantidade de base 

disponível para neutralizar a solução e manter o pH estável, sendo proporcional à quantidade de 

solução, ao contrário do pH, por exemplo, que é um fator de intensidade e independente da quantidade 

de solução (Stumm & Morgan 1981, Hem 1985).  

Operacionalmente a alcalinidade pode ser determinada a partir da titulação das amostras com 

um ácido forte, sendo constituída então pelas bases tituláveis com o ácido utilizado. Freqüentemente, 

em muitas águas naturais, as principais espécies responsáveis pela alcalinidade são hidróxido (OH-), 

carbonato (CO3
2-), bicarbonato (HCO3

-) e dióxido de carbono (CO2). 

A distribuição da alcalinidade ao longo dos sítios amostrados está apresentada na Figura 3.4a e 

o resultado é expresso em termos da concentração de HCO3
-. Os valores mais elevados encontram-se a 

montante e devem-se provavelmente à presença de dolomitos e filitos dolomíticos nesta região, cuja 

dissolução introduz bicarbonatos nas águas (CaCO3 + CO2 + H2O  Ca2+ + 2 HCO3
-). Os valores da 

estação chuvosa são levemente inferiores, prevalecendo o efeito de diluição com as chuvas.  

A amostra A02 apresenta concentração mais alta no período das chuvas, que pode ser 

justificada pela diminuição do volume d’água neste ponto. Durante a amostragem na estação das 

chuvas, algumas áreas à montante deste ponto estavam em obras, provocando pequenos barramentos 

no córrego. Além da possível lixiviação, causada pelas chuvas, dos carbonatos presentes naturalmente 

nesta região. 

As amostras A09 e A17, referentes a dois tributários, também apresentaram maior alcalinidade 

na estação chuvosa. Os tributários drenam áreas com ocorrência de quartzitos, os córregos são 

encaixados e suas águas correm sobre rochas aflorantes formando pequenas cascatas. A turbulência 

das águas pode aumentar a taxa de gás carbônico (CO2) dissolvido, podendo causar uma elevação da 

alcalinidade principalmente no período das chuvas.  

A USEPA (United States Environmental Protection Agency) recomenda uma alcalinidade 

mínima de 20 mg⋅L-1 (em termos de CaCO3), para que haja uma boa manutenção do sistema aquático. 

De acordo com este parâmetro, considerando a alcalinidade da sub-bacia do rio da Ponte em termos de 

CaCO3 (Tabela 3.5), apenas os sítios amostrais à montante (02, 03, 04 e 05) apresentariam uma boa 

manutenção do sistema aquático no caso de uma eventual introdução de substâncias ácidas no meio. 

Os demais sítios amostrados não apresentam boa capacidade tamponante e estão sujeitos às variações 

de pH. 
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Tabela 3.5 – Alcalinidade das amostras em termos de CaCO3 (mg⋅L-1). 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 
 USEPA 

Valor recomendado :  > 20 mg⋅L-1 

Estação Amostras 
Seca Chuvas 

A01 15,72 12,77 
A02 43,23 58,95 
A03 27,51 25,54 
A04 47,16 28,00 
A05 26,53 24,56 
A06 15,46 9,79 
A07 16,49 14,43 
A08 21,12 7,21 
A09 7,21 14,43 
A10 14,94 12,88 
A11 14,43 11,34 
A12 14,94 11,34 
A13 14,43 - 
A14 14,43 - 
A15 13,40 - 
A16 15,46 12,88 
A17 5,15 9,79 
A18 16,49 14,94 

 

3.2.2.2. Cloreto (Cl-) 

O cloreto é proveniente das rochas sedimentares, metamórficas e minerais ferromagnesianos 

presentes nas rochas ígneas. Muito solúvel e estável, dificilmente ele se precipita, oxida ou reduz em 

águas naturais (Santos 1997). A contribuição antrópica para o cloreto é significativa, por isso ele é 

considerado um indicador de contaminação por aterros sanitários, esgotos domésticos e lixões. Apesar 

do teste de coliformes fecais ser mais indicado e preciso para identificação deste tipo de contribuição, 

a elevação da concentração de cloreto em um rio pode estar associada a essas contribuições 

(CETESB 2006).  

As maiores concentrações de cloreto foram observadas na amostra A04 na estação seca e 

chuvosa (14,41 e 6,47 mg⋅L-1, respectivamente). Os demais sítios de amostragem apresentaram uma 

distribuição uniforme com concentração média na estação seca e chuvosa de 3,26 e 2,86 mg⋅L-1, 

respectivamente. Pode-se dizer que a amostra A04 apresenta um aumento relativo na concentração de 

aproximadamente 4 vezes na estação de seca e 2 vezes na estação chuvosa (Figura 3.4b). Esse 

aumento pode estar relacionado às contribuições antrópicas, uma vez que, tal amostra foi coletada logo 

após o distrito de Rodrigo Silva.  
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Figura 3.4 – Variação da alcalinidade (a) e da concentração de cloreto (b) ao longo dos sítios amostrados. 

 

3.2.2.3. Sulfato (SO4
2-) 

A principal fonte de sulfato para águas naturais é a oxidação de sulfetos presentes na rochas 

ígneas, metamórficas ou sedimentares. Formam sais moderadamente solúveis a muito solúveis, exceto 

o sulfato de estrôncio (SrSO4) e sulfato de bário (BaSO4). Em geral é estável, sofrendo redução em 

ambientes com abundante matéria orgânica e redutores (Custodio 1983, Santos 1997). O sulfato 

encontra-se em concentrações inferiores a 1,0 mg⋅L-1 nas águas da sub-bacia do rio da Ponte, ou seja, 

menor que o limite de quantificação do método utilizado (< LQ). 

 

3.2.3. Constituintes Químicos – Elementos Maiores e Traço 

Os elementos determinados foram: Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, 

Na, Ni, Sc, Sr, Ti, V, Y e Zn. Esses elementos foram determinados em amostras filtradas (membranas 

de 0,45 μm) e referem-se à fase dissolvida.  

Alguns elementos apresentaram resultados abaixo do limite de quantificação (LQ) do método 

para todas as amostras analisadas. Esses elementos (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Sc, Ti, V, Y e Zn) e 

seus respectivos limites de quantificação estão apresentados na Tabela 3.6. Os demais resultados são 

apresentados no Anexo IV (Tabelas IV.1 e IV.2). 
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Tabela 3.6 – Limites de quantificação dos elementos determinados em amostras de água empregando um 

espectrômetro de emissão óptica com fonte de plasma acoplado indutivamente (ICP OES com visão 
radial, Spectro, Ciros CCD). 

Elemento As Cd  Co Cr Cu Mo Ni Sc Ti V Y Zn 

LQ 
μg⋅L-1 85,0 8,00 15,0 15,0 2,50 25,0 20,0 1,00 1,50 10,0 5,00 5,00 

 

 Os resultados dos demais elementos serão apresentados da seguinte forma: 

 Alumínio; 

 Ferro e Manganês; 

 Sódio e Potássio; 

 Cálcio e Magnésio; 

 Bário, Estrôncio e Lítio. 

 

3.2.3.1. Alumínio 

Alumínio apresentou uma distribuição aleatória ao longo dos pontos amostrados 

(Figura 3.5a), não sendo possível avaliar nenhum padrão de distribuição dos dados (crescente, 

decrescente ou agrupamento de dados). O alumínio é um elemento que se apresenta em baixas 

concentrações nos corpos d’água, apesar de encontrar-se em altas concentrações na crosta terrestre 

(Hem 1985). Os compostos de alumínio geralmente apresentam baixa solubilidade entre pH 6 e 9 

(Weiner 2000), podendo ser considerado um elemento fixo nas rochas e solos em pH próximos a 7, e 

por isso, apresentando-se freqüentemente em baixas concentrações nas águas. Os menores valores 

quantificáveis de Al nas estações seca e chuvosa são, respectivamente, 10,30 e 8,82 μg⋅L-1. Os valores 

máximos para as mesmas são 30,43 e 38,89 μg⋅L-1. 

 

3.2.3.2. Ferro e Manganês 

Ferro e Manganês, em geral, apresentam altas concentrações à montante, onde as 

concentrações da estação seca estão mais altas do que a estação chuvosa (Figura 3.5b e 3.5c). O 

resultados de Fe na estação de seca variaram de < 6,00 a 233,7 μg⋅L-1 e os resultados da estação das 

chuvas variaram de < 6,00 a 200,7 μg⋅L-1. Na estação das chuvas as concentrações mais altas referem-

se às amostras A09 e A17 (200,7 e 125,8 μg⋅L-1; dois tributários -córrego da Lavrinha e córrego da 

Cachoeira), e na estação da seca as maiores concentrações referem-se aos pontos A02 e A04 (133,0 e 

233,7 μg⋅L-1; Córrego Mato da Roça). 
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 Manganês apresenta altas concentrações ao longo de todos pontos amostrados, principalmente 

à montante (A02, A03, A04 e A05). Os altos valores de Mn encontrados, devem-se provavelmente a 

remobilização de material proveniente de antigos depósitos de ferro e manganês, e também a 

existência de minas desativadas que se encontram na porção norte da área de estudo, próximos ao 

córrego Mato da Roça.  

 As amostras A01-04, A07 e A18 apresentam concentrações da estação da seca superiores a 

concentração da estação das chuvas, mostrando que prevalece o escoamento superficial nas áreas à 

montante, próximas aos locais dos depósitos, e na área próxima à represa (A18). Nos demais pontos a 

concentração da estação das chuvas era superior, prevalecendo o efeito de diluição. 
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Figura 3.5 – Distribuição da concentração de alumínio (a), 
ferro (b) e manganês (c), na fase dissolvida, das águas 
da sub-bacia do rio da Ponte. Resultados da estação 
seca e chuvosa. 

  

 

 

3.2.3.3. Sódio e Potássio 

Sódio e Potássio são os metais alcalinos mais importantes e abundantes nas águas naturais e 

apesar de pertencerem ao mesmo grupo, apresentam propriedades diferentes (Santos 1997). A 

distribuição geral desses elementos mostra concentrações mais baixas nos três primeiros pontos, 

porém crescente com concentração máxima na amostra A04. Em geral, a concentração na estação das 
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chuvas é inferior a estação da seca, prevalecendo o efeito da diluição (Figuras 3.6a e 3.6b). 

Novamente, a amostra A04 se destaca, por apresentar uma concentração superior aos demais. 

Grande parte do sódio presente nas águas naturais é proveniente da troca iônica natural nos 

minerais que o contém e da lixiviação dos feldspatos, feldspatóides e outros silicatos. É um elemento 

predominante nas águas devido sua ampla distribuição nos minerais fontes, com baixa estabilidade 

química dos minerais que o contém e solubilidade elevada da maioria dos seus compostos químicos 

em solução (Custodio 1983, Hounslow 1995, Santos 1997).  

O potássio também apresenta intensa participação nos processos de troca iônica, além de 

grande facilidade de ser adsorvido pelos argilominerais. Muito importante no desenvolvimento das 

plantas, ele é comumente adicionado aos solos como fertilizante. Suas fontes naturais incluem os 

feldspatos potássicos (KAlSi3O8), micas (KAl2(AlSi3)O10(OH)2) e leucitas (KAlSi2O6), em rochas 

ígneas e metamórficas (Hounslow 1995, Santos 1997). 

 

3.2.3.4. Cálcio e Magnésio 

 Cálcio e Magnésio são metais alcalino-terrosos que apresentam propriedades similares, porém 

o magnésio é mais solúvel e mais difícil de precipitar, tendendo a permanecer em solução. Os sais de 

cálcio apresentam solubilidade moderada a elevada, sendo comum a precipitação como carbonato de 

cálcio (CaCO3). São elementos predominantes nas águas naturais e responsáveis pela dureza das 

mesmas (Santos 1997, Weiner 2000). 

As principais fontes de cálcio para águas são calcita (CaCO3), aragonita (CaCO3), dolomita 

(CaMg(CO3)2), presentes nas rochas calcárias. O grupo dos plagioclásios (ex. anortita, CaAl2Si2O8) e a 

apatita (Ca5(PO4)3(OH, F, Cl)) são as principais fontes nas rochas ígneas (Santos 1997). As principais 

fontes de magnésio em quantidade significativa para as águas naturais é a dolomita (CaMg(CO3)2) e 

minerais ferromagnesianos presentes nas rochas ígneas (Hounslow 1995, Weiner 2000).  

De acordo com as Figura 3.6c e 3.6d, cálcio e magnésio apresentaram concentrações mais 

altas à montante (A01 - A05). A concentração na estação das chuvas é inferior à concentração da 

estação seca, exceto nos pontos A02, A03 (para Ca e Mg) e A04 (para Mg). Essas amostras 

apresentaram concentração na estação das chuvas superior, principalmente a amostra A02. Nesses 

locais o efeito do escoamento superficial prevalece, provavelmente por causa da geologia da região, 

com presença de rochas carbonáticas que estão sujeitas à lixiviação pelas águas e liberação de Ca e 

Mg. Estes resultados estão associados às concentrações mais altas de HCO3
-, já discutidas 

(item 3.2.2.1). 
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Figura 3.6 – Distribuição da concentração de sódio (a), potássio (b), cálcio (c) e magnésio (d), na fase 
dissolvida, das águas da sub-bacia do rio da Ponte. Resultados da estação seca e chuvosa. 

 

3.2.3.5. Lítio, Bário e Estrôncio 

Lítio, Bário e Estrôncio são considerados elementos menores nas águas naturais. Não são 

elementos que estão presentes em todas as águas (como por exemplo, Na-K-Ca-Mg), mas podem ser 

encontrados em concentrações consideráveis (Hounslow 1995).  

 Lítio é um metal alcalino e os minerais que o contém ocorrem nos pegmatitos. O lítio pode 

substituir o magnésio em alguns minerais. Nos processos de troca iônica com minerais presentes nos 

solos, o lítio não é fortemente adsorvido como ocorre com outros elementos. Então, quando ele é 

colocado em solução a partir das reações de intemperismo, ele tende a permanecer na fase dissolvida 

(Hem 1985). O lítio apresenta-se em concentrações menores nos pontos amostrados, em comparação 

ao bário e estrôncio.  

 Bário e estrôncio são metais alcalino-terrosos, sendo o bário mais abundante nas rochas ígneas 

do que o estrôncio. As rochas carbonáticas contêm menos bário, pois os íons de bário apresentam um 

raio maior e por isso, não são facilmente introduzidos na rede cristalina dos carbonatos. No entanto, 

podem ser adsorvidos pelos oxi-hidróxidos (Hem 1985). O estrôncio apresenta uma química similar ao 

cálcio, ocorre na estroncianita (SrCO3), celestita (SrSO4) e aragonita (CaCO3), sendo esta última, 
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provavelmente a fonte mais comum, devido a possível substituição Sr2+/Ca2+. Durante a diagênese, a 

aragonita é convertida em seu polimorfo mais estável – a calcita –, quando ocorre a liberação de 

estrôncio nas águas. Quanto ao bário as principais fontes são a barita (BaSO4) e os processos de troca 

iônica (Hounslow 1995). 

Como mostrado na Figura 3.7, os três elementos apresentaram a mesma distribuição com 

concentrações maiores à montante (A03 e A04), onde as concentrações da estação seca são muito 

superiores às concentrações da estação chuvosa. Nos demais pontos, em geral, a concentração da 

estação chuvosa é superior ou equivalente a concentração da estação seca. 
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Figura 3.7 – Distribuição da concentração de lítio (a), bário 
(b) e estrôncio (c), na fase dissolvida, das águas da 
sub-bacia do rio da Ponte. Resultados da estação 
seca e chuvosa. 

  

 

 

3.3. CONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS EXTRAÍVEIS DAS 

AMOSTRAS DE ÁGUA IN NATURA 

Uma das principais influências dos garimpos de topázio para o compartimento aquático, 

observada na área de estudo, foi a introdução de sólidos em suspensão acompanhada de valores 

relativamente elevados de turbidez (na faixa de 40 FTU).  
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Uma investigação preliminar deste material, realizada durante as primeiras visitas para 

exploração da área de estudo, identificou que esse material era constituído por óxidos de ferro, 

argilominerais e silicatos. Essa avaliação foi feita por microscopia eletrônica de varredura (Microlab, 

MEV Jeol JSM-5510 com sistema EDS Noran) e alguns testes de extração (Figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8 – Análise preliminar do material particulado em suspensão por microscopia eletrônica de varredura 
com sistema EDS, mostrando a presença de partículas de óxidos de ferro e silicatos. As partículas mais 
claras geralmente são partículas de óxidos de ferro. 

 

Considerando esta introdução significativa de material particulado em suspensão, com altos 

valores de turbidez e a constituição deste material por óxidos de ferro, que apresentam alta capacidade 

de acúmulo de metais (Schwertmann & Cornell 1996, Chapman et al. 1998, Turner 2000, Turner et al. 

2004, Basílio 2005), decidiu-se trabalhar com a extração parcial das amostras de água e avaliação da 

concentração de metais extraíveis. Como já foi dito, os metais extraíveis representam os metais 

fracamente associados ao material particulado presente nas amostras de água. Teoricamente, estes 

metais poderiam ser disponibilizados a partir de mudanças nas condições físico-químicas – como por 

exemplo, variações de pH e Eh. 

Os elementos considerados neste estudo são: Al, Fe, Mn, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Sr, Ni e Zn. 

A Figura 3.9 mostra a distribuição da concentração de metais extraíveis em relação à concentração de 

metais dissolvidos, para alguns elementos na estação seca e chuvosa. Os dados completos da extração 

das amostras de água estão apresentados no Anexo IV (Tabela IV.3 e IV.4). 
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Figura 3.9 – Avaliação da concentração de metais extraíveis para alguns elementos (Fe, Ba, Zn, Li). 
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Observou-se um aumento representativo da concentração dos metais após a extração com 

ácido clorídrico (HCl), principalmente em pontos localizados após focos de atividade garimpeira. Na 

estação seca, destacam-se as amostras A03 e A08 com as maiores proporções de metal extraído 

(Tabela 3.7). E na estação das chuvas, destaca-se a amostra A03 (Tabela 3.8). Como já era esperado, 

estas amostras correspondem aos pontos com maior estimativa da quantidade de material particulado 

em suspensão, como será mostrado no item a seguir. 

 

Tabela 3.7 – Concentrações mínimas e máximas (μg⋅L-1) na fase dissolvida e após o tratamento com HCl (1:10), 
com identificação de seus respectivos pontos (entre parênteses). Estação da seca (setembro/2005). 

Concentração de espécies 
dissolvidas 

Concentração de espécies 
extraíveis em HCl (1:10) Parâmetros 

Mínima Máxima Mínima Máxima 
Al (μg⋅L-1) < 7,50 30,43 (05) 25,50 (17) 45973 (08) 
Ba (μg⋅L-1) 2,70 (01) 84,80 (04) 7,86 (09) 235,9 (08) 
Cd (μg⋅L-1) < 8,00 < 8,00 < 9,00 15,35 (08) 
Co(μg⋅L-1) < 15,0 <15,0 < 20,0 73,70 (03) 
Cr (μg⋅L-1) < 15,0 <15,0 < 20,0 108,3 (08) 
Cu (μg⋅L-1) < 2,50 < 2,50 < 3,50 87,00 (03) 
Fe (μg⋅L-1) < 7,00 233,7 (04) 164,9 (17) 133177 (08) 
Li (μg⋅L-1) < 0,70 18,98 (04) < 0,75 34,66 (03) 

Mn (μg⋅L-1) 10,90 (17) 6126 (04) 13,83 (17) 12466 (03) 
Ni (μg⋅L-1) <20,0 <20,0 < 20,0 126,1 (03) 
Sr (μg⋅L-1) 1,96 21,09 (04) 2,34 (01) 22,40 (03) 
Zn (μg⋅L-1) < 5,00 < 5,00 < 5,00 88,20 (03) 

 

Tabela 3.8 – Concentrações mínimas e máximas (μg⋅L-1) na fase dissolvida e após o tratamento com HCl (1:10), 
com identificação de seus respectivos pontos (entre parênteses). Estação das chuvas (abril/2006). 

Concentração de espécies 
dissolvidas 

Concentração de espécies 
extraíveis em HCl (1:10) Parâmetros 

Mínima Máxima Mínima Máxima 
Al (μg⋅L-1) < 7,50 38,89 (04) < 12,5 4497 (03) 
Ba (μg⋅L-1) 1,71 (01) 30,77 (04) 6,04 (02) 58,10 (03) 
Cd (μg⋅L-1) < 8,00 < 8,00 < 9,00 < 9,00 
Co(μg⋅L-1) < 15,0 < 15,0 < 20,0 < 20,0 
Cr (μg⋅L-1) < 15,0 < 15,0 < 20,0 < 20,0 
Cu (μg⋅L-1) < 2,50 < 2,50 < 3,50 12,90 (03) 
Fe (μg⋅L-1) < 7,00 200,7 (09) 14,56 (01) 6212 (03) 
Li (μg⋅L-1) < 0,70 8,62 (04) < 0,75 11,26 (03) 

Mn (μg⋅L-1) 2,59 (01) 2717 (04) < 2,50 3712 (03) 
Ni (μg⋅L-1) < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 
Sr (μg⋅L-1) 0,76 (01) 15,86 (04) 0,79 (01) 16,64 (04) 
Zn (μg⋅L-1) < 5,00 < 5,00 < 5,00 16,31 (03) 
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As amostras A03 e A08 foram coletadas no córrego Mato da Roça, sendo que a amostra A03 

(alto curso) representa um sítio amostral após uma lavra de topázio semi-mecanizada no distrito de 

Rodrigo Silva e a amostra A08 (médio curso), um sítio amostral após um garimpo de margem em 

operação com utilização de draga, na estação de seca.  

Elementos que apresentam um certo interesse ambiental por suas propriedades toxicológicas – 

como Cd, Co, Cr, Cu, Ni e Zn –, que não foram identificados na fase dissolvida, foram identificados e 

quantificados após a extração das amostras de água com ácido clorídrico (HCl). A amostra A08, 

coletada durante a estação da seca é considerada uma amostra de controle, por ter sido coletada no 

momento em que um garimpo (de margem) estava em operação à montante. Assim, esta amostra pode 

ser utilizada para avaliação do material particulado liberado por um garimpo em operação.  

As concentrações de Co, Cr, Cu, Ni e Zn, na amostra A08, na estação seca, são: 69,80; 108,3; 

44,88; 60,90 e 66,35 μg⋅L-1, respectivamente (Figura 3.10). O cádmio foi quantificado apenas na 

amostra A08 na estação seca (15,35 μg⋅L-1). Durante a estação chuvosa, o garimpo estava abandonado, 

e como pode-se perceber na Figura 3.10, as concentrações de metais extraíveis são bem inferiores.  O 

que sugere o potencial de risco que este material apresenta, caso algumas condições ambientais sejam 

alteradas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Concentração de metais extraíveis no ponto de controle A08, na estação seca e chuvosa. 

 

A contribuição relativa do material particulado em suspensão é avaliada a partir do quociente 

de contribuição (Qc). Este quociente está baseado em um parâmetro de avaliação proposto por 

Sokolowski et al. (2001) e refere-se à razão entre a concentração de metais extraíveis [Me(ext)] e a 

concentração de metais dissolvidos [Me(dis)], como mostrado a seguir: 
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⎡ ⎤⎣ ⎦
⎡ ⎤⎣ ⎦

(ext)
c

(dis)

Me
Q  = 

Me
    (Equação 3.1) 

Elementos que apresentaram resultados abaixo do limite de quantificação na fase dissolvida, porém 

acima do limite de detecção, são considerados nos cálculos os valores medidos durante a análise por 

ICP OES. 
 
Tabela 3.9 – Quociente de contribuição relativa (Qc) do material particulado em suspensão. 

Qc Al Fe Mn Ba Co Cr Cu Li Ni Sr Zn 
A01 (374,9) 73,8 23,3 7,71 - - 11,9 0,97 - 1,19 (29,35)
A02 10,1 2,23 0,89 1,11 - - - 1,01 - 0,98 3,17 
A03 1199 43711 2,79 5,92 7,98 (50,40) 133 2,11 (126,1) 1,37 (88,20)
A04 9,30 4,10 0,89 1,04 2,16 - - 0,98 - 1,03 3,40 
A05 22,7 20,0 1,18 1,45 - - - 1,03 - 1,00 3,35 
A06 175 126 4,22 4,44 2,52 - (7,89) 1,40 (19,75) 1,08 (18,48)
A07 418 1691 6,21 8,59 4,92 (24,27) (27,44) 5,04 5,30 1,56 34,3 
A08 4450 46877 37,4 50,9 10,1 (108,3) (44,88) 6,84 (46,35) 1,76 32,8 
A09 5,03 2,30 0,94 0,99 - - - - (60,90) 0,96 - 
A10 169 184 3,65 4,28 - - (4,92) 2,32 - 1,16 18,0 
A11 211 397 3,86 4,78 - - (5,93) 2,04 - 1,18 (14,83)
A12 211 401 4,67 5,79 1,65 3,66 (12,70) 2,92 (17,86) 1,32 17,3 
A13 138 110 3,63 2,43 - - 3,35 1,71 - 1,10 3,52 
A14 96,7 95,2 3,40 2,68 1,35 - 2,55 1,63 (14,32) 1,08 6,63 
A15 62,1 83,9 3,02 2,49 - - (4,59) 1,58 - 1,07 7,01 
A16 39,6 27,0 1,70 1,62 - - - 1,18 - 1,01 0,93 
A17 1,98 1,53 1,27 1,05 - - - - - 1,00 3,76 

Es
ta

çã
o 

da
 S

ec
a 

A18 170 511 5,58 4,32 2,02 (21,19) 6,53 2,50 (28,17) 1,27 (33,00)
A01 - (14,56) - 4,16 - - - 1,00 - 1,04 - 
A02 (12,73) 2,77 0,94 1,57 - - - - - 0,96 - 
A03 142 280 1,44 3,41 - - (12,93) 1,50 - 1,19 6,49 
A04 46,4 42,9 1,13 2,00 - - (5,65) 1,18 - 1,05 2,58 
A05 37,4 47,1 1,20 1,60 - - (3,95) 1,31 - 1,01 3,63 
A06 16,1 3,50 0,99 1,13 - - - 0,98 - 0,97 - 
A07 128 84,2 2,62 3,41 - - (3,87) 1,28 - 1,13 - 
A08 75,3 71,5 2,90 4,27 - - (7,28) 1,72 - 1,15 1,83 
A09 5,77 4,72 0,97 0,92 - - - - - 0,97 - 
A10 37,7 11,4 1,32 1,77 - - - 1,08 - 1,01 - 
A11 61,7 14,7 1,32 1,70 - - - 1,02 - 1,00 - 
A12 26,0 7,03 1,29 1,36 - - - 1,06 - 1,00 - 
A16 9,71 5,29 1,17 1,54 - - - 0,97 - 1,00 - 
A17 - 2,19 1,16 0,89 - - - - - 1,01 - 

Es
ta

çã
o 

da
s C

hu
va

s 

A18 11,4 7,23 1,40 1,45 - - - 1,24 - 0,99 - 
Nota: - Resultados inferiores ao LD; (valor entre parênteses) concentração de metais extraíveis para amostras 

que apresentaram concentração de elementos dissolvidos inferior ao LD. 
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O quociente da contribuição relativa (Qc) de cada elemento é apresentado na Tabela 3.9, e 

permite a comparação da contribuição entre elementos e entre as amostras, estimando a contribuição 

do material particulado. Observa-se que durante a estação da seca as amostras apresentaram uma 

contribuição maior, provavelmente em função da maior atividade dos garimpos durante este período. 

Destacam-se, nas duas estações, as amostras A03 e A08, como já tinham sido citadas anteriormente 

com as maiores concentrações de metais extraíveis, e também a amostra A07. A amostra A07 

representa as contribuições do córrego Papa-Cobra e à sua montante encontram-se duas grandes lavras 

de topázio – Capão do Lana e Vermelhão.  

Na comparação entre os elementos, o Cd foi desconsiderado na avaliação do quociente de 

contribuição pois ele só foi quantificado na amostra A08 durante a estação seca. Grande parte dos 

resultados de Co, Cr, Cu e Ni apresentaram-se abaixo do LD, não sendo possível efetuar os cálculos 

para avaliar a estimativa de contribuição. Porém, nas amostras que apresentavam uma quantidade 

considerável de MPS, principalmente na estação seca, estes elementos foram quantificados em 

concentrações significativas. Avaliando estes valores de Qc, pode-se estabelecer a seguinte ordem de 

afinidade pela fase particulada: Fe > Al  > Ba ~ Mn > Zn > Cr > Co > Ni > Li > Sr > Cd.  

 

3.4. ESTIMATIVA DO MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO 

A separação da fase dissolvida e do material particulado em suspensão pode ser feita por um 

simples processo de filtração, utilizando membranas com poros de 0,45 μm, como citado por vários 

autores (Hem 1985, Carvalho et al. 1999, Salomão et al. 2001, Sokolowski et al. 2001, Gagnon & 

Saulnier 2003, Lee et al. 2003, Nguyen et al. 2005).  

A coleta de uma amostra de água para avaliação da quantidade de material particulado em 

suspensão deve ser feita com equipamentos específicos para este fim, coletando-se várias sub-amostras 

em uma seção transversal do rio e medindo-se a vazão (Chapman & Kimstach 1996, Ongley 1996, 

Thomas & Meybeck 1996, Carvalho et al. 2000). Este procedimento não foi considerado durante a 

amostragem deste projeto devido às dificuldades de acesso inerentes a área de estudo. A limitação 

quanto às estradas dificulta o transporte de grandes volumes de amostras e  equipamentos de campo. 

Mesmo assim, decidiu-se de quantificar relativamente o material particulado em suspensão para 

simples comparação entre os sítios de amostragem, a partir da amostra de água coletada para os 

demais parâmetros analisados. 

Tendo em vista a intensa atividade dos garimpos na área de estudo, esta avaliação teve por 

objetivo identificar os locais com maior quantidade de MPS e também auxiliar na interpretação dos 

demais resultados obtidos. Desse modo, os dados obtidos são utilizados unicamente para comparação 

entre os pontos e associação com a presença ou ausência de garimpos durante a amostragem, não 

devendo ser comparados com outros dados apresentados na literatura.  
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As amostras que apresentam maior quantidade de material particulado em suspensão 

(em mg·L-1) são justamente aquelas coletadas após focos de intensa atividade garimpeira. A amostras 

A03 e A08 apresentaram maior quantidade de MPS na estação da seca. Durante a estação das chuvas a 

amostra A03 se mantém com maior quantidade de MPS e destaca-se também a contribuição do 

córrego Papa-Cobra (ponto 07). Este ponto representa as contribuições desse córrego, com presença de 

grandes lavras de topázio – Vermelhão e Capão do Lana –, além dos garimpos de leito e de margem, 

que de acordo com as descrições de garimpeiros, também estão presentes ao longo deste tributário. 

A influência dos garimpos na quantidade de material particulado em suspensão pode ser 

observada na Figura 3.11. Nestas fotos pode-se observar a montante do sítio amostral (08) em dois 

momentos distintos. Na Figura 3.11a, foto tirada durante a amostragem da estação seca, o garimpo 

estava em operação com utilização de draga. Na Figura 3.11b, durante a amostragem da estação das 

chuvas, o garimpo estava abandonado. Quando o garimpo está em atividade, a água apresenta uma 

coloração mais avermelhada devido a grande quantidade de material particulado introduzido. A 

amostra de água do sítio amostral (08), na estação de seca, foi amostrada justamente por perceber o 

funcionamento da draga em um garimpo de margem e mudança imediata na qualidade da água  

 

Figura 3.11 – Córrego Mato da Roça, sítio de amostragem (08), em dois momentos distintos: (a) garimpo em 
atividade com utilização de draga (setembro/2005) e (b) garimpo abandonado (abril/2006). O triângulo 
vermelho identifica a localização do garimpo. 

 

A concentração de sólidos totais em suspensão em um rio, sem nenhuma influência antrópica, 

aumenta em função do fluxo. As partículas são derivadas dos bancos dos rios e da erosão de áreas 

adjacentes, além da ressuspensão do material depositado nas margens e leitos dos rios. As taxas de 

erosão estão associadas ao clima, particularmente à quantidade e intensidade das chuvas, e pode ser 

influenciada pela cobertura vegetal. O desmatamento e as atividades antrópicas dentro de uma bacia de 

drenagem podem resultar em uma maior taxa de erosão, e conseqüentemente, um aumento 

significativo na taxa de material em suspensão transportado (Meybeck et al. 1996).  

  
  

aa  bb  
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No caso da sub-bacia do rio da Ponte, deve-se considerar o efeito dos fatores naturais e 

antrópicos na quantidade de material particulado nas águas. Considera-se que a quantidade de MPS é 

altamente influenciada pela presença dos garimpos, ressaltando ainda que os garimpos são atividades 

migratórias e sazonais. Desta forma, os dados obtidos representam apenas o momento da amostragem. 

Os resultados desta avaliação são apresentados na Figura 3.12 e no Anexo IV. 

 

Figura 3.12 – Estimativa da quantidade de material particulado em suspensão nas amostras da sub-bacia do rio 
da Ponte, na estação de seca (setembro/2005) e estação chuvosa (abril/2006). 

 

 

3.5. CONTROLE ANALÍTICO – Material de Referência Certificado 

Simultaneamente às análises de metais realizadas nas amostras de água (fase dissolvida e fase 

extraível), foram feitas as análises do material de referência NIST-SRM 1643e, produzido pelo 

National Institute of Standards & Technology - Standard Reference Materials Program. 

A utilização do MRC busca estabelecer a rastreabilidade das medições a padrões 

internacionais e auxiliar no processo de validação do método de medição escolhido. Não sendo 

avaliado, neste caso, o processo de preparo da amostra. Foram calculadas as taxas de recuperação para 

os elementos avaliados. Os resultados mantiveram-se dentro do limite esperado (85 – 115 %), exceto 

para Cr nas leituras da fase extraível, pois o valor certificado está próximo do limite de quantificação 

do método analítico adotado (Tabela 3.10). 
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Tabela 3.10 – Comparação dos valores certificados para o material de referência (NIST-SRM 1643e) e os 
resultados obtidos no Laboratório de Geoquímica Ambiental, DEGEO/UFOP. 

NIST 1643e 
(µg·L-1) Al Ba Co Cr Cu Fe Li Mn Ni Sr Zn 

Valor  138,3 531,0 26,40 19,90 22,20 95,7 17,0 38,02 60,89 315,2 76,5 
Certificado  ± 8,4 ± 5,6 ± 0,32 ± 0,23 ± 0,31 ± 1,4 ± 1,7 ± 0,44 ± 0,67 ± 3,5 ± 2,1 

Valor Obtido 
(µg·L-1)        (a1)  153,8 515,0 28,26 20,47 20,76 96,7 17,6 38,54 56,70 306,5 84,1 

Recuperação 
(%) 111 97 107 103 94 101 103 101 93 97 110 

Valor Obtido 
(µg·L-1)        (a2) 155,7 517,0 24,85 23,36 20,34 96,0 17,3 38,23 56,60 302,8 72,6 

Recuperação 
(%) 113 97 94 117 92 100 102 101 93 96 95 

Valor Obtido 
(µg·L-1)         (b1) 143,1 518,0 28,37 18,61 20,58 98,0 17,3 37,25 58,10 306,2 76,1 

Recuperação 
(%) 103 98 107 94 93 102 102 98 95 97 99 

Valor Obtido 
(µg·L-1)         (b2) 155,8 533,0 26,14 23,66 20,94 95,8 17,4 38,22 60,10 305,7 77,7 

Recuperação 
(%) 113 100 99 119 94 100 102 101 99 97 102 

Nota: Leituras do material de referência realizadas juntamente com as amostras da estação seca (a) e estação 
chuvosa (b). O índice (1) indica leituras das amostras dissolvidas e (2) das amostras submetidas ao 
procedimentos de extração com HCl 1 mol·L-1. 

 

 

3.6. QUADRO GERAL – ÁGUAS DA SUB-BACIA DO RIO DA PONTE 

As águas da sub-bacia do rio da Ponte apresentam uma variação sazonal pequena para os 

parâmetros físico-químicos e metais dissolvidos avaliados. As principais influências observadas para 

as águas do rio da Ponte são: (i) os depósitos de ferro-manganês e antigas minas de manganês na 

porção norte da área de estudo; (ii) o distrito de Rodrigo Silva e suas contribuições; e (iii) os garimpos 

de topázio localizados ao longo de toda a área. Cada uma dessas influências apresenta contribuições 

específicas, que merecem ser ressaltadas. 

Segundo Johnson (1962), dois tipos de depósito de manganês são encontrados na área: 

(1) concentração supergênica de manganês a partir de camadas de manganês intercaladas com itabirito 

e dolomita, e (2) pequenos depósitos formados pela concentração supergênica de manganês derivado 

de rochas clásticas/detríticas. Foram identificadas elevadas concentrações de manganês ao longo do 

curso principal amostrado, que podem estar associadas a estes depósitos. As concentrações de 

manganês ultrapassam os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA N° 357, e os pontos mais 

críticos estão localizados à montante.  
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 Rodrigo Silva é um distrito de Ouro Preto, localizado a 18 km da sede de seu município. A 

captação de água no município é feita a partir de águas superficiais, nascentes e águas subterrâneas. 

Infelizmente, inexiste uma rede de esgoto, sendo este muitas vezes, lançado in natura nos cursos 

d’água. O córrego Mato da Roça recebe as contribuições do distrito de Rodrigo Silva, principalmente 

entre os sítios de amostragem 03 e 04. Tal fato está associado às respostas dos parâmetros físico-

químicos obtidas na amostra A04, como elevado valor para condutividade elétrica (142,70 μS·cm-1 - 

seca) e baixa quantidade de oxigênio dissolvido (3,1 mg·L-1 - seca). Esta amostra também apresenta as 

maiores concentrações de sódio, potássio e cloreto, podendo ser outro indicativo de contribuições 

antrópicas.  

Durante a amostragem do período de seca, observou-se ainda, no ponto 04 a presença de 

larvas de inseto da família Chironomidae (ordem Diptera), que são macroinvertebrados bentônicos. 

Alguns representantes dessa família, são comumente encontrados em ambientes impactados, com alta 

carga orgânica e podendo resistir a déficits de oxigênio. Por isso, são considerados indicadores de 

condições ambientais particulares e costumam ser utilizados em estudos de avaliação ambiental e 

biomonitoramento (Trivinho-Strixino & Strixino 1999).  Este fato confirma o efeito das contribuições 

de Rodrigo Silva nas águas do alto-curso do rio da Ponte. 

Quanto aos garimpos de topázio localizados, praticamente, ao longo de toda a área de estudo, 

pode-se dizer que a principal influência para o compartimento aquático é a introdução de sólidos em 

suspensão. Como o processo de extração mineral é puramente físico, não envolvendo nenhuma adição 

de produto químico, sua contribuição para os cursos d’água são os rejeitos sólidos. Material geológico 

consolidado é desagregado e introduzido nas águas, logo são submetidos a diferentes condições físico-

químicas, que podem induzir a liberação ou o acúmulo de espécies químicas.  

O material particulado gerado durante as atividades de garimpo são constituídos basicamente 

por óxidos de ferro e apresenta um potencial de disponibilidade de metais, identificado a partir da 

avaliação da concentração de metais dissolvidos e da concentração de metais extraíveis da água. 

Observou-se maior liberação de metais em amostras coletadas logo após focos de atividade garimpeira 

(principalmente os pontos 03 e 08). 

A comparação dos resultados obtidos com os valores estabelecidos pela Resolução 

CONAMA N° 357 (Tabela 3.11), de maneira geral, mostrou resultados satisfatórios para as 

concentrações de metais, exceto para Mn, que apresenta concentrações acima dos limites da Classe 1 

e 2 (100 µg·L-1) e Classe 3 (500 µg·L-1). Elevados valores de turbidez foram determinados em vários 

sítios de amostragem e provavelmente estão associados às atividades de garimpo. O baixo valor de 

oxigênio dissolvido na amostra A04 pode estar relacionado às contribuições do distrito de Rodrigo 

Silva. 
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Tabela 3.11 – Comparação dos resultados com os valores estabelecidos pela Resolução CONAMA N° 357. 

Resolução  Classe  Estação Seca Estação Chuvosa 
CONAMA N°357 CCllaassssee  11  CCllaassssee  22    CCllaassssee  33  Mín. Máx. Mín. Máx. 
pH 6,0 – 9,0 6,0 – 9,0 6,0 – 9,0 6,15 7,50 55,,9933  7,71 

OD (mg O2/L) > 6 > 5 > 4 33,,11  8,1 55,,99  8,1 

Turbidez (FTU) < 40 < 100 < 100 0,1 5522  0,7 6655  

STD (mg·L-1) 500 500 500 7,18 91,60 5,18 73,94 

Al (μg·L-1) 100 100 200 < 7,50 30,43 < 7,50 38,89 

As (μg·L-1) 10 10 33 < 85,0 < 85,0 < 85,0 < 85,0 

Ba (μg·L-1) 700 700 1000 2,70 84,80 1,71 30,77 

Be (μg·L-1) 40 40 100 < 4,00 < 4,00 < 4,00 < 4,00 

Cd (μg·L-1) 1 1 10 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 

Co (μg·L-1) 50 50 200 < 15,0 < 15,0 < 15,0 < 15,0 

Cu (μg·L-1) 9 9 13 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 

Cr (μg·L-1) 50 50 50 < 15,0 < 15,0 < 15,0 < 15,0 

Fe (μg·L-1) 300 300 5000 < 6,00 233,7 < 6,00 200,7 

Li (μg·L-1) 2500 2500 2500 < 0,75 18,98 < 0,75 8,62 

Mn (μg·L-1) 100 100 500 10,90 66112266  2,59 22771177  

Ni (μg·L-1) 25 25 25 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 

V (μg·L-1) 100 100 100 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 

Zn (μg·L-1) 180 180 5000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Cloreto (mg·L-1) 250 250 250 2,64 14,41 2,45 6,87 

Sulfato (mg·L-1) 250 250 250 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 
OS SEDIMENTOS DA SUB-BACIA DO RIO DA PONTE 

 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os sedimentos são formados a partir dos processos de erosão e são transportados pelo sistema 

fluvial em direção à costa, sendo os oceanos seu reservatório final (SedNet 2004b). No caso da sub-

bacia do rio da Ponte, considerando uma escala espacial local, o rio da Ponte deságua na Represa de 

Tabuão que é seu nível de base local e diferentes processos atuam ao longo deste percurso. O uso da 

terra, a hidrologia, a geologia e a topografia são os fatores que determinam os processos de erosão e 

transporte. Além desses processos, uma sedimentação temporária pode ocorrer em um rio (SedNet 

2004b), e são importantes nesses casos, as planícies de inundação e ambientes típicos de deposição 

como áreas de remanso e barras em pontal. A amostragem buscou esses ambientes de deposição, pois 

é este material que será transportado para as áreas à jusante. 

Os sedimentos têm várias funções e apresentam um papel essencial nos ambientes aquáticos e 

segundo a SedNet, são identificados três valores: social, econômico e ecológico (Figura 4.1). Os 

sedimentos nos ambientes aquáticos apresentam uma relação com a sociedade, são importantes para o 

desenvolvimento econômico de regiões e países, e têm valor ecológico, principalmente por estarem 

associados à qualidade das águas e ser o habitat de várias espécies do ecossistema aquático.  

 

ECONÔMICOECONÔMICO

SOCIALSOCIAL ECOLÓGICOECOLÓGICO

SEDIMENTOSSEDIMENTOS

Habitats

Suporte a vida

Qualidade das Águas

Quantidade de Água

Recreação

Água potável

Registro

Segurança (Enchentes)

Pesca

Minerais

Agricultura

Navegação

 

Figura 4.1 – Os três valores dos sedimentos e suas funções (SedNet 2004a). 
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Os sedimentos têm sido extensivamente utilizados no monitoramento de ambientes aquáticos, 

em estudos em escala espacial e temporal. Estes estudos devem sempre considerar os três valores dos 

sedimentos, em qual ambiente os sedimentos estão inseridos, qual a sua importância e influência no 

contexto da área de estudo. Existe uma tríade de avaliação ambiental onde deve-se considerar o meio 

químico, físico e biológico. O foco deste trabalho é a avaliação geoquímica, e sob este aspecto, a 

caracterização geoquímica é o primeiro passo para identificação da qualidade ambiental. Esta 

caracterização é avaliada a partir da digestão total dos sedimentos. Uma extração com ácido clorídrico 

1 mol·L-1 é utilizada para estudar a fração de metais extraíveis, avaliando assim o potencial de metais 

ambientalmente disponíveis. 

Os ensaios de digestão e extração foram realizados em duas frações granulométricas, 

fração < 2 mm e fração < 62,5 µm. A avaliação das tendências de distribuição da concentração dos 

elementos considera os resultados da digestão total da fração < 2 mm pulverizada. A interpretação de 

dados geoquímicos sob aspectos granulométricos é complexa, e são apresentadas algumas 

considerações a partir da comparação dos resultados obtidos para as duas granulometrias. 

Para caracterização geoquímica dos sedimentos considerou-se todos os elementos obtidos na 

determinação por ICP OES, pois estes dados podem ser utilizados em trabalhos futuros. No entanto, 

serão discutidos neste capítulo os resultados obtidos para Al, Fe, Mn, K, Ba, Co, Cr, Cu, Li, Ni, Sr e 

Zn. Para complementar a caracterização das amostras foram feitas: análise mineralógica, 

fracionamento granulométrico e perda por calcinação. Um resumo dos parâmetros considerados neste 

estudo encontram-se na Tabela 4.1. 

Os resultados completos são apresentados nas tabelas do Anexo V. As tabelas apresentam os 

valores obtidos em cada sítio de amostragem, acompanhados dos valores mínimo, máximo, média, 

desvio padrão e mediana. São apresentados também os resultados de três amostras de sedimento da 

Represa de Tabuão (RT03, RT04 e RT05), coletadas por Guimarães (2005). Essas amostras são 

utilizadas na análise de agrupamentos para avaliar as contribuições do rio da Ponte para a represa.  

As duplicatas e triplicatas realizadas durante os experimentos e os valores gerados não são 

apresentados nos resultados. Estes dados são utilizados apenas para controle de qualidade interno do 

analista com avaliação da precisão.  

 

Tabela 4.1 – Parâmetros considerados na avaliação geoquímica ambiental dos sedimentos superficiais da sub-
bacia do rio da Ponte. 

Avaliação Geoquímica Ambiental dos Sedimentos da Sub-bacia do Rio da Ponte 

Fracionamento 
Granulométrico 

Peneiramento 

Caracterização 
Mineralógica 

DRX 

Caracterização Geoquímica 

Digestão Total e PPC 

< 2 mm pulverizada e < 62,5 µm 

Disponibilidade Ambiental 

Extração HCl 1 mol·L-1 

< 2 mm integral e < 62,5 µm 
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4.2. GRANULOMETRIA DOS SEDIMENTOS 

A granulometria das amostras de sedimentos superficiais da sub-bacia do rio da Ponte foi 

determinada pelo método do peneiramento, como descrito na metodologia (Análise Granulométrica – 

Item 2.4.2). O peneiramento é um método simples e adequado para determinação de partículas 

menores do que o cascalho. É possível avaliar a distribuição das frações areia e silte/argila, mas não é 

possível separar a fração silte da argila. As frações mais finas tendem a se agregar e seria necessária a 

utilização de um meio dispersor na separação dessas.  

A Figura 4.2 mostra a distribuição granulométrica dos sedimentos e os dados completos 

expressos em porcentagem (%) encontram-se no Anexo V. Esta avaliação da distribuição 

granulométrica dos sedimentos pode refletir os processos de transporte e deposição aos quais os 

sedimentos estão sujeitos. 

 A amostragem para este trabalho teve por objetivo a coleta de sedimentos superficiais 

depositados ao longo do curso principal do rio. Os sedimentos mais finos depositados nas camadas 

superficiais apresentam uma associação preferencial com os metais e metalóides (Mantei & Foster 

1991, Mantei & Sappington 1994, Förstner 2004a), por isso são mais indicados para os estudos 

ambientais, apesar de indicar uma amostragem tendenciosa. Além disso, o material depositado nas 

camadas superficiais é mais susceptível ao transporte e posteriormente será carreado para a Represa de 

Tabuão, seu nível de base mais próximo.  

 Os resultados da análise granulométrica mostram que o objetivo da amostragem foi atingido. 

As amostras são compostas predominantemente pelas frações silte-argila e areia muito fina 

(Tabela 4.2). Apesar da área de estudo encontrar-se em uma região de cabeceiras, com feições 

tipicamente erosivas e não deposicionais, foi possível identificar os locais de deposição para a coleta. 

 

Tabela 4.2 – Distribuição granulométrica dos sedimentos da sub-bacia do rio da Ponte na estação seca e 
chuvosa, descrição estatística básica. 

Fração Granulométrica AMG AG AM AF AMF S/A 
Mínimo (seca) 0,01 0,09 0,41 3,16 4,72 2,14 
Máximo (seca) 25,82 39,36 23,28 35,38 47,22 86,18 
Mediana (seca) 0,13 0,55 4,33 10,09 23,60 46,94 
Média (seca) 3,07 6,75 6,66 12,68 25,80 45,03 Es

t. 
Se

ca
 

Desvio Padrão(seca) 6,7 10,7 7,0 10,4 13,2 28,4 
Mínimo (chuvas) 0,01 0,28 0,69 2,57 8,71 5,81 
Máximo (chuvas) 9,04 17,19 37,37 41,00 49,12 83,61 
Mediana (chuvas) 0,38 1,91 7,78 25,75 32,68 24,94 
Média (chuvas) 1,62 4,80 10,50 22,36 29,27 31,45 Es

t. 
C

hu
va

s 

Desvio Padrão(chuvas) 3,1 6,5 10,3 10,7 12,9 23,3 
Nota: AMG – areia muito grossa; AG – areia grossa; AM – areia média; AF – areia fina; 
AMF – areia muito fina; S/A – silte-argila. 
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Figura 4.2 – Distribuição granulométrica descritiva das amostras de sedimentos da sub-bacia do rio da Ponte, na 

estação seca e chuvosa. 
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Acredita-se que a concentração de finos encontrada esteja relacionada com o constante 

revolvimento de material causado pelo garimpo, muitas vezes com utilização de dragas que auxiliam 

na desagregação de materiais geológicos. Com relação a esta fração mais fina, ainda foi observado que 

os sedimentos da estação seca apresentam uma predominância de finos maior do que as amostras da 

estação das chuvas. Isto é esperado, devido ao transporte promovido na estação das chuvas e a 

diminuição da atividade garimpeira que é uma atividade sazonal.  

Apesar das amostras da estação seca apresentarem uma porcentagem de finos levemente 

maior, os dois grupos de amostras – estação seca e chuvosa – não mostram diferenças significativas na 

distribuição granulométrica total, como pode ser observado na Figura 4.3.  
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Figura 4.3 – Distribuição granulométrica geral das amostras de sedimentos da sub-bacia do rio da Ponte, na 

estação seca e chuvosa. 

 

São feitas algumas considerações associando a granulometria de algumas amostras com fatos 

ocorridos na amostragem e características próprias do ambiente: 
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(a) Amostra S18 : esta amostra apresenta a maior porcentagem da fração silte-argila (na 

ordem de 80 %). A amostra foi coletada no ponto mais à jusante, em uma região que fica 

completamente alagada durante a estação das chuvas, correspondendo praticamente a um 

ponto na área da Represa de Tabuão, um ambiente predominantemente deposicional. 

(b) Amostras S09 e S17 : amostras de dois tributários, o córrego da Lavrinha (médio curso) e 

o córrego da Cachoeira (baixo curso). Estas amostras representam dois segmentos mais 

energéticos e predominantemente erosivos. Esta característica é identificada pelas feições 

do local, como canal encaixado, afloramentos rochosos em pelo menos uma das margens e 

clastos ao longo do canal (Figura 4.4). Espera-se então uma distribuição granulométrica 

composta por partículas maiores. 

 

09 17

Córrego da Lavrinha Córrego da Cachoeira
 

Figura 4.4 – Sítios de amostragem no córrego da Lavrinha (09) e córrego da Cachoeira (17). 

 

(c) Amostra S06 : a amostra S06 da estação de seca (S/A = 3,91 %), apresenta uma 

concentração de finos inferior à amostra da estação das chuvas (S/A = 21,76 %), ao 

contrário das demais amostras.  Algumas dificuldades encontradas durante a amostragem 

neste sítio amostral podem justificar a variação granulométrica encontrada. Dificuldades 

de acesso inerentes ao sítio amostral, por ser um trecho mais encaixado e a presença de um 

garimpo localizado à montante com alguns homens trabalhando. Durante a amostragem da 

estação seca o garimpo estava em atividade e as águas estavam mais turvas dificultando a 

visualização do leito do rio para seleção do local exato de amostragem. Na estação das 

chuvas, as águas estavam mais límpidas pois o garimpo estava abandonado e a seleção do 

local de amostragem foi facilitada, sendo possível a identificação de um ponto com 

deposição de sedimentos mais finos mesmo sendo um trecho do rio mais energético. 
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4.3. CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DOS SEDIMENTOS 

A mineralogia das amostras de sedimento foi determinada por difração de raios-X, utilizando 

o método do pó total. O processo de caracterização mineralógica é relativamente simples quando se 

trata de uma amostra pura, composta por um ou dois minerais. No caso de amostras complexas, como 

os sedimentos, que contêm vários minerais, a identificação mineralógica restringe-se aos constituintes 

maiores presentes na amostra. Ou seja, é possível detectar apenas os minerais que se apresentam acima 

de um determinado teor (Santos 1992), geralmente 5 %. 

Os sedimentos da sub-bacia do rio da Ponte apresentam uma composição mineralógica 

homogênea ao longo dos pontos. São constituídos basicamente por quartzo, caulinita e moscovita, 

acompanhados por hematita e/ou goethita em todos os sítios amostrais. Cloritas e gibbsita são 

identificadas em sítios amostrais à jusante. A Figuras 4.5 mostra alguns difratogramas representativos 

da caracterização mineralógica. 

 

 

Figura 4.5 – Difratogramas representativos das amostras de sedimento da sub-bacia do rio da Ponte, à esquerda 
amostras coletadas na estação da seca e à direita amostras da estação das chuvas. Identificação dos 
picos: Q – quartzo; M – moscovita; K – caulinita; H – hematita; G – goethita; Cl – clorita; Gb –gibbsita. 

Estação de Seca Estação das Chuvas 
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Os minerais apresentam uma certa relação com o tamanho dos grãos dos materiais geológicos. 

Observa-se uma diminuição do teor de quartzo, feldspatos e micas em função da diminuição da 

granulometria, e uma predominância de argilominerais, óxidos e aluminossilicatos não-cristalinos na 

fração mais fina. É uma separação natural que ocorre durante o processo de sedimentação 

(Wilding et al. 1982). Esta associação mineralógica com a granulometria está esquematizada na 

Figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Abundância relativa de minerais primários e secundários em relação à fração granulométrica 
(McBride 1994). 

 

Em função dessa associação, a mineralogia foi avaliada na fração < 62,5 μm do sedimento, 

pois esta tende a acumular uma fração geoquimicamente mais ativa. Ou seja, uma fração mais 

susceptível aos processos químicos, físicos e biológicos responsáveis pela distribuição de metais no 

compartimento aquático. Algumas amostras de sedimento integral pulverizadas foram analisadas para 

comparação com os resultados da fração < 62,5 μm. No entanto, a utilização da amostra integral não 

acrescentou nenhuma informação para os resultados. Em alguns casos, chega a impedir a identificação 

de minerais presentes na fração silte-argila, devido ao teor elevado de outros constituintes, como o 

quartzo e óxidos de ferro. 
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4.4. CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA E AVALIAÇÃO 

AMBIENTAL DOS SEDIMENTOS 

4.4.1. Umidade e Perda por Calcinação 

A umidade e a perda por calcinação são variáveis descritivas das amostras de sedimento. No 

caso das amostras de sedimentos do rio da Ponte, a umidade está relacionada ao teor de água residual, 

pois as amostras já foram submetidas a um procedimento de secagem para manipulação. A perda por 

calcinação (PPC) ou perda ao fogo, descreve o teor de constituintes voláteis e constituintes possíveis 

de decomposição em temperaturas específicas. Algumas substâncias como H2O, CO2 e SO2. podem ser 

liberadas, por estarem adsorvidas ou mesmo como produtos de decomposição de outros constituintes 

como carbonatos, sulfetos e sulfatos. 

O procedimento de perda por calcinação seqüencial tem sido utilizado para estimar o teor de 

matéria orgânica e minerais carbonatados em amostras de sedimento, devido a relação linear entre a 

PPC em temperaturas específicas e os teores de carbono orgânico e carbonatos (Heiri et al. 2001, 

Santisteban et al. 2004, Sutherland 1998, Beaudoin 2003, Dean 1999). É um método simples, de fácil 

implementação nos laboratórios e barato, por isso tem sido considerado em alguns trabalhos, 

principalmente quando técnicas instrumentais mais precisas não estão disponíveis, como é o caso deste 

trabalho. 

Segundo Santisteban et al. (2004) e Heiri et al. (2001), o método está baseado na análise 

térmica: a matéria orgânica começa a se decompor a aproximadamente 200 °C e é completamente 

eliminada a 550 °C, e muitos dos minerais carbonatados são destruídos em elevadas temperaturas 

(calcita 800-850 °C; dolomita 700-750 °C). Dean (1999) determinou que o teor de carbono orgânico 

pode ser estimado como cerca de metade do valor de PPC550°C. O cálculo do teor de carbono 

inorgânico está baseado em uma relação estequiométrica a partir da qual a quantidade de carbonato 

equivale a 1,36 × PPC950°C. 

No entanto a separação destas fases não é tão simples e o método é influenciado por alguns 

fatores como: temperatura e tempo de aquecimento, quantidade de amostra, composição mineralógica, 

teor de matéria orgânica e carbonatos. Resultados mais confiáveis são obtidos quando a amostra 

apresenta elevados teores de matéria orgânica e pequenas quantidades de argila. Caso haja necessidade 

de resultados mais precisos,  este método não é indicado. 

Os resultados apresentados representam a porcentagem de massa perdida após as condições de 

aquecimento: (1) 105 °C, (2) 550 °C, e (3) 950 °C. Foram utilizadas amostras pulverizadas coletadas 

nas duas estações e três amostras de sedimentos da Represa de Tabuão coletas por Guimarães (2005). 

Os resultados obtidos no aquecimento seqüencial foram comparados com o resultado da perda por 
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calcinação em única etapa, a 1000 °C, obtido no Laboratório de Preparação de Amostras para 

Geocronologia  (LOPAG/DEGEO/UFOP). Todos os resultados estão apresentados no Anexo V. 

A Figura 4.7 mostra a distribuição do somatório do PPC (PPC 550°C + PPC 950°C). As 

amostras da sub-bacia do rio da Ponte apresentam valores de PPC inferiores a 10 %. Em geral, as 

amostras da estação seca apresentam PPC superior a estação das chuvas, com exceção das amostras 

S06 e S18. Esta inversão pode ser justificada pelo tipo de amostra coletada nas duas estações nesses 

sítios amostrais, como já foram citadas no item 4.2 (Granulometria dos Sedimentos). 

 

Figura 4.7 – Perda por calcinação (PPC550°C + PPC950°C) das amostras de sedimento superficial da sub-bacia do 
rio da Ponte, na estação seca e chuvosa. Desconsiderando na distribuição (a) o valor da amostra 
S01 (seca; 30,39 %) para melhor visualização dos dados. Em (b) os resultados obtidos para as amostras 
da Represa de Tabuão, utilizadas como controle analítico interno das análises. 

 

O somatório dos resultados obtidos no aquecimento seqüencial (∑ = Umidade105°C + PPC550°C 

+ PPC950°C) é compatível com os resultados de perda por calcinação a 1000 °C 

(LOPAG/DEGEO/UFOP). Com variações máximas na ordem de 1 %, de onde pode-se concluir que 

não houve perdas consideráveis durante o aquecimento seqüencial.   

As amostras da Represa de Tabuão (RT03, RT04 e RT05) não foram analisadas quanto ao 

PPC por Guimarães (2005). No entanto, espera-se que os resultados dessas amostras sejam 

comparáveis com o resultado da amostra P1 (9,7 %) também coletada por Guimarães (2005), pois esta 

amostra representa o ponto mais próximo das amostras RT03, RT04 e RT05. 

Considerando o aquecimento seqüencial para estimativa da matéria orgânica e carbonato 

(Figura 4.8), tem-se um parâmetro de 5 % para obtenção de dados precisos (Santisteban et al. 2004). 

As amostras apresentam maior perda de massa no aquecimento a 550 °C, com perda máxima na ordem 
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de 6 % para as amostras S16 e S18. Em geral, as amostras de sedimento apresentam baixos teores de 

matéria orgânica e carbonatos, sendo assim tem-se apenas uma estimativa dessas variáveis, não sendo 

possível fazer uma avaliação precisa pelo método do aquecimento seqüencial.  
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Figura 4.8 – Perda por calcinação seqüencial (550 °C e 950 °C) das amostras de sedimento superficial da 
sub-bacia do rio da Ponte, na estação seca e chuvosa. 

 

4.4.2. Composição Química Total – Digestão HCl-HNO3-HF 

A digestão total das amostras de sedimento foi feita com uma combinação de ácidos (HCl-

HNO3-HF), realizada em frascos Savillex com etapas de aquecimento em sistema aberto e fechado. 

Esta digestão tem por objetivo a dissolução completa da amostra para determinação de sua 

constituição química. Durante a realização da digestão as amostras S02 e S09 pareciam apresentar uma 

resistência maior ao ataque químico, porém ao final do processo pôde-se perceber a completa 

dissolução da matriz, este comportamento já foi identificado em amostras com elevados teores de ferro 

(LGqA, comunicação pessoal). A amostra S01 foi a única amostra que apresentou resíduo constituído 
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por pequenas partículas escuras. Esta amostra apresentou a maior porcentagem de PPC e os resíduos 

na digestão podem estar associados à presença de matéria orgânica.  

Os elementos considerados nesta caracterização foram: Al, Fe, Mn, Na, K, Ca, Mg, As, Ba, 

Co, Cr, Cu, Li, Ni, P, Sc, Sr, Ti, V, Y e Zn (Anexo V). Os elementos foram determinados nas amostras 

de sedimentos pulverizadas (< 2 mm) e na fração < 62,5 μm. As Tabelas 4.3 e 4.4 apresentam os 

resultados mínimo, máximo, médio e desvio padrão obtidos para os elementos considerados para 

discussão, nas duas frações granulométricas avaliadas. 

 Os elementos dominantes nas amostras de sedimento são Si, Fe, Al, K, Ti, Mn, Ca, Mg e Na, 

como demonstrado na Figura 4.9, em termos dos respectivos óxidos. Como a concentração de silício 

não foi determinada por ICP OES, foi feita uma estimativa pelo cálculo da diferença, sendo: 

( )2 1000100 CSiO (%) % ( óxidos ) PPC °= − −∑ . A validade deste cálculo foi avaliada a partir da 

análise de sílica por via úmida de 6 amostras com diferentes teores de sílica. Os resultados desta 

avaliação encontram-se no Anexo V. 

De acordo com Silva et al. (2002), a avaliação dos elementos maiores permite uma avaliação 

dos processos de intemperismo natural das rochas e solos das áreas adjacentes de cada sítio amostral. 

Sua concentração total é representativa das diferenças nas formações geológicas da área que 

contribuem para geoquímica das amostras.  
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Figura 4.9 – Esquema geral dos principais constituintes das amostras de sedimento da sub-bacia do rio da Ponte. 
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Tabela 4.3 – Valores mínimos, máximos, médias e desvios padrão (DP) para digestão total das amostras de 
sedimento integral (< 2 mm), na estação seca e chuvosa. 

   Estação de Seca (< 2 mm pulverizada) Estação das Chuvas (< 2 mm pulverizada)
     Mínimo Máximo Média DP  Mínimo Máximo Média DP 

Al g·kg-1  11,60 123,0 72,31 37,2  12,26 126,6 49,33 36,0 
Ba mg·kg-1  111,7 663,0 425,4 186 90,60 649,0 245,1 157 
Co mg·kg-1  38,34 134,2 75,10 27,9 30,78 97,20 53,82 19,5 
Cr mg·kg-1  29,31 209,4 135,5 52,5 16,60 183,6 107,0 55,1 
Cu mg·kg-1  5,94 60,20 33,97 17,3 < LQ 41,59 21,69 11,4 
Fe g·kg-1  27,59 177,5 97,99 32,9 10,89 161,6 85,91 40,1 
K mg·kg-1  2605 32292 18310 10228 3396 33861 12585 9621 
Li mg·kg-1  2,02 44,72 24,10 12,5 1,55 35,29 18,75 11,8 

Mn mg·kg-1  527,0 6645 3178 1626 97,60 3551 1843 970 
Ni mg·kg-1  7,82 168,4 87,59 40,5 3,68 136,8 62,10 38,4 
Sr mg·kg-1  5,01 81,40 43,54 22,7 4,13 73,75 33,01 21,6 
Zn mg·kg-1  10,38 283,2 89,57 64,4 11,46 90,15 45,61 21,6 

 

Tabela 4.4 – Valores mínimos, máximos, médias e desvios padrão (DP) para digestão total da fração de 
sedimento < 62,5 µm, na estação seca e chuvosa. 

   Estação de Seca (< 62,5 µm) Estação das Chuvas (< 62,5 µm) 
     Mínimo Máximo Média DP  Mínimo Máximo Média DP 

Al g·kg-1  40,27 123,7 86,25 27,9 19,70 130,0 64,32 29,8 
Ba mg·kg-1  236,5 928,0 528,8 191,0 108,1 889,0 366,9 210 
Co mg·kg-1  18,99 52,70 34,67 9,13 11,22 36,97 26,30 7,42 
Cr mg·kg-1  59,70 245,8 170,4 49,4 40,07 211,8 161,7 58,1 
Cu mg·kg-1  14,57 75,40 42,09 17,2 10,94 51,70 26,55 10,9 
Fe g·kg-1  48,92 265,7 132,8 62,9 29,37 302,0 161,8 80,5 
K mg·kg-1  9602 32494 22010 7415 4811 33486 17559 8523 
Li mg·kg-1  6,03 43,15 25,34 11,0 5,75 34,41 19,05 9,26 

Mn mg·kg-1  575,0 7096 3013 1505 255,1 3579 1806 906 
Ni mg·kg-1  22,94 193,2 93,09 43,6 10,95 114,1 72,16 31,6 
Sr mg·kg-1  14,66 85,50 49,78 20,4 14,33 73,10 38,83 19,0 
Zn mg·kg-1  60,30 172,7 98,00 31,6 43,30 141,9 65,63 24,1 

 

4.4.3. Metais Extraíveis dos Sedimentos – Extração com HCl 1 mol⋅L-1 

A avaliação da concentração total de uma amostra de sedimento é útil na caracterização 

geoquímica do material, para se conhecer a concentração estoque dos elementos. No entanto, em uma 

investigação ambiental, outras ferramentas de avaliação são necessárias, como por exemplo, as 

extrações parciais. O potencial de impacto dos metais está fortemente relacionado à sua forma de 

associação com a matriz e não apresenta uma relação direta com a sua concentração total. 

Uma fração geoquímica potencialmente ativa e predominante nos sedimentos do Quadrilátero 

Ferrífero são os óxidos de ferro. Vários autores reconhecem a fração de óxidos de Fe-Mn, como os 

componentes geoquímicos mais importantes, devido à sua contribuição na distribuição de metais, 

participando ativamente nos processos de sorção dos metais (Young & Harvey 1992, Turner 2000). 

Por sorção entende-se qualquer processo que resulta na associação entre o metal e a matriz do 
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sedimento. Juntamente com os óxidos de Fe-Mn também podem ser citadas a matéria orgânica e fase 

sulfetada (Allen et al. 1993, Tessier et al. 1996, Dong et al. 2001), entretanto, estas fases não são 

expressivas nas amostras de sedimentos da sub-bacia do rio da Ponte. 

Considerando a presença significativa dos óxidos de ferro nos sedimentos do rio da Ponte e 

sua ação no compartimento aquático, busca-se uma extração parcial capaz de reagir com esta fração 

geoquímica. Este procedimento auxilia na avaliação da disponibilidade de metais e apresenta uma 

avaliação da reatividade a curto prazo. 

As principais variáveis do procedimento de extração ácida parcial são: solução extratora (tipo 

e concentração), tempo de extração, temperatura, volume da solução extratora e massa da amostra. A 

extração com ácido clorídrico (HCl) 1 mol⋅L-1 tem sido utilizada por vários autores (Luoma & 

Bryan 1981, Doherty et al. 2000, Snape et al. 2004), e pode representar a fração de elementos 

ambientalmente disponíveis. Das características gerais do ácido clorídrico pode-se destacar a sua ação 

como agente complexante e ataque efetivo aos óxidos de Fe e Mn (Hall 2000). 

A utilização de soluções ácidas muito diluídas ou concentradas poderia trazer consigo efeitos 

indesejáveis (Snape et al. 2004), como por exemplo: (i) no caso da escolha de uma solução de ácido 

clorídrico 0,1 mol⋅L-1, o ácido poderia ser neutralizado a partir de reações com constituintes da 

amostra, como os carbonatos; e (ii) soluções mais concentradas poderiam levar à destruição de frações 

residuais da matriz que não participam efetivamente da liberação de metais nos processos ambientais. 

Em função desses dois extremos, optou-se pelo ácido clorídrico 1 mol⋅L-1 em uma extração de 16 h, 

semelhante ao procedimento utilizado para as amostras de água in natura, na avaliação do material 

particulado em suspensão.  

 

Tabela 4.5 – Valores mínimos, máximos, médias e desvios padrão (DP) para extração com HCl 1 mol·L-1 das 
amostras de sedimento integral (< 2 mm), na estação seca e chuvosa. 

   Estação de Seca (< 2 mm) Estação das Chuvas (< 2 mm) 
     Mínimo Máximo Média DP  Mínimo Máximo Média DP 

Al g·kg-1  0,326 1,95 1,21 0,57 19,70 130,0 64,32 29,8 
Ba mg·kg-1  6,99 110,2 41,17 29,9 108,1 889,0 366,9 210 
Co mg·kg-1  0,830 24,34 9,16 6,85 11,22 36,97 26,30 7,42 
Cr mg·kg-1  1,10 4,64 2,73 1,25 40,07 211,8 161,7 58,1 
Cu mg·kg-1  0,652 27,95 8,06 7,20 10,94 51,70 26,55 10,9 
Fe g·kg-1  0,451 28,82 4,04 6,53 29,37 302,0 161,8 80,5 
K mg·kg-1  19,15 127,5 62,42 32,2 4811 33486 17559 8523 
Li mg·kg-1  0,066 7,56 1,14 1,73 5,75 34,41 19,05 9,26 

Mn mg·kg-1  173,7 3050 1362 914 255,1 3579 1806 906 
Ni mg·kg-1  < LQ 38,00 9,63 10,6 10,95 114,1 72,16 31,6 
Sr mg·kg-1  0,227 4,16 1,46 1,13 14,33 73,10 38,83 19,0 
Zn mg·kg-1  0,899 93,10 12,55 21,3 43,30 141,9 65,63 24,1 
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Tabela 4.6 – Valores mínimos, máximos, médias e desvios padrão (DP) para extração com HCl 1 mol·L-1 da 
fração < 62,5 µm, na estação seca e chuvosa. 

   Estação de Seca (< 62,5 µm) Estação das Chuvas (< 62,5 µm) 
     Mínimo Máximo Média DP  Mínimo Máximo Média DP 

Al g·kg-1  0,567 2,10 1,40 0,43 0,267 1,48 0,702 0,34 
Ba mg·kg-1  7,83 90,20 41,95 23,7 4,82 50,68 15,61 12,0 
Co mg·kg-1  3,08 24,57 10,00 5,87 0,86 10,86 4,12 2,98 
Cr mg·kg-1  1,10 4,79 3,04 1,22 0,847 2,66 1,54 0,58 
Cu mg·kg-1  5,30 29,63 16,15 7,63 7,50 27,68 12,66 6,04 
Fe g·kg-1  1,18 26,10 4,51 5,70 0,44 2,86 1,38 0,74 
K mg·kg-1  20,29 119,6 67,22 31,0 13,50 66,60 35,38 19,5 
Li mg·kg-1  0,123 8,31 1,23 1,90 0,041 1,28 0,442 0,42 

Mn mg·kg-1  359,3 2856 1475 775 103,6 1794 617,5 459 
Ni mg·kg-1  1,59 34,00 9,01 9,35 < LQ 8,31 3,70 2,57 
Sr mg·kg-1  0,307 3,92 1,48 1,02 0,232 2,75 0,808 0,69 
Zn mg·kg-1  3,90 79,80 16,94 17,0 4,43 13,9 7,64 3,18 

 

Novamente, os elementos foram analisados nas amostras de sedimento integral (< 2 mm) e na 

fração < 62,5 μm. As Tabelas 4.5 e 4.6 apresentam os resultados mínimo, máximo, média e desvio 

padrão obtidos para os elementos considerados para discussão, nas duas frações granulométricas 

avaliadas. Não foi utilizada a amostra pulverizada, pois esta condição pode facilitar a extração de 

metais por causa do aumento da área superficial. Este não é o objetivo de uma análise que visa uma 

avaliação ambiental. 

 

 

4.5. DISTRIBUIÇÃO GEOQUÍMICA DOS ELEMENTOS NOS 

SEDIMENTOS DA SUB-BACIA DO RIO DA PONTE 

O perfil de distribuição dos elementos ao longo da sub-bacia do rio da Ponte freqüentemente é 

o mesmo para todos os metais. Em geral, as maiores concentrações de metais são encontradas à 

jusante entre as amostras S12 e S18, com algumas exceções. As menores concentrações referem-se às 

amostras S09 e S17, córrego da Lavrinha e da Cachoeira, respectivamente. Houve uma pequena 

diferença entre as concentrações da estação seca e chuvosa, sendo a estação chuvosa geralmente 

menor. Este fato deve-se provavelmente ao transporte do material mais fino durante o período de 

cheia. As menores diferenças entre estação seca e chuvosa são observadas para a amostra S18, que 

corresponde a um sítio amostral de menor energia e menos susceptível aos fenômenos de transporte.  

A amostra S01 foi descartada da avaliação do perfil de distribuição por não ser coletada em 

um ambiente fluvial e não representar o sedimento depositado no canal do rio. Além disso, a amostra 

apresenta características químicas distintas das demais amostras coletadas.  
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As variações nas concentrações dos metais entre a amostra integral (< 2 mm) e a fração 

< 62,5 µm são significativas para as amostras mais grossas (principalmente S09 e S17), chegando a 

variações nos resultados até de 6 vezes.  

A distribuição dos elementos Al, Fe, K, Mn, Ba, Co, Cr, Cu, Li, Ni, Sr e Zn, nos sedimentos 

ao longo da sub-bacia do rio da Ponte serão discutidos a seguir. O perfil das distribuições e algumas 

correlações podem ser visualizadas graficamente nas Figuras 4.10 a 4.23. A análise sob aspecto 

granulométrico será feita individualmente.  

 

4.5.1. Distribuição dos Elementos Maiores 

Alumínio, ferro, potássio e silício são os principais constituintes das amostras de sedimento do 

rio da Ponte. O silício como pode-se esperar é o elemento dominante e apesar de ter sido determinado 

por diferença, os resultados do fracionamento granulométrico, mineralogia e da composição química, 

sustentam esta afirmativa. Observa-se que com o aumento da porcentagem de SiO2 tem-se a 

diminuição dos demais constituintes (Figura 4.10). As amostras com as maiores concentrações de SiO2  

(S09 e S17), freqüentemente apresentam as menores concentrações dos outros elementos. O aumento 

de SiO2 também coincide com o aumento da granulometria, pois quanto maior a porcentagem de 

partículas mais grossas, maior a concentração de minerais silicáticos (especialmente quartzo e 

feldspatos). 
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Figura 4.10 – Correlação entre os constituintes maiores, selecionados em termos de seus óxidos – Fe2O3, Al2O3, 
K2O e SiO2. Amostras de sedimento (< 2 mm) da estação seca ( ) e amostras da estação das chuvas ( ). 
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As maiores concentrações de alumínio encontram-se à jusante com distribuição crescente entre 

as amostras S12 e S18, atingindo concentrações de 129,6 g·kg-1 (< 62,5 µm) no S18 (chuvas). As 

concentrações à montante são reduzidas a aproximadamente metade durante a estação das chuvas, 

provavelmente por efeito do transporte do material mais fino no período chuvoso (Figura 4.11).  

 O potássio apresenta uma excelente correlação com alumínio (0,985 – amostra < 2 mm), como 

apresentado na Figura 4.15. Observa-se ainda que se encontra em concentrações elevadas nos 

sedimentos (Figuras 4.9 e 4.14). O potássio é um elemento móvel e por isso espera-se concentrações 

mais baixas deste elemento nos sedimentos aquáticos em decorrência dos processos de intemperismo. 

No entanto, as elevadas concentrações de potássio observadas podem estar relacionadas à presença de 

minerais micáceos, como a moscovita, (KAl2[AlSi3O10](OH)2), freqüentemente encontrada em vários 

ambientes geológicos. É um filossilicato e o espaço entre suas camadas é ocupada por íons não 

hidratados, principalmente íons potássio – K+ (Deer et al. 2000). 

Ferro é o elemento que apresenta concentrações elevadas e um padrão de distribuição mais 

aleatório, não se encaixando no padrão dos demais elementos (Figura 4.12). As maiores concentrações 

encontram-se à montante, provavelmente, em função das formações ferríferas presentes na porção 

norte da área de estudo. As concentrações de ferro na fração < 62,5 µm, chegam a 2 vezes a 

concentração da amostra integral.  

Manganês apresenta concentrações elevadas à montante na estação seca, com concentração 

máxima na amostra S03 (7096 mg·kg-1 – fração < 62,5 µm; 6040 mg·kg-1 – amostra integral < 2 mm). 

Na estação das chuvas as maiores concentrações encontram-se à jusante com concentração máxima na 

amostra S18 (3579 mg·kg-1 – fração < 62,5 µm; 3551 mg·kg-1 – amostra integral < 2 mm), levemente 

inferior aos valores obtidos para estação da seca. Apesar da presença dos depósitos de manganês na 

região não foi identificado nenhum enriquecimento de manganês nos sedimentos, como pode ser 

observado na Figura 4.13. 

Entre as correlações dos elementos maiores, foram observadas correlações positivas entre Al e 

os elementos K (0,985), Sr (0,938) e Cr (0,892) (Figura 4.15), que demonstram a presença de 

aluminossilicatos. Ferro apresenta boa correlação com Ni (0,844). Manganês apresenta boa correlação 

com Cu (0,912), Ni (0,827) e Zn (0,693), mostrando provavelmente a associação entre os oxi-

hidróxidos de Fe-Mn e alguns elementos traço. 
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Figura 4.11 – Distribuição de alumínio total e extraível (em g·kg-1) nas amostras de sedimento integral (< 2 mm) 
e fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 
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Figura 4.12 – Distribuição de ferro total e extraível (em g·kg-1) nas amostras de sedimento integral (< 2 mm) e 
fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 
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MANGANÊS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Distribuição de manganês total e extraível (em mg·kg-1) nas amostras de sedimento integral 
(< 2 mm) e fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 
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Figura 4.14 – Distribuição de potássio total e extraível (em mg·kg-1) nas amostras de sedimento integral 
(< 2 mm) e fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 
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Figura 4.15 – Diagramas de correlação entre elementos maiores e traços, nas amostras de sedimentos integral 
(< 2 mm) da sub-bacia do rio da Ponte, da estação seca ( ) e da estação das chuvas ( ).  
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4.5.2. Distribuição dos Elementos Traço 

A análise do perfil de distribuição de  Ba, Co, Cr, Cu, Li, Ni, Sr e Zn, mostra perfis distintos 

na estação seca e na estação das chuvas. Na estação da seca as maiores concentrações desses 

elementos encontram-se à montante, em geral, com perfil decrescente até o sítio amostral 09, a partir 

do qual as concentrações voltam a aumentar. Na estação das chuvas, as maiores concentrações 

encontram-se à jusante entre os sítios 12 e 18. Tal fato, provavelmente é uma resposta aos processos 

de transporte de montante a jusante, com menor energia e maior deposição na passagem de um ponto a 

outro. As menores concentrações dos metais correspondem às amostras S09 e S17, dois sítios 

amostrais com predominância de sedimentos mais arenosos e, conseqüentemente, maior concentração 

de sílica. 

As distribuições desses elementos na amostra integral (< 2 mm) e na fração mais fina 

(< 62,5 µm) são mostradas nas Figuras 4.16 a 4.23. Também são apresentadas algumas correlações 

entre alguns elementos traço (como Cr, Cu, Ni, Sr) e elementos maiores. 
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Figura 4.16 – Distribuição de bário total e extraível (em mg·kg-1) nas amostras de sedimento integral (< 2 mm) e 
fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 
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COBALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Distribuição de cobalto total e extraível (em mg·kg-1) nas amostras de sedimento integral 
(< 2 mm) e fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 
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Figura 4.18 – Distribuição de cromo total e extraível (em mg·kg-1) nas amostras de sedimento integral (< 2 mm) 
e fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 
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COBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Distribuição de cobre total e extraível (em mg·kg-1) nas amostras de sedimento integral (< 2 mm) 
e fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 
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Figura 4.20 – Distribuição de lítio total e extraível (em mg·kg-1) nas amostras de sedimento integral (< 2 mm) e 
fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 

 

Digestão Total - Estação da Seca

0,0

12,0

24,0

36,0

48,0

S02 S03 S04 S05 S06 S07 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

C
on

ce
n

tr
aç

ão
 (

m
g/

kg
)

Li < 2mm (pulverizada) Li < 62,5um

Digestão Total - Estação das Chuvas

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

S02 S03 S04 S05 S06 S07 S09 S10 S11 S12 S16 S17 S18

C
on

ce
n

tr
aç

ão
 (

m
g/

kg
)

Li < 2mm (pulverizada) Li < 62,5um

Extração HCl 1M - Estação das Chuvas

0,0

0,5

1,0

1,5

S02 S03 S04 S05 S06 S07 S09 S10 S11 S12 S16 S17 S18

C
on

ce
n

tr
aç

ão
 (

m
g/

kg
)

Li < 2mm Li < 62,5um

Extração HCl 1M - Estação da Seca

0,0

3,0

6,0

9,0

S02 S03 S04 S05 S06 S07 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

C
on

ce
n

tr
aç

ão
 (

m
g/

kg
)

Li < 2mm Li < 62,5um

Extração HCl 1M - Estação da Seca

0,0

10,0

20,0

30,0

S02 S03 S04 S05 S06 S07 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

C
on

ce
n

tr
aç

ão
 (

m
g/

kg
)

Cu < 2mm Cu < 62,5um

Digestão Total - Estação da Seca

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

S02 S03 S04 S05 S06 S07 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

C
on

ce
n

tr
aç

ão
 (

m
g/

kg
)

Cu < 2mm (pulverizada) Cu < 62,5um

Digestão Total - Estação das Chuvas

0,0

14,0

28,0

42,0

56,0

S02 S03 S04 S05 S06 S07 S09 S10 S11 S12 S16 S17 S18

C
on

ce
n

tr
aç

ão
 (

m
g/

kg
)

Cu < 2mm (pulverizada) Cu < 62,5um

Extração HCl 1M - Estação das Chuvas

0,0

7,0

14,0

21,0

28,0

S02 S03 S04 S05 S06 S07 S09 S10 S11 S12 S16 S17 S18
C

on
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g/
kg

)

Cu < 2mm Cu < 62,5um



Guimarães-Silva, A.K. 2007. Influência da Atividade de Garimpo de Topázio na Qualidade das Águas e Sedimentos 
 

 90

NÍQUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Distribuição de níquel total e extraível (em mg·kg-1) nas amostras de sedimento integral (< 2 mm) 
e fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 
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Figura 4.22 – Distribuição de estrôncio total e extraível (em mg·kg-1) nas amostras de sedimento integral 
(< 2 mm) e fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 
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Figura 4.23 – Distribuição de zinco total e extraível (em mg·kg-1) nas amostras de sedimento integral (< 2 mm) e 
fração < 62,5 µm, da sub-bacia do rio da Ponte. 
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também apresentam boas correlações com esses elementos (Figura 4.25). Os valores do coeficiente de 

correlação estão apresentados nas matrizes de correlação do Anexo V (V.7). 

Na avaliação da disponibilidade ambiental entre as amostras, destacam-se as amostras dos 

sítios amostrais 04, 09, 17 e 18, com as maiores proporções de metais extraíveis. As amostras S04, 

S09 e S17 apresentam-se como outliers para Cr, Cu, Li, Ni, Sr e Zn como mostrado na Figura 4.24. 

Algumas considerações podem ser feitas a respeito destas amostras. O sítio amostral 04 demonstra 

condições físico-químicas particulares como descrito no capítulo anterior, por receber as contribuições 

do distrito de Rodrigo Silva, e como foi identificado também apresenta as maiores concentrações para 

alguns constituintes dissolvidos na amostra de água, como Li+, Sr2+, Cl-, Na+ e K+. Na amostra S09, a 

maior proporção dos metais extraídos coincide com uma maior proporção de ferro, podendo estar 

associado à presença desta fase. No caso da amostra S17, relata-se um forte cheiro característico de 

H2S percebido após a extração com HCl. Caso esta fase mineral realmente esteja presente, sabe-se que 

ela é capaz de carrear metais e também é susceptível às alterações ambientais, como por exemplo, 

variações de pH e Eh (Allen et al. 1993). 

Pode-se perceber que as condições físico-química das águas podem influenciar a distribuição 

dos metais entre os principais componentes dos sedimentos e conseqüentemente pode potencializar ou 

reduzir a disponibilidade dos metais para a biota associada a esse substrato (Young & Harvey 1992, 

Turner 2000).  

Figura 4.24 – Avaliação em boxplot da porcentagem de metais traço extraíveis em ácido clorídrico 1 mol·L-1. 
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Figura 4.25 – Diagramas de correlação entre elementos traço e Fe e Mn após extração com HCl 1 mol⋅L-1 
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4.5.4. Interpretação Geoquímica sob Aspecto Granulométrico 

Durante os ensaios de digestão e extração foram consideradas duas frações granulométricas 

para análise: fração < 2 mm, chamada de amostra integral, e a fração < 62,5 µm, fração fina. Os 

resultados são apresentados nas tabelas do Anexo V, como também nos gráficos já citados. A 

comparação direta dos dados permite algumas observações, entre elas: 

(i) Em geral, observam-se concentrações maiores de metais na fração mais fina do 

sedimento (< 62,5 µm) indicando, aparentemente, um enriquecimento desta fração; 

(ii) As maiores variações entre as duas granulometrias foram observadas 

principalmente nas amostras S09 e S17, e em alguns casos na amostra S06; 

(iii) As menores variações entre as duas granulometrias foram observadas nas amostras 

à jusante, principalmente, a amostra S18. 

A comparação da concentração de metais nos sedimentos aquáticos em duas granulometrias 

diferentes (< 2 mm e < 62,5 µm) chama a atenção para a interpretação dos dados geoquímicos sob o 

aspecto granulométrico. Segundo Birch & Taylor (2000), esta interpretação é complicada, 

principalmente quando se considera que os metais não apresentam uma distribuição uniforme entre as 

várias frações granulométricas, além do fato de existir uma grande variação granulométrica em uma 

pequena escala espacial. 

 Granulometria  x  Distribuição de Metais 

Os sedimentos são constituídos por partículas de diferentes tamanhos e essas partículas 

também apresentam variações mineralógicas. As frações mais finas são compostas por minerais 

secundários e em geral, uma fração geoquimicamente ativa. Os metais por sua vez, tendem a se 

associar freqüentemente com a fração mais fina dos sedimentos aquáticos devido ao aumento 

exponencial da área superficial que ocorre com a diminuição do tamanho das partículas, além do 

aumento da carga superficial. 

Basicamente é esta idéia que conduz a utilização da fração mais fina – geralmente a fração 

< 62,5 µm –, nos trabalhos geoquímicos para avaliação da concentração de metais. A separação da 

fração < 62,5 µm é um procedimento de normalização dos resultados, recomendada em inúmeros 

trabalhos e geralmente aceito (De Groot 1995). Outros fatores que auxiliam esta decisão são: (1) o 

aumento da homogeneidade da amostra e também (2) o fato desta fração corresponder ao material que 

será transportado em suspensão por longas distâncias pelas águas correntes. 

No entanto, questiona-se qual é a representatividade deste material na amostra total. Esta é a 

fração mais significativa do sedimento amostrado? Os metais se concentram unicamente na fração 

mais fina? De acordo com Singh et al. (1999), um aumento na concentração de metais nas frações 

mais grossas também pode ser observado e acredita-se que devido ao seu transporte limitado e 
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conseqüentemente, maior tempo de residência em um sítio amostral, estas frações possam documentar 

melhor as contribuições antrópicas. Em um rio de gradiente energético elevado, encontrado por 

exemplo em regiões de cabeceiras, as frações mais finas podem não ser as mais representativas do 

sedimento total, e as frações mais grossas podem se tornar as mais importantes quanto ao aporte de 

metais no rio (Axtmann & Luoma 1991). 

As amostras S09, S17 (seca e chuvas) e S06 (seca), apresentam baixas porcentagens da fração 

silte-argila, variando de apenas 2,14 % da amostra total (S17 - seca) a 10,70 % (S17 - chuvas). A 

fração silte-argila não é a fração mais representativa dessas amostras, e as análises da amostra integral 

e da fração mais fina, mostram que os resultados variam de 2 a 6 vezes. As menores variações são 

encontradas em sedimentos que apresentam uma maior porcentagem da fração silte-argila, como na 

amostra S18. 

A normalização dos resultados a partir da separação da fração < 62,5 µm apresenta algumas 

vantagens, como garantir a homogeneidade e facilitar a manipulação da amostra, maior eficiência dos 

ataques químicos, concentração dos metais devido à remoção do material mais inerte presente nas 

frações mais grossas (principalmente quartzo e feldspatos) e trabalha-se com a fração do material que 

está sujeita ao transporte em suspensão por longas distâncias. Por outro lado, os trabalhos não 

consideram a porcentagem desta fração na amostra total. Em um conjunto de dados onde esta fração 

varia de 2,14 a 86,18 %, não é possível considerar esta fração da mesma forma para todas as amostras.  

Além disso, o peneiramento pode alterar substancialmente as características físico-químicas gerais dos 

sedimentos (USEPA 2001). Caso o peneiramento seja necessário, a USEPA (2000) recomenda a 

análise da amostra antes e após a manipulação para o peneiramento, para que se possa documentar as 

mudanças associadas a esta etapa. 

A utilização da fração < 2 mm permite a avaliação da amostra integral, praticamente in natura. 

As partículas maiores que 2 mm, são retiradas basicamente para separar fragmentos de rochas e 

plantas, que eventualmente são coletados juntamente com as amostras. Segundo a USEPA (2001), 

estes fragmentos também podem ser retirados com auxílio de uma pinça para evitar o peneiramento. 

Deve-se ter em mente, que no ambiente não há uma separação das frações granulométricas para que os 

processos geoquímicos possam ocorrer, então acredita-se que a utilização da amostra integral seja 

mais adequada para as análises ambientais. 

A utilização desta amostra traz consigo algumas dificuldades analíticas como a diluição da 

concentração dos analitos, além das dificuldades operacionais, como por exemplo a pesagem da 

amostra integral sem pulverização, principalmente com amostras bastante heterogêneas. O efeito da 

diluição pode ser superado com a utilização de técnicas instrumentais sensíveis e precisas. As 

dificuldades operacionais podem ser resolvidas com a análise em replicatas, homogeneização da 

amostra e padronização rigorosa do procedimento. 
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Granulometria  x  Escala Espacial 

A distribuição granulométrica é governada pelo gradiente energético e pelo fornecimento de 

sedimento existente na bacia de drenagem, e acima de tudo, deve-se considerar que esta distribuição é 

altamente variável em uma pequena escala (Suh & Birch 2005). Se os metais não apresentam uma 

distribuição homogênea entre as várias frações granulométricas, pode-se concluir que as concentrações 

de metais obtidas podem ser influenciadas muito mais pela granulometria do que pela proximidade da 

fonte (Birch & Taylor 2000). Por isso, a escolha cautelosa do ponto de coleta e a padronização da 

amostragem são importantes para garantir a qualidade dos resultados. 

No caso dos sedimentos da sub-bacia do rio Ponte, buscou-se coletar sedimentos depositados 

ao longo do rio, constituídos por frações mais finas susceptíveis ao transporte. No entanto, nem todos 

os sítios de coleta permitem a amostragem ou apresentam este tipo de amostra disponível, como foi o 

caso dos sítios amostrais S06, S09 e S17, discutidos no início deste capítulo (item 4.2 – Granulometria 

dos Sedimentos). A amostra S06, considerando a amostragem das duas estações e especificamente o 

mesmo sítio amostral, representa claramente um exemplo da variação granulométrica em uma pequena 

escala espacial. 

 Seleção da Granulometria 

 A seleção da granulometria é uma tarefa difícil e como pode-se perceber várias considerações 

podem ser feitas, como por exemplo, variação espacial, distribuição não-uniforme dos metais, 

características texturais dos sedimentos da área de estudo, objetivo do estudo, vantagens e 

desvantagens de cada escolha. 

Basicamente, três fatores induzem a escolha da fração mais fina: associação preferencial dos 

metais, homogeneidade da amostra e fração mais susceptível ao transporte. No entanto, acredita-se que 

uma avaliação ambiental deve considerar o ambiente como um todo e não suas partes individualmente. 

O fato de ser a fração mais susceptível ao transporte, apresenta uma relação maior com as avaliações 

ambientais, que freqüentemente buscam conhecer as rotas de transporte dos contaminantes, suas fontes 

e destino. Por outro lado, garantir a homogeneidade da amostra é muito importante sob o ponto de 

vista do processo analítico, entretanto, como são amostras naturalmente heterogêneas, é o conjunto de 

suas variáveis que definirá o comportamento dos metais no meio. 

A definição do objetivo do estudo e a avaliação das características da área de estudo são muito 

importantes na escolha do tipo de material a ser coletado. Para isto, deve-se reconhecer os processos 

de transporte existentes na área de estudo. A caracterização geoquímica e a identificação das fontes de 

metais estão, particularmente, relacionadas à mineralogia dos sedimentos, que é variável entre as 

várias frações granulométricas.  
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4.5.5. Classificação dos Dados com Base na Similaridade 

A análise hierárquica de cluster ou análise de agrupamento foi utilizada para visualizar o 

agrupamento das amostras com base na similaridade de sua composição química que define o seu 

perfil geoquímico. Esta análise é classificatória, sendo útil na organização e interpretação dos dados 

obtidos, auxiliando na identificação das principais tendências existentes entre as amostras e os 

elementos analisados. 

Os agrupamentos das amostras são visualizados nos dendrogramas obtidos (Figuras 4.26, 4.27, 

4.28, 4.29 e 4.30) a partir da análise com os elementos traço e maiores (Al, Fe, Mn, K, Ba, Co, Cr, Cu, 

Li, Ni, Sr, Zn). As amostras de sedimento da Represa de Tabuão – RT03, RT04 e RT05 – são 

incluídas nesta análise para avaliar a similaridade dessas amostras com os sedimentos depositados ao 

longo do rio da Ponte. 

Os dendrogramas foram obtidos para as duas frações granulométricas e observaram-se 

pequenas variações entre as granulometrias (Figura 4.26 e 4.27). No entanto, algumas associações 

permanecem, como por exemplo a associação das amostras S11, S12, S13, S14, S15, S16, S18 e as 

amostras da Represa de Tabuão (RT03, RT04 e R05), na estação de seca. Durante a estação das 

chuvas permanece o agrupamento entre S16, S18 e as amostras RT03, RT04 e RT05. As amostras S16 

e S18, representam sítios amostrais de menor energia, menos susceptíveis ao transporte e 

conseqüentemente menores variações sazonais, este fato pode influenciar na tendência ao 

agrupamento observada nos dendrogramas.  

Basicamente observa-se um agrupamento das amostras à jusante e não há um padrão claro 

entre as amostras à montante. A amostra S01 que não fez parte da discussão da distribuição dos 

elementos por não ser especificamente uma amostra coletada no canal do rio, apresenta baixa 

similaridade com as demais, como pode ser observado nos dendrogramas da Figura 4.26. 

A análise de agrupamento considerando apenas os elementos traço (Ba, Co, Cr, Cu, Li, Ni, Sr 

e Zn), permitiu um agrupamento mais claro, como mostrado nos dendrogramas das Figuras 4.27 e 

4.29. Pode-se observar o agrupamento das amostras da montante e jusante. 

Os agrupamentos considerando as amostras de sedimento integral (< 2 mm) após o tratamento 

com ácido clorídrico 1 mol·L-1, permite a classificação das amostras segundo a sua disponibilidade 

(Figura 4.29). Percebe-se um comportamento mais aleatório, principalmente nas amostras da estação 

chuvosa. Nas amostras da estação seca é possível perceber o agrupamento das amostras à jusante (S11 

a S16), demonstrando um comportamento semelhante. Este comportamento, provavelmente, é um 

resultado das variações dos processos de transporte e deposição, nas duas estações. De acordo com os 

dendrogramas das duas estações, as amostras S04 e S17 não fazem parte de nenhum grupo 

(Figura 4.30), provavelmente em função dos valores anômalos identificados nos boxplots da 

Figura 4.24, discutidos anteriormente (Item 4.5.3). 
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Figura 4.26 – Dendrogramas das amostras da estação da seca (setembro/2005) para as duas granulometrias. 

 

 

Figura 4.27 – Dendrograma das amostras da estação seca (setembro/2005), com base na concentração dos 
elementos traço obtidos com a digestão total da amostra integral (< 2 mm). 
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Figura 4.28 – Dendrogramas das amostras da estação das chuvas (abril/2006) para as duas granulometrias. 

 

 
Figura 4.29 – Dendrograma das amostras da estação chuvosa (abril/2006), com base na concentração dos 

elementos traço obtidos com a digestão total da amostra integral (< 2 mm). 
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Figura 4.30 – Dendrogramas das amostras da estação seca e chuvosa, com base na concentração dos elementos 

maiores e traço após a extração em HCl 1 mol·L-1 da amostra integral (< 2 mm). 

 

4.5.6. Análise de Correlação 

A análise de correlação dos dados foi realizada para determinar associações significativas 

entre os elementos da matriz. Foram considerados nesta análise os seguintes parâmetros: Al, Fe, Mn, 

Na, K, Ca, Mg, Ba, Co, Cr, Cu, Li, Ni, Sr, Ti, V, Zn e, quando possível, a porcentagem da fração 

silte-argila (S/A) e PPC(550 °C + 950 °C). 

Resumidamente, uma relação linear positiva pode indicar uma associação entre as variáveis, 

podendo indicar a presença de uma fração geoquímica semelhante. A relação linear negativa pode 

indicar a presença de fases geoquímicas distintas. 

As matrizes de correlação entre os elementos traço e maiores e alguns parâmetros como PPC e 

porcentagem da fração silte-argila, são apresentadas no Anexo V. As correlação de maior interesse já 

foram identificadas na discussão sobre a distribuição dos elementos. 

 

 

4.6. ÁGUAS INTERSTICIAIS DOS SEDIMENTOS 

Acredita-se que os metais livres presentes nas águas intersticiais geralmente apresentam maior 

toxicidade (van Ryssen et al. 1999) e por isso é importante entender as dinâmicas de ligação, 

condições de controle e propriedades de sorção/dessorção. Alguns sítios amostrais da estação seca 

foram selecionados para a coleta de material para análise de águas intersticiais, principalmente em 

função do acesso. 

Nas amostras de águas intersticiais analisadas foram identificados apenas os constituintes 

maiores e menores. Elementos traço de interesse ambiental como Co, Cr, Cu, Ni e Zn, apresentaram-se 

abaixo do limite de quantificação do equipamento. Foi possível quantificar apenas Co e Cu na amostra 
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AI12 (43,80 µg·L-1 e 4,86 µg·L-1, respectivamente). As maiores concentrações, em geral, encontram-se 

nas amostras mais à jusante, exceto para Na, K e Li. Os resultados foram agrupados segundo o perfil 

de distribuição e características químicas dos elementos (Figura 4.31). 
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Figura 4.31 – Concentração de Al, Fe, Mn (a), Na, K, Li (b), Ca, Mg (c), Ba e Sr (d) em amostras de águas 
intersticiais dos sedimentos da sub-bacia do rio da Ponte, estação seca (setembro/2005). 
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4.7. CONTROLE ANALÍTICO – Material de Referência Certificado 

Simultaneamente às análises de metais realizadas nas amostras sedimento, foram feitas as 

análises de materiais de referência certificados (MRCs). Foram utilizados os materiais de referência 

GBW-07309 e GBW-07311 (sedimentos fluvial), produzidos pelo National Research Centre for 

Certified Reference Materials, e certificados pela State Bureau of Technical Supervision.  

Como já foi dito, a utilização do MRC busca estabelecer a rastreabilidade das medições a 

padrões internacionais e auxiliar no processo de validação do método de medição escolhido. No caso 

das amostras de sedimento, os materiais de referências foram preparados durante o procedimento de 

digestão total das amostras e este procedimento de preparo também foi validado. As amostras de águas 

intersticiais foram lidas juntamente com as amostras de água da estação seca e a validação dos 

resultados está apresentada no Capítulo 3, considerando o material de referência NIST-SEM 1643e. 

Foram calculadas as taxas de recuperação para os elementos avaliados. Os resultados 

mantiveram-se dentro do limite esperado (85 – 115 %), como mostrado na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 – Comparação dos valores certificados para os materiais de referência (GBW-07309 e GBW-07311) 
e os resultados obtidos no Laboratório de Geoquímica Ambiental, DEGEO/UFOP. 

MRC  GBW-07309  GBW-07311 

Valor  

 Al2O3 

% 

Fe2O3 

% 
K2O 

% 

Ba 
mg⋅kg-1 

Ni 
mg⋅kg-1 

 Cr 
mg⋅kg-1 

Cu 
mg⋅kg-1 

Li 
mg⋅kg-1 

Mn 
mg⋅kg-1 

Sr 

mg⋅kg-1 
Zn 

mg⋅kg-1 

Certificado  10,58 4,86 1,99 430 32,3  40,0 78,6 70,6 2490 29,0 373 
Valor Obtido  10,59 4,74 1,86 416,5 31,12  37,58 73,50 68,20 2372 26,58 370,4 
Recuperação 
(%) 

 100 98 93 97 96  94 94 97 95 92 99 

Valor Obtido  10,89 4,63 1,92 406,1 28,50  35,69 73,30 69,20 2261 26,05 366,8 
Recuperação 
(%) 

 103 95 96 94 88  89 93 98 91 90 98 

Valor Obtido  10,62 4,82 1,99 414,0 32,73  38,15 80,3 71,00 2627 27,76 374,9 
Recuperação 
(%) 

 100 98 100 96 101  95 102 101 106 96 101 

 

 

4.8. QUADRO GERAL – OS SEDIMENTOS DA SUB-BACIA DO RIO 

DA PONTE 

Os sedimentos depositados ao longo do curso principal do rio da Ponte, sob o ponto de vista 

granulométrico, são compostos principalmente por areia muito fina e fração silte-argila, com algumas 

exceções, como as amostras S06, S09 e S17. As amostras da estação seca são levemente mais finas, 
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mas o conjunto de dados da estação seca e chuvosa não apresentam diferenças significativas. A análise 

mineralógica por difração de raios-X detectou a presença de quartzo, caulinita e moscovita, 

acompanhados de óxidos de ferro – hematita e goethita –, em todas as amostras, cloritas e gibbsita 

principalmente nas amostras mais à jusante.  

A análise seqüencial de perda por calcinação mostrou que provavelmente as amostras não 

apresentam quantidades significativas de matéria orgânica e carbonatos, exceto a amostra S01, que 

apresentou uma perda de massa elevada a 550 °C, indicando a presença de matéria orgânica.  

Os principais constituintes das amostras de sedimentos, entre os elementos maiores, são Al, 

Fe, K e Si. Dos elementos traço destacam-se Cr, Co, Ni e Zn, elementos provenientes de rochas 

máficas, e Ba proveniente de feldspatos, micas e/ou adsorvidos a óxi-hidróxidos de Fe-Mn 

(Hem 1985). A caracterização geoquímica mostra um padrão de distribuição geral, com concentrações 

elevadas à jusante, provavelmente em função dos processos de transporte e deposição ao longo da sub-

bacia do rio da Ponte. O rio drena uma região de cabeceiras até um nível de base local que é a Represa 

de Tabuão, um local de menor energia e maior deposição. Observam-se concentrações elevadas à 

montante na estação seca. Nas amostras coletadas logo após a estação das chuvas, esta concentração 

reduz à montante, e à jusante mantém-se praticamente constante ou pelo menos na mesma ordem de 

grandeza das concentrações da estação de seca. Mostrando o efeito do transporte na sub-bacia, como 

exemplificado na Figura 4.32. 
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Figura 4.32 – Esquema geral dos processos de transporte e deposição na sub-bacia. 
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Esperava-se encontrar altos valores de Mn devido à presença dos depósitos, no entanto, não 

foi observada nenhuma anomalia para este elemento. Ao contrário do potássio, que apresenta 

concentrações elevadas, provavelmente relacionadas à presença de minerais micáceos, como a 

moscovita. As concentrações médias de potássio nos sedimentos da sub-bacia do rio da Ponte são de 

18310 e 12585 mg·kg-1(seca e chuvas /  < 2 mm), chegando a apresentar concentrações na ordem de 

30000 mg·kg-1. Em geral, estas concentrações são similares a concentrações na crosta, considerando 

rochas sedimentares e suas correspondentes metamórficas (Turekian & Wedepohl 1961): 

folhelhos / filitos e xistos (26600 mg·kg-1) e arenitos / quartzitos (10700 mg·kg-1). 

O potássio participa efetivamente dos processos de troca iônica e apresenta boa mobilidade. 

Conseqüentemente, não são esperadas altas concentrações em sedimentos aquáticos por causa de sua 

maior susceptibilidade aos processos de lixiviação. Elevadas concentrações deste elemento podem ser 

um indicativo da contribuição do garimpo, indicando a deposição recente de material geológico que 

ainda não sofreu a ação do intemperismo. 

A avaliação da disponibilidade ambiental, busca frações mais lábeis dos sedimentos pois são 

estas fases que podem alterar a distribuição de metais na coluna d’água e conseqüentemente afetar a 

biota. Esta fase também está mais sujeita a interação com atividades antrópicas, pois os contaminantes 

gerados por uma atividade antrópica não irão se associar a uma fração residual dos sedimentos. Os 

elementos com maior disponibilidade ambiental são Mn, Cu, Co, Zn, Ba e Ni, em ordem decrescente 

de contribuição. Como já foi descrito, destacam-se as amostras S04, S09, S17 e S18.  

A análise hierárquica de cluster permite a visualização do agrupamento das amostras à jusante. 

As amostras S16 e S18 são similares às amostras coletadas na Represa de Tabuão (RT03, RT04 e 

RT05) por Guimarães (2005). Provavelmente as concentrações encontradas na porção norte da represa 

(Guimarães 2005), devem-se às contribuições provenientes do rio da Ponte. 

Este estudo se baseou na análise de amostras de sedimentos recentes, ou seja, sedimento 

superficial depositado ao longo do curso principal do rio e que é sujeito ao transporte. Assim, os 

resultados obtidos referem-se ao registro de um momento. São identificados assim dois grupos de 

sedimentos, da estação seca e chuvosa. Durante a amostragem da seca, os garimpos estavam em 

atividade e a bacia de drenagem recebia contribuições constantes dessas atividades. A amostragem do 

período chuvoso corresponde a um período de menor atividade garimpeira, devido à própria variação 

sazonal da atividade, e também maior transporte pelas águas. 

A avaliação dos dados das duas estações por meio do Teste de Student (Anexo V – V3.1 e 

V3.2), mostra que os resultados de Ba, Co, Cu, Mn e Zn, entre outros elementos, apresentam 

diferenças significativas em suas distribuições da estação seca e chuvosa. Considerando o tipo de 

amostra coletada, este resultado é um indicativo dos processos de transporte discutidos e a influência 

da atividade garimpeira na região. 



CAPÍTULO 5 
CONCLUSÕES 

Garimpos, Águas e Sedimentos da Sub-bacia do Rio da Ponte  
 

 

Este trabalho teve como objeto de estudo as águas e sedimentos da sub-bacia do rio Ponte, 

uma região de nascentes e com presença de garimpos com revolvimento constante de material e 

utilização de dragas que aumentam a concentração de sólidos em suspensão e espécies metálicas no 

compartimento aquático. Inicialmente, as principais metas deste trabalho foram: (1) a caracterização 

hidroquímica das águas do rio Ponte e de seus principais tributários e avaliação da qualidade deste 

compartimento ambiental, e (2) a caracterização geoquímica dos sedimentos superficiais depositados 

ao longo do curso principal do rio, com avaliação da concentração de metais – total e extraível em 

ácido clorídrico 1 mol·L-1. 

A caracterização das amostras de água e sedimento teve como objetivo geral reconhecer a 

influência das atividades de garimpo de topázio na área de estudo, assim como sua influência em áreas 

à jusante como a Represa de Tabuão. Ao longo do desenvolvimento do trabalho percebeu-se a 

importância do material particulado em suspensão (MPS) transportado pelas águas do rio da Ponte e 

este compartimento foi considerado a partir da avaliação da extração das amostras de água in natura.  

 A sub-bacia do rio da Ponte é marcada por intensa atividade de extração mineral. Atualmente 

destacam-se os garimpos de topázio de pequena e grande escala. Entre os garimpos de pequena escala 

encontram-se os garimpos de margem e leito do rio, com ou sem utilização de dragas, localizados ao 

longo de toda a área, das nascentes até a região próxima à Represa de Tabuão. Os garimpos de grande 

escala são marcados por processos semimecanizados e destacam-se as lavras de Capão do Lana e 

Vermelhão, na região do distrito de Rodrigo Silva.  

Os garimpos de topázio envolvem processos de extração essencialmente físicos, com 

desmonte de material geológico, dragagem, peneiramento e revolvimento de material. Assim, pode-se 

dizer que eles não apresentam uma influência química direta na qualidade das águas e sedimentos, 

pois não fazem uso de produtos químicos durante a extração. Uma das principais influências é o 

fornecimento de material particulado para os ecossistemas aquáticos. Este material particulado em 

suspensão está sujeito a uma série de processos físicos e químicos que podem promover direta ou 

indiretamente a liberação e/ou acúmulo de contaminantes metálicos ao longo de um sistema fluvial. 

É importante reconhecer este contexto da atividade garimpeira, para entender as possíveis 

influências para a área de estudo. De certa forma, os garimpos de topázio podem ser considerados 

como uma fonte antrópica e natural. Obviamente são atividades antrópicas, e estas por sua vez 
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provocam a desagregação de material geológico que estão sujeitos ao contato e transporte pelas águas. 

No entanto, a influência desse material no meio ambiente será determinada pela geologia local.  

Na sub-bacia do rio da Ponte, além das ocorrências de topázio, também são descritas a 

presença de antigos depósitos auríferos e ferromanganesíferos, mostrando-se como uma área 

mineralizada e com possíveis fontes de espécies metálicas. É uma área de cabeceiras, com um 

ambiente lótico dominado predominantemente pelos processos de erosão e transporte, mas também 

com ambientes de deposição temporários. Estes processos fluviais são de fundamental importância 

para o transporte e redistribuição dos metais. 

A caracterização hidroquímica da sub-bacia do rio da Ponte mostrou que as águas apresentam 

uma pequena variação sazonal nos parâmetros físico-químicos e metais dissolvidos. A principal 

variação sazonal é a diminuição do material particulado em suspensão transportado na estação das 

chuvas, comprovada tanto pelos valores de turbidez como pela estimativa da quantidade de material 

particulado em suspensão. Este fato comprova a influência dos garimpos, pois teoricamente espera-se 

maior concentração de MPS no período das chuvas, por causa do escoamento superficial. No entanto, 

isto não ocorre e sabe-se que durante este período a atividade garimpeira é menor. 

A avaliação dos dados da fase dissolvida mostrou que as concentrações estão abaixo dos 

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA N° 357, exceto para Mn que apresenta concentrações 

acima dos limites da Classe 1 e 2 (100 μg·L-1) e Classe 3 (500 μg·L-1). As elevadas concentrações de 

manganês nas águas do rio da Ponte e seus tributários, provavelmente estão relacionadas aos depósitos 

de ferro-manganês e antigas minas de manganês encontradas na porção norte da área de estudo. 

O distrito de Rodrigo Silva representa uma importante contribuição à montante, com 

influências significativas em um segmento do córrego Mato da Roça. Este córrego recebe as 

contribuições do distrito principalmente entre os sítios amostrais 03 e 04. As respostas obtidas para a 

amostra A04 são indicativos de contribuições antrópicas, como: altas concentrações de sódio, potássio 

e cloreto, valor elevado de condutividade elétrica (142,70 µS·cm-1 – seca) e baixa quantidade de 

oxigênio dissolvido (3,1 mg·L-1 – seca). A situação é mais crítica no período de seca. 

O material particulado gerado durante as atividades garimpeiras são constituídos basicamente 

por óxidos de ferro e apresenta um potencial de disponibilidade de metais, identificado a partir da 

avaliação da concentração de metais dissolvidos e da concentração de metais extraíveis da água. 

Observou-se maior liberação de metais em amostras coletadas logo após focos de atividade garimpeira 

(pontos 03 e 08). 

A amostragem dos sedimentos priorizou a coleta de sedimentos superficiais depositados ao 

longo do curso principal do rio. Sob o aspecto granulométrico, os sedimentos são constituídos 

predominantemente por areia muito fina e fração silte-argila, exceto as amostras S06, S09 e S17. Sua 

composição mineralógica é homogênea, incluindo quartzo, caulinita e moscovita, acompanhados de 
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óxidos de ferro – hematita e/ou goethita –, em todos os sítios amostrais. Nas amostras mais à jusante 

também foram identificados clorita e gibbsita. A análise de perda por calcinação seqüencial indica que 

as amostras não apresentam uma concentração significativa de matéria orgânica (exceto a amostra 

S01) e carbonatos. 

 Os metais dominantes nas amostras de sedimentos são Al, Fe, K, Mn e Si. Entre os elementos 

traço destacam-se Ba, Cr, Co, Ni, Zn, Sr, Cu e Li, nesta ordem. O perfil de distribuição da 

concentração mostra um padrão geral com concentrações elevadas à montante e à jusante. As 

concentrações à montante no período das chuvas são menores que no período de seca, e as 

concentrações à jusante permanecem constante ou pelo menos na mesma ordem de grandeza entre as 

estações. Este padrão de distribuição pode estar relacionado aos processos de erosão e transporte 

presentes na sub-bacia, pois o rio drena uma região de cabeceiras até um nível de base local, a Represa 

de Tabuão.  

 Em um ambiente fluvial, os processos de erosão e deposição, assim como as modificações 

produzidas no canal por atividades antrópicas, podem induzir variações na composição química. As 

contribuições dos bancos dos rios e variações na composição geral (teor de matéria orgânica, 

composição mineralógica e granulométrica, etc.) dos sedimentos influenciam na variabilidade na 

concentração de metais. Conseqüentemente, é possível que em uma região de garimpo haja uma 

variabilidade na concentração dos metais, pois há uma desagregação constante de material geológico, 

que posteriormente estará sujeito ao transporte fluvial. 

 As digestões e extrações foram realizadas em duas frações granulométricas distintas: fração 

< 2 mm, também considerada como amostra integral e fração < 62,5 µm. A avaliação geoquímica com 

identificação das tendências na concentração e caracterização do material está baseada na amostra 

integral. A análise da fração mais fina é interessante, pois é a fração mais susceptível ao transporte, no 

entanto, deve-se considerar que esta fração apresenta comportamentos variados dentro do conjunto de 

dados total. Nas amostras da sub-bacia do rio da Ponte esta fração varia de 2,14 % a 86,18 %. A 

interpretação geoquímica realizada unicamente com a fração mais fina pode trazer alguns equívocos 

para o estudo, pois não é conveniente considerar estes dois extremos da mesma forma. 

 A utilização de uma extração parcial é interessante para que se possa estimar o potencial de 

disponibilidade ambiental dos constituintes da amostra. As maiores proporções de metais extraíveis 

foram identificadas para Mn, Cu, Co, Zn, Ba e Ni, em ordem decrescente. Este resultado é semelhante 

aos resultados obtidos para extração das amostras de água in natura. A proporção de Fe extraível em 

relação à concentração total é baixa, porém este elemento encontra-se em concentrações elevadas, 

sendo a concentração de Fe extraível também significativa. Entre os sítios amostrais destacam-se as 

amostras S04, S09, S17 e S18, provavelmente por causa das condições físico-química presentes em 

cada um desses ambientes e a composição mineralógica das amostras.  
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 Amostras de águas intersticiais da estação seca mostram que os sedimentos não apresentam 

liberação de metais de interesse ambiental como Co, Cr, Cu, Ni e Zn, não demonstrando um potencial 

de risco imediato. Foram quantificados apenas elementos maiores e menores, para os quais foram 

identificadas as maiores concentrações à jusante, exceto para os metais alcalinos Na, K e Li. 

 A análise hierárquica de cluster permitiu a visualização do agrupamento das amostras à 

jusante e avaliação da similaridade dessas com as amostras da Represa de Tabuão (RT03, RT04 e 

RT05). As amostras agrupadas representam sítios amostrais de menor energia, ou seja, maior 

deposição e menor transporte, confirmando as contribuições do rio da Ponte para a Represa de Tabuão 

sugerida por Guimarães (2005). 

A existência de ambientes prístinos em uma bacia que apresenta segmentos que sofrem 

pressões sócio-econômicas é interessante, pois permite o estabelecimento de pontos de controle 

durante a avaliação. Infelizmente, esse tipo de avaliação não foi possível durante este estudo, pois a 

presença dos garimpos estava disseminada em toda a área. Os dois sítios de amostragem que, 

visualmente, apresentaram menor interferência antrópica, são os córregos da Lavrinha e da Cachoeira. 

Entretanto, esses córregos estão localizados em uma área de litotipos diferentes e seus sedimentos 

apresentam uma assinatura geoquímica distinta dos demais, não sendo possível estabelecê-los como 

ponto de controle para se ter uma comparação clara. 

O estudo geoquímico em uma região com presença de garimpos é complicado, pois uma das 

principais características da atividade garimpeira é o seu perfil migratório e sazonal, apresentando um 

dinamismo muito grande. Dessa forma, as avaliações que são feitas tornam-se estritamente o registro 

de um momento. Independentemente desse fato, pode-se dizer que além dos danos ao meio físico e 

biótico, os garimpos podem influenciar a geoquímica das águas e também dos sedimentos, que são 

diretamente afetados por sua rede de drenagem e podem carrear contaminantes provenientes tanto de 

fontes naturais quanto antropogênicas.  

No caso da sub-bacia do rio da Ponte, as atividades garimpeiras disseminadas em toda a área 

de estudo introduzem constantemente material particulado em suspensão no compartimento aquático. 

Este material é transportado pelas águas enquanto há energia suficiente e nos períodos de menor 

gradiente energético há deposição temporária deste material. Com a diminuição da energia, o material 

depositado está sujeito a vários processos químicos e biológicos, que podem promover a liberação ou 

acúmulo de metais. Com o tempo e as variações sazonais, esse material será transportado à jusante até 

o nível de base mais próximo – a Represa de Tabuão. A deposição em um ambiente lêntico, como a 

represa, permite que novos processos biogeoquímicos ocorram, pois tem-se a variação de um ambiente 

óxico para um ambiente anóxico. Fundamentalmente, esta é rota do material gerado pelos garimpos e 

no caso dos sedimentos da sub-bacia do rio Ponte, há um potencial para liberação de metais, 

principalmente, Mn, Cu, Co, Zn, Ba e Ni, caso as condições ambientais sejam alteradas. 
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ANEXO I 

LOCALIZAÇÃO DOS SÍTIOS DE AMOSTRAGEM 

 
Informações gerais sobre a área de estudo e os sítios de amostragem selecionados. 

 

Localização Geográfica Sítios de 
Amostragem Local 

UTM E UTM N 
Estação Amostras 

Coletadas 

01 Cór. Mato da Roça 643 770 7741 705 Seca/Chuvosa A – S(seca) - AI 

02 Cór. Mato da Roça 643 879 7741 505 Seca/Chuvosa A - S 

03 Cór. Mato da Roça 644 481 7741 343 Seca/Chuvosa A - S - AI 

04 Cór. Mato da Roça 644 519 7740 665 Seca/Chuvosa A - S 

05 Cór. Mato da Roça 643 957 7738 740 Seca/Chuvosa A - S - AI  

06 Cór. Mato da Roça 643 705 7737 553 Seca/Chuvosa A - S 

07 Cór. Papa-Cobra 643 238 7736 671 Seca/Chuvosa A - S 

08 Cór. Mato da Roça 643 280 7736 356 Seca/Chuvosa A 

09 Cór. da Lavrinha 643 160 7736 237 Seca/Chuvosa A - S 

10 Rio da Ponte 643 309 7735 981 Seca/Chuvosa A - S - AI 

11 Rio da Ponte 643 390 7735 894 Seca/Chuvosa A - S - AI 

12 Rio da Ponte 643 854 7735 712 Seca/Chuvosa A - S - AI 

13 Rio da Ponte 644 962 7735 345 Seca A - S - AI 

14 Rio da Ponte 645 240 7735 180 Seca A - S - AI 

15 Rio da Ponte 645 433 7734 961 Seca A - S - AI 

16 Rio da Ponte 645 983 7734 641 Seca/Chuvosa A - S - AI 

17 Cór. da Cachoeira 646 998 7734 362 Seca/Chuvosa A - S 

18 Rio da Ponte 646 767 7734 219 Seca/Chuvosa A - S 

Nota:  Amostras coletadas: A – água; S – sedimento; AI – água intersticial (estação de seca). 
 

 

 

Delimitação da área de estudo : UTM E (635 000 - 651 000) e UTM N (7732 000 - 7743 000) 

Área aproximada : ~ 75 km2 
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ANEXO II 

PROCEDIMENTOS 

 
II.1. Limpeza de Materiais e Vidrarias 

 Todos os materiais, vidrarias e frascos de coleta utilizados durante os procedimentos analíticos 

para determinação de metais foram lavados em solução ácida para descontaminação, seguindo-se o 

seguinte procedimento: 

 Os frascos e vidrarias virgens foram lavados em água destilada-desionizada por pelo 

menos 3 (três) vezes.  

 Materiais e vidrarias em uso constante no laboratório foram lavados primeiramente 

com sabão e água de torneira, logo em seguida com água destilada em abundância. Todo o 

material foi preenchido com uma solução de ácido nítrico (HNO3) 2,5 % v/v, permanecendo 

imerso por um período de 24 h. Após este período a solução de ácido nítrico foi descartada e 

procedeu-se a lavagem de todo o material com água desionizada por 5 (cinco) vezes. 

 
II.2. Esquema Geral - Amostras de Água 

 Procedimento geral adotado para as amostras de água e avaliação do MPS. 

 



 119

II.3. Esquema Geral - Amostras de Sedimento 

 Procedimento geral adotado para as amostras de sedimento e água intersticial. 
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ANEXO III 

PRECISÃO DE MEDIDAS 

 
 

III.1. Tubos de Centrífuga Sarstedt 

Avaliação da precisão de medidas volumétricas efetuadas no tubo de centrífuga. 

Temperatura: 23 °C  
Densidade da água: 0,997542 g·mL-1 

 

Tubo Tubo 
(g) 

Tubo + Água 
(g) 

Água 
(g) 

Vt  
(mL) 

Vc  
(mL) 

01 12,28 57,40 45,12 45 45,23 
02 12,17 57,50 45,33 45 45,44 
03 12,22 57,39 45,17 45 45,28 
04 12,17 57,51 45,34 45 45,45 
05 12,25 57,31 45,06 45 45,17 
06 12,24 57,47 45,23 45 45,34 
07 12,18 57,54 45,36 45 45,47 
08 12,29 57,33 45,04 45 45,15 

    Média 45,32 
   Desvio padrão 0,13 
  Desvio padrão relativo 0,28 % 
  Erro (%) 0,71 % 
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III.2. Membranas de Acetato de Celulose (MAC)  

Cálculo do fator de correção da umidade da membrana de acetato de celulose. 

 

Tabela III.2 – Avaliação da umidade da membrana de acetato de celulose. 

m (g) m (g) 
Membranas 

úmida seca 
% H2O 

MAC01 0,0969 0,0957 1,24 

MAC02 0,0960 0,0947 1,35 

MAC03 0,0983 0,0969 1,42 

MAC04 0,0946 0,0929 1,80 

MAC05 0,0971 0,0959 1,24 

MAC06 0,0964 0,0947 1,76 

MAC07 0,0975 0,0960 1,54 

MAC08 0,0969 0,0953 1,65 

MAC09 0,0960 0,0944 1,67 

MAC10 0,0955 0,0942 1,36 

MAC11 0,0962 0,0945 1,77 
Mediana 0,0964 0,0947 1,54 

Média 0,0965 0,0950 1,53 
Desvio Padrão 0,0010 0,0011 0,21 

RSD (%) 1,04 1,14 14,01 
  Nota: RSD – desvio padrão relativo. 

 

Membrana de acetato de celulose seca (MAC(seca)) : 0,0950 ± 0,0011 g 

 

 

⇒ Limite de detecção (LD) = 3 x (desvio padrão do branco) = 3 x (desvio padrão MACseca) 

⇒ Limite de quantificação (LQ) = 10 x (desvio padrão do branco) = 10 x (desvio padrão MACseca) 

 

Considerando a massa média de 0,0950 g para a membrana de acetato de celulose seca, com 

desvio padrão de 0,0011 g. O LQ para a massa de material particulado em suspensão é 0,0110 g. 
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ANEXO IV 

RESULTADOS DAS AMOSTRAS DE ÁGUA 

 
 

IV.1. CONSTITUINTES DISSOLVIDOS NAS AMOSTRAS DE ÁGUA 

   

 Estação de Seca (Setembro/2005) 

  

Tabela IV.1 – Concentração dos elementos maiores e traço nas amostras de água da sub-bacia do rio 
da Ponte (fase dissolvida), em setembro/2005. Identificação dos valores mínimo, máximo, 
média, desvio padrão (DP) e mediana. 

Al Fe Mn Na K Ca Mg Ba Sr Li 
Amostras 

μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 mg·L-1 mg·L-1 mg·L-1 mg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 

A01 < LQ 53,80 52,30 0,177 0,147 3,44 2,15 2,70 1,96 1,22 
A02 < LQ 133,0 4911 0,274 0,265 6,86 4,44 10,49 9,31 1,87 
A03 18,95 < LQ 4467 0,499 0,911 4,10 2,76 39,04 16,37 16,43 
A04 20,36 233,7 6126 9,49 3,14 5,53 2,06 84,80 21,09 18,98 
A05 30,43 70,30 1219 1,21 0,501 5,52 3,10 22,12 10,02 6,30 
A06 13,03 46,39 419,5 0,704 0,397 3,18 1,90 9,87 6,64 2,79 
A07 26,00 9,96 476,1 0,794 0,543 3,89 1,23 15,00 6,17 1,60 
A08 10,33 < LQ 147,4 0,731 0,461 4,27 1,69 4,63 5,69 2,04 
A09 < LQ 126,1 52,50 0,728 0,460 0,78 0,67 7,90 3,11 < LQ 
A10 17,73 31,28 322,6 0,735 0,516 2,90 1,28 10,20 5,46 1,60 
A11 14,99 17,53 272,5 0,782 0,528 3,04 1,32 8,51 5,46 1,60 
A12 26,36 23,28 367,7 0,759 0,590 2,95 1,24 12,17 5,85 1,71 
A13 17,11 41,99 365,6 1,33 0,877 3,14 1,25 22,4 7,01 2,31 
A14 20,60 38,18 294,2 0,934 0,657 3,20 1,35 16,81 7,35 2,05 
A15 30,08 39,14 292,1 0,872 0,482 3,16 1,33 16,34 7,40 2,10 
A16 15,42 51,40 273,1 1,13 0,694 3,45 1,38 15,81 7,45 2,16 
A17 12,88 108,0 10,90 0,819 0,333 1,00 0,30 11,73 10,47 < LQ 
A18 28,82 18,70 429,0 1,10 0,651 3,10 1,42 21,99 9,58 1,91 

Mínimo 10,33 9,96 10,90 0,177 0,147 0,78 0,30 2,70 1,96 1,22 
Máximo 30,43 233,7 6126 9,49 3,14 6,86 4,44 84,80 21,09 18,98 
Média 20,21 61,51 1139 1,28 0,675 3,53 1,71 18,47 8,13 4,17 

DP 6,64 58,75 1895 2,07 0,644 1,45 0,95 5,43 18,52 4,51 
Mediana 18,95 41,99 344,1 0,788 0,522 3,19 1,37 13,59 7,18 2,04 

LQ 7,50  7,00 - -  -  - -  -  -   0,70 
Nota: DP – Desvio Padrão. 
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 Estação das Chuvas (Abril/2006) 

 

Tabela IV.2 – Concentração dos elementos maiores e traço nas amostras de água da sub-bacia do rio 
da Ponte (fase dissolvida), em abril/2006. Identificação dos valores mínimo, máximo, média, 
desvio padrão (DP) e mediana. 

Al Fe Mn Na K Ca Mg Ba Sr Li 
Amostras 

μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 mg·L-1 mg·L-1 mg·L-1 mg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 

A01 < LQ < LQ 2,59 0,152 0,106 2,72 1,89 1,71 0,76 0,92 
A02 < LQ 15,04 1564 0,341 0,223 12,24 7,44 4,54 8,41 0,78 
A03 31,56 22,17 2576 0,413 0,408 5,01 3,24 17,05 10,71 7,49 
A04 38,89 62,80 2717 2,63 1,19 4,86 2,40 24,23 15,86 8,62 
A05 34,42 55,30 1703 0,948 0,567 4,73 2,50 30,77 11,98 4,89 
A06 < LQ 82,10 674,0 0,649 0,452 3,06 1,70 15,48 8,09 2,70 
A07 15,69 29,98 315,2 0,762 0,525 3,18 1,15 7,82 5,92 3,23 
A08 32,77 42,70 390,5 0,639 0,481 2,84 1,23 8,74 6,42 2,35 
A09 < LQ 200,7 118,9 0,625 0,426 0,74 0,62 10,15 3,23 < LQ 
A10 15,45 87,40 388,2 0,726 0,462 2,40 1,12 10,05 5,73 2,24 
A11 8,82 66,20 390,0 0,639 0,463 2,35 1,11 9,44 5,83 2,31 
A12 11,71 123,2 424,9 0,729 0,443 2,41 1,14 12,83 6,14 2,37 
A16 19,25 118,3 364,1 0,759 0,490 2,54 1,24 12,51 7,60 2,39 
A17 < LQ 125,8 14,57 0,586 0,243 0,68 0,18 15,71 7,58 < LQ 
A18 17,36 78,20 199,4 1,03 0,595 2,61 1,26 10,53 12,96 1,45 

Mínimo 8,82 15,04 2,59 0,152 0,106 0,68 0,18 1,71 0,76 0,78 
Máximo 38,89 200,7 2717 2,63 1,19 12,24 7,44 30,77 15,86 8,62 
Média 21,60 79,28 789,5 0,776 0,472 3,49 1,88 12,77 7,81 3,21 

DP 10,72 50,08 902,0 0,559 0,239 2,73 1,72 2,39 7,32 3,83 
Mediana 17,36 72,20 390,0 0,649 0,462 2,72 1,24 10,53 7,58 2,37 

LQ 7,50  7,00 - -   -  - -   -  - 0,70 
Nota: DP – Desvio Padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124

IV.2. EXTRAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA IN NATURA COM HCl (1:10, v/v) 

 

 MPS Extraíveis - Estação da Seca (Setembro/2005) 

  

 

 

Tabela IV.3 – Concentração de metais extraíveis (HCl 1:10) das amostras de água in natura da 
sub-bacia do rio da Ponte (setembro/2005). 

Nota: DP – Desvio Padrão. 

 

 

 

 

 

Al Fe Mn Ba Co Cr Cu Li Ni Sr Zn 
Amostras 

μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 

A01 374,9 3969 1221 20,79 < LQ < LQ 6,27 1,18 < LQ 2,34 29,35 
A02 37,91 296,5 4395 11,64 < LQ < LQ < LQ 1,89 < LQ 9,08 7,65 
A03 22720 56824 12466 231,3 73,70 50,40 87,00 34,66 126,1 22,40 88,20 
A04 189,3 959,0 5427 88,30 16,17 < LQ < LQ 18,55 < LQ 21,76 11,65 
A05 689,5 1405 1438 32,10 < LQ < LQ < LQ 6,51 < LQ 10,04 7,60 
A06 2282 5841 1772 43,79 18,84 < LQ 7,89 3,92 19,75 7,18 18,48 
A07 10863 16841 2956 128,9 30,13 24,27 27,44 8,05 46,35 9,64 45,04 
A08 45973 133177 5517 235,9 69,80 108,3 44,88 13,95 60,90 10,04 66,35 
A09 28,30 289,5 49,28 7,86 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 2,97 <LQ 
A10 2998 5769 1176 43,64 < LQ < LQ 4,92 3,71 < LQ 6,31 18,80 
A11 3168 6965 1053 40,66 < LQ < LQ 5,93 3,25 17,86 6,43 14,83 
A12 5550 9343 1716 70,50 17,87 10,96 12,70 4,99 < LQ 7,74 24,04 
A13 2361 4636 1328 54,40 < LQ < LQ 5,03 3,96 14,32 7,70 10,41 
A14 1993 3633 1001 45,03 14,86 < LQ 3,54 3,35 < LQ 7,92 10,49 
A15 1868 3284 883,0 40,61 < LQ < LQ 4,59 3,32 < LQ 7,92 9,89 
A16 611,0 1387 465,6 25,62 < LQ < LQ < LQ 2,55 < LQ 7,56 10,97 
A17 25,50 164,9 13,83 12,31 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 10,50 4,66 
A18 4892 9548 2392 95,10 23,18 21,19 16,82 4,77 28,17 12,16 33,00 

Branco < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 
Média 5924 14685 2515 68,25 33,07 43,02 18,92 7,41 44,78 9,43 24,20 

DP 11400 32292 2981 67,87 24,37 39,28 24,69 8,58 39,64 5,20 22,92 
Mediana 2138 4303 1383 43,72 21,01 24,27 7,08 3,94 28,17 7,92 14,83 

LQ 12,50 10,00 2,50 5,00 20,0 20,0 3,50 0,75 20,0 0,50 4,50 
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 MPS Extraíveis - Estação das Chuvas (Abril/2006) 

 

 

Tabela IV.4 – Concentração de metais extraíveis (HCl 1:10) das amostras de água in natura da 
sub-bacia do rio da Ponte (abril/2006). 

Nota: DP – Desvio Padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Fe Mn Ba Co Cr Cu Li Ni Sr Zn 
Amostras 

μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 μg·L-1 

A01 <LQ 14,56 < LQ 7,13 < LQ < LQ < LQ 0,92 < LQ 0,79 < LQ 
A02 12,73 41,69 1463 7,11 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 8,04 < LQ 
A03 4497 6212 3712 58,10 < LQ < LQ 12,93 11,26 < LQ 12,75 16,31 
A04 1805 2691 3074 48,40 < LQ < LQ 5,65 10,13 < LQ 16,64 11,57 
A05 1289 2604 2049 49,33 < LQ < LQ 3,95 6,38 < LQ 12,13 8,06 
A06 63,20 287,7 667,0 17,47 < LQ < LQ < LQ 2,64 < LQ 7,85 < LQ 
A07 2011 2523 826,0 26,63 < LQ < LQ 3,87 4,14 < LQ 6,67 < LQ 
A08 2467 3051 1134 37,34 < LQ < LQ 7,28 4,04 < LQ 7,40 11,12 
A09 29,78 948,0 114,9 9,29 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 3,15 < LQ 
A10 583,0 993,0 513,0 17,83 < LQ < LQ < LQ 2,42 < LQ 5,79 < LQ 
A11 544,0 974,0 515,0 16,04 < LQ < LQ < LQ 2,35 < LQ 5,82 < LQ 
A12 304,1 866,0 546,0 17,40 < LQ < LQ < LQ 2,51 < LQ 6,16 < LQ 
A16 187,0 626,0 427,5 19,29 < LQ < LQ < LQ 2,32 < LQ 7,58 < LQ 
A17 < LQ 276,1 16,91 13,96 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 7,69 < LQ 
A18 197,5 565,0 279,9 15,30 < LQ < LQ < LQ 1,80 < LQ 12,81 < LQ 

Branco < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 
Média 1076 1512 1096 24,04 - - 6,74 4,24 - 8,08 11,77 

DP 1324 1658 1119 16,38 - - 3,74 3,33 - 4,04 3,41 
Mediana 544,0 948,0 546,0 17,47 - - 5,65 2,57 - 7,58 11,35 

LQ 12,50 10,00  2,50 5,00  20,0  20,0 3,50   0,75  20,0 0,50 4,50 
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IV.3. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE MATERIAL PARTICULADO EM 

SUSPENSÃO (MPS) 

 

 

 

Tabela IV.5 – Estimativa da 
quantidade de material particulado 
em suspensão (mg·L-1), na estação 
seca e chuvosa 

MPS (mg·L-1) 
Amostra 

seca chuvas 
A01 95,19 < LQ 
A02 < LQ < LQ 
A03 1661 840,0 
A04 < LQ 314,5 
A05 41,58 78,3 
A06 574,8 < LQ 
A07 687,5 277,7 
A08 2931 258,3 
A09 < LQ < LQ 
A10 258,6 < LQ 
A11 245,0 40,7 
A12 358,3 < LQ 
A13 157,9 - 
A14 121,0 - 
A15 118,6 - 
A16 < LQ < LQ 
A17 < LQ < LQ 
A18 464,5 < LQ 

Nota: LQ = 38 mg·L-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127

ANEXO V 

RESULTADOS DAS AMOSTRAS DE SEDIMENTOS 

 
 

V.1. ANÁLISE GRANULOMÉTRICA – PENEIRAMENTO 
Distribuição granulométrica das amostras de sedimento (Tabela V.1 e V.2) e o erro obtido na análise 

granulométrica (Tabela V.3). 

 

Tabela V.1 – Distribuição granulométrica em porcentagem (%) dos sedimentos superficiais da 
sub-bacia do rio da Ponte, coletadas em setembro/2005. 

AMOSTRA AMG AG AM AF AMF S/A 

S01 2,61 9,71 12,10 14,17 16,86 44,55 

S02 7,45 16,10 13,53 12,35 32,06 18,52 

S03 0,13 7,06 6,86 7,36 47,22 + 31,37 

S04 1,09 8,53 8,24 11,60 23,60 46,94 

S05 0,02  0,09 - 1,04 10,09 36,28 52,48 

S06 11,53 21,03 23,28 + 26,79 13,46 3,91 

S07 0,05 0,83 5,32 20,82 43,29 29,70 

S09 2,83 9,12 15,04 35,38 + 30,59 7,05 

S10 0,04 0,37 4,33 33,56 42,25 19,45 

S11 0,05 0,23 0,41 - 4,20 34,66 60,46 

S12 0,01- 0,06 0,35 5,85 37,90 55,84 

S13 0,03 0,22 0,98 4,52 23,49 70,76 

S14 0,12 0,44 1,30 4,59 14,65 78,89 

S15 0,18 0,38 0,73 3,45 13,25 82,00 

S16 0,15 0,55 1,84 6,80 15,31 75,35 

S17 25,82 + 39,86 + 16,53 10,92 4,72 - 2,14 - 

S18 0,02 0,21 1,36 3,16 - 9,07 86,18 + 

Média 3,07 6,75 6,66 12,68 25,80 45,03 

Desvio Padrão 6,67 10,6 7,02 10,4 13,2 28,5 

Mediana 0,13 0,55 4,33 10,09 23,60 46,94 

Nota: AMG – areia muito grossa; AG – areia grossa; AM – areia média; AF – areia fina; 
AMF – areia muito fina; S/A – silte/argila. Identificação dos valores mínimos ( - ) e 
máximos ( + ). 
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Tabela V.2 – Distribuição granulométrica em porcentagem (%) dos sedimentos superficiais da 
sub-bacia do rio da Ponte, coletadas em abril/2006. 

AMOSTRA AMG AG AM AF AMF S/A 

S02 8,71 18,93 17,16 19,99 19,58 15,62 

S03 0,75 1,92 7,07 26,88 36,20 27,18 

S04 0,51 2,51 10,78 25,10 29,36 31,74 

S05 0,30 1,20 8,34 34,24 35,99 19,93 

S06 0,08 0,67 4,43 15,33 38,59 40,90 

S07 0,47 2,48 7,22 28,80 39,26 21,76 

S09 0,93 7,13 20,76 + 41,00 + 24,36 5,81 - 

S10 0,09 1,90 11,74 27,42 36,15 22,69 

S11 0,08 0,41 0,97 16,50 46,69 35,34 

S12 0,01 - 0,06 0,69 - 18,57 49,12 + 31,55 

S16 0,04 0,78 0,43 3,36 16,02 79,37 

S17 9,04 + 17,19 + 18,79 26,84 17,44 10,70 

S18 0,01 - 0,28 - 1,29 2,57 - 12,23 - 83,61 + 

Média 1,62 4,80 10,50 22,36 29,27 31,45 

Desvio Padrão 3,11 6,46 10,3 10,7 12,9 23,3 

Mediana 0,38 1,91 7,78 25,75 32,68 24,94 

Nota: AMG – areia muito grossa; AG – areia grossa; AM – areia média; AF – areia fina; 
AMF – areia muito fina; S/A – silte/argila. Identificação dos valores mínimos ( - ) e 
máximos ( + ). 
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Tabela V.3 – Erro da análise granulométrica. 

Estação de Seca Estação Chuvosa 
AMOSTRA 

Δm (g) E (%) Δm (g) E (%) 

S01 0,26 0,30 - - 

S02 4,16 0,57 1,06 0,20 

S03 1,07 0,21 1,82 0,29 

S04 2,39 0,76 5,18 1,01 

S05 1,47 0,28 2,37 0,33 

S06 1,13 0,11 1,77 0,30 

S07 1,76 0,27 8,87 1,70 

S09 0,98 0,18 1,17 0,24 

S10 1,23 0,14 1,05 0,16 

S11 2,55 0,45 2,07 0,42 

S12 5,90 0,69 1,63 0,22 

S13 2,20 0,38 - - 

S14 2,55 0,66 - - 

S15 2,64 0,70 - - 

S16 4,63 1,11 1,00 0,17 

S17 1,55 0,19 4,44 0,63 

S18 7,30 1,35 6,91 1,27 

Média - 0,49 - 0,51 

Desvio Padrão - 0,35 - 0,48 

  Nota: E (%) - erro em porcentagem; Δm - variação da massa (gramas). 

 

 

 

 

 



 130

V.2. UMIDADE E PERDA POR CALCINAÇÃO (PPC) 
 
Tabela V.4 – Valores de umidade e perda por calcinação (PPC) das amostras de sedimento da 

sub-bacia do rio da Ponte na estação seca (setembro/2005). Resultados obtidos por 
aquecimento seqüencial e aquecimento em única etapa. 

Umidade PPC550°C PPC950°C Σ(a) PPC1000°C
(b) Δ(c) 

Amostra 
% % % % % % 

S01 5,56 29,03 1,35 35,94 34,35 1,59 
S02 0,64 4,03 1,87 6,54 6,26 0,28 
S03 0,88 4,59 2,29 7,75 7,90 0,15 
S04 1,14 4,65 1,86 7,65 7,81 0,16 
S05 0,79 3,70 1,14 5,63 5,66 0,03 
S06 0,31 1,77 0,56 2,65 2,68 0,03 
S07 0,42 2,08 0,54 3,04 3,18 0,14 
S09 0,25 0,95 0,25 1,45 1,47 0,02 
S10 0,36  1,69  0,47  2,52  2,57 0,05  
S11 1,13 3,34 1,89 6,37 6,51 0,14 
S12 0,78 4,02 1,20 5,99 6,02 0,03 
S13 1,06 4,31 1,85 7,22 7,31 0,09 
S14 1,67 5,87 1,78 9,32 9,37 0,05 
S15 1,01 5,77 1,72 8,50 8,59 0,09 
S16 0,98 6,13 1,79 8,90 8,94 0,04 
S17 0,15 0,57 0,16 0,88 0,99 0,11 
S18 0,81 5,37 2,10 8,28 8,61 0,33 
Mínimo 0,15 0,57 0,16 0,88 0,99 0,02 
Máximo 5,56 29,03 4,29 35,94 34,35 1,59 
Média 1,05 5,02 1,49 7,55 7,54 0,21 
Desvio Padrão 1,22 6,40 1,00 7,79 7,43 0,37 
Mediana 0,81 4,02 1,72 6,54 6,51 0,11 

Nota: (a) Somatório da Umidade, PPC550°C
 e PPC950°C; (b) Valor de PPC em única etapa (1000 °C) 

obtido no  LOPAG (DEGEO/UFOP), incluindo o valor da umidade; (c) Diferença entre o somatório do 
aquecimento seqüencial (Umidade, PPC550°C

 e PPC950°C) e PPC1000°C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131

Tabela V.5 – Valores de umidade e perda por calcinação (PPC) das amostras de sedimento da 
sub-bacia do rio da Ponte na estação chuvosa (abril/2006). Resultados obtidos por 
aquecimento seqüencial e aquecimento em única etapa. 

Umidade PPC550°C PPC950°C Σ(a) PPC1000°C
(b) Δ(c) 

Amostra 
% % % % % % 

S02 0,35 2,20 0,79 3,34 3,01 0,33 
S03 0,46 2,22 0,74 3,42 3,00 0,42 
S04 0,64 3,15 1,30 5,09 4,51 0,58 
S05 0,21 1,60 0,58 2,39 2,23 0,16 
S06 0,34 2,23 1,02 3,59 3,35 0,24 
S07 0,15 1,03 0,25 1,43 1,47 0,04 
S09 0,21 1,08 0,03 1,32 1,44 0,12 
S10 0,23 1,52 0,33 2,08 1,95 0,13 
S11 0,37 2,13 0,62 3,12 2,94 0,18 
S12 0,45 2,38 0,57 3,40 3,03 0,37 
S16 0,79 5,47 1,70 7,96 7,37 0,59 
S17 0,18 0,76 0,02 0,96 0,99 0,03 
S18 1,53 6,60 2,16 10,29 9,03 1,26 
Mínimo 0,15 0,76 0,02 1,32 0,99 0,03 
Máximo 1,53 6,60 2,16 10,29 9,03 1,26 
Média 0,44 2,43 0,75 3,62 3,31 0,33 
Desvio Padrão 0,36 1,67 0,62 2,61 2,28 0,32 
Mediana 0,34 2,17 0,60 3,23 2,97 0,21 

Nota: (a) Somatório da Umidade, PPC550°C
 e PPC950°C; (b) Valor de PPC em única etapa (1000 °C) 

obtido no  LOPAG (DEGEO/UFOP), incluindo o valor da umidade; (c) Diferença entre o somatório do 
aquecimento seqüencial (Umidade, PPC550°C

 e PPC950°C) e PPC1000°C. 
 

 

Tabela V.6 – Valores de umidade e perda por calcinação (PPC) das amostras da Represa de Tabuão, 
utilizadas para controle analítico interno. Resultados obtidos por aquecimento seqüencial e 
aquecimento em única etapa. 

RT03 RT04 RT05 RT03 RT04 RT05 Represa de 
Tabuão    Média ±  Desvio Padrão 

Umidade 
(%) 

0,79 
0,62 

0,59 
0,48 

0,79 
0,71 0,71 ± 0,12 0,54 ± 0,08 0,75 ± 0,06 

PPC550°C 
(%) 

5,68 
6,32 

6,38 
5,94 

6,40 
7,16 6,00 ± 0,45 6,16 ± 0,31 6,78 ± 0,54 

PPC950°C 
(%) 

2,91 
2,39 

2,26 
2,70 

3,00 
2,35 2,65 ± 0,37 2,48 ± 0,31 2,68 ± 0,46 

Σ(a) 

(%) 
9,38 
9,33 

9,23 
9,12 

10,19 
10,22 9,36 ± 0,04 9,18 ± 0,08 10,21 ± 0,02

   PPC1000°C(%) 9,79 9,40 10,50 
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V.3.  COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS SEDIMENTOS 
Elementos Maiores em Termos de Seus Óxidos 

 Digestão Total – Amostra Integral (< 2 mm) 
 

Tabela V.7 – Concentração total dos constituintes maiores das amostras de sedimentos (< 2 mm) da sub-bacia 
do rio Ponte, estação seca (setembro/2005) e chuvosa (abril/2006). 

Amostras PPC(a) Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 TiO2 ZrO2 SiO2
(b) 

  % % % % % % % % % % % % 
S01 34,35 11,65 0,68 11,51 1,75 0,41 0,41 0,26 0,16 0,72 0,012 38,08 
S02 6,26 17,36 0,34 25,38 2,69 0,27 0,48 0,28 0,12 0,85 0,019 45,94 
S03 7,90 20,30 0,16 19,92 3,87 0,44 0,78 0,26 0,29 0,76 0,023 45,30 
S04 7,81 19,56 0,21 17,79 3,89 0,42 0,54 0,26 0,24 0,79 0,021 48,45 
S05 5,66 12,43 0,091 10,95 1,70 0,20 0,60 0,42 0,10 0,88 0,016 66,95 
S06 2,68 5,06 0,060 13,83 0,68 0,093 0,86 0,12 0,088 0,45 0,010 76,07 
S07 3,18 6,97 0,074 10,67 1,09 0,24 0,22 0,10 0,043 0,67 0,014 76,73 
S09 1,47 2,24 0,020 18,18 0,36 0,06 0,14 0,02 0,029 0,71 0,022 76,75 
S10 2,57 5,23 0,066 9,97 0,80 0,20 0,20 0,08 0,037 0,61 0,014 80,23 
S11 6,51 14,43 0,14 12,77 2,29 0,60 0,31 0,19 0,071 0,80 0,018 61,87 
S12 6,02 13,58 0,13 12,17 2,16 0,55 0,29 0,17 0,068 0,78 0,017 64,07 
S13 7,31 16,41 0,15 13,04 2,62 0,61 0,36 0,23 0,081 0,85 0,019 58,33 
S14 9,37 20,43 0,17 13,42 3,26 0,74 0,40 0,25 0,10 0,88 0,019 51,03 
S15 8,59 20,56 0,17 13,97 3,19 0,72 0,38 0,27 0,10 0,95 0,021 51,08 
S16 8,94 20,62 0,19 13,96 3,06 0,73 0,41 0,26 0,11 0,91 0,021 50,79 
S17 0,99 2,19 0,078 3,95 0,31 0,062 0,068 0,05 0,011 0,31 0,007 91,97 

E
st

aç
ão

 d
a 

Se
ca

 

S18 8,61 23,24 0,16 16,73 3,79 0,54 0,52 0,30 0,14 0,96 0,023 45,01 
Mínimo 0,99 2,19 0,020 3,95 0,31 0,062 0,068 0,02 0,01 0,31 0,007 38,08 
Máximo 34,35 23,24 0,68 25,4 3,89 0,74 0,86 0,42 0,29 0,96 0,023 91,97 
Média 7,54 13,66 0,17 14,01 2,21 0,41 0,41 0,21 0,11 0,76 0,017 60,51 
DP 7,42 7,03 0,15 4,70 1,23 0,24 0,21 0,11 0,07 0,17 0,005 15,4 
Mediana 6,51 14,43 0,15 13,42 2,29 0,42 0,40 0,25 0,10 0,79 0,019 58,33 

S02 3,01 8,26 0,29 23,10 1,13 0,11 0,37 0,18 0,063 0,63 0,013 62,84 
S03 3,00 8,60 0,16 15,26 1,24 0,11 0,21 0,15 0,052 0,78 0,012 70,43 
S04 4,51 13,25 0,23 14,02 1,92 0,16 0,26 0,23 0,068 0,82 0,014 64,52 
S05 2,23 6,41 0,11 13,35 0,95 0,10 0,23 0,11 0,050 0,61 0,010 75,83 
S06 3,35 10,46 0,14 13,79 1,73 0,19 0,25 0,19 0,058 0,78 0,012 69,07 
S07 1,47 3,10 0,055 16,63 0,52 0,088 0,26 0,050 0,040 0,86 0,019 76,91 
S09 1,44 2,32 0,020 1,56 0,41 0,064 0,013 0,009 0,012 0,26 0,010 93,89 
S10 1,95 5,03 0,070 8,99 0,84 0,14 0,21 0,083 0,041 0,55 0,012 82,09 
S11 2,94 7,39 0,090 11,07 1,22 0,21 0,20 0,11 0,048 0,67 0,013 76,05 
S12 3,03 7,82 0,10 9,02 1,28 0,22 0,21 0,12 0,049 0,58 0,011 77,56 
S16 7,37 21,89 0,18 14,57 3,79 0,44 0,38 0,36 0,102 0,84 0,018 50,06 
S17 0,99 2,71 0,04 2,80 0,61 0,072 0,03 0,036 0,009 0,27 0,011 92,42 

E
st

aç
ão

 d
as

 C
hu

va
s 

S18 9,03 23,92 0,17 15,53 4,08 0,48 0,46 0,31 0,15 0,92 0,022 44,93 
Mínimo 0,99 2,32 0,020 1,56 0,41 0,064 0,013 0,009 0,009 0,26 0,010 44,93 
Máximo 9,03 23,92 0,29 23,10 4,08 0,48 0,46 0,36 0,15 0,92 0,022 93,89 
Média 3,41 9,32 0,13 12,28 1,52 0,18 0,24 0,15 0,06 0,66 0,014 72,05 
DP 2,35 6,79 0,08 5,74 1,16 0,13 0,13 0,10 0,04 0,21 0,004 14,3 
Mediana 3,00 7,82 0,11 13,79 1,22 0,14 0,23 0,12 0,05 0,67 0,012 75,83 

Nota: (a) perda por calcinação em única etapa – 1000 °C; (b) resultado de sílica obtido por diferença; DP – desvio padrão.
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V.3.1. DIGESTÃO TOTAL (HCl - HNO3 - HF) – Amostras Integral (< 2 mm) 
Tabela V.8 - Concentração total de metais e metalóides nas amostras de sedimento integral (< 2 mm) pulverizada, na estação seca (setembro/2005) e chuvosa (abril/2006).
Amostras Al As Ba Ca Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni P Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr

g·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 g·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1

S01 61,65 66,30 437,7 4834 38,34 121,7 51,10 80,52 14541 18,08 2485 3184 1937 90,90 716,0 11,14 36,33 9,12 4337 138,4 13,16 283,2 89,10
S02 91,91 < 6,0 327,0 2430 79,90 209,4 38,80 177,5 22304 44,72 1657 3745 2106 134,9 529,0 12,70 64,90 15,12 5106 171,6 20,73 94,40 137,7
S03 107,5 < 6,0 423,3 1154 65,70 173,0 60,20 139,3 32108 40,41 2643 6040 1901 168,4 1285 17,68 81,40 19,68 4530 148,7 41,85 133,1 167,2
S04 103,5 < 6,0 390,3 1526 97,20 179,4 53,60 124,4 32292 38,33 2563 4202 1935 149,6 1067 15,09 78,70 15,83 4735 153,8 35,68 102,3 152,3
S05 65,80 19,13 616,5 653,0 111,9 140,3 54,10 76,53 14144 27,85 1216 4669 3107 74,65 434,7 11,45 45,85 9,59 5285 160,8 16,65 55,00 121,0
S06 26,80 16,73 394,7 430,7 115,7 111,3 49,12 96,75 5619 21,64 560,0 6645 873,0 106,8 384,1 5,12 26,40 10,64 2720 90,10 12,74 81,80 77,00
S07 36,90 < 6,0 216,9 530,0 71,70 83,60 12,91 74,60 9075 10,92 1453 1690 713,0 42,53 188,7 5,10 19,23 10,92 4018 98,90 14,83 39,19 105,1
S09 11,84 < 6,0 111,7 144,5 91,70 51,30 7,21 127,1 3019 2,02 383,8 1098 112,9 64,10 127,0 2,11 5,01 23,91 4255 102,4 13,25 39,35 160,1
S10 27,65 < 6,0 170,3 472,9 95,35 72,00 11,66 69,74 6630 9,52 1200 1581 608,5 37,90 159,4 4,11 15,82 9,07 3633 88,10 13,01 33,79 100,3
S11 76,36 < 6,0 440,3 1027 54,30 130,2 24,88 89,31 18974 23,70 3644 2388 1373 70,90 308,1 9,71 37,28 14,65 4817 142,8 19,27 66,50 133,0
S12 71,88 < 6,0 417,7 952,0 51,70 124,6 23,46 85,14 17925 21,64 3286 2261 1267 66,00 295,1 9,30 35,38 14,16 4664 135,6 18,67 64,10 125,9
S13 86,87 < 6,0 520,0 1075 52,20 148,2 30,48 91,22 21708 25,80 3661 2769 1701 78,00 351,7 11,37 44,04 16,16 5081 153,9 21,41 71,30 138,6
S14 108,1 < 6,0 640,0 1219 53,40 169,2 35,64 93,83 27022 31,30 4447 3092 1870 91,20 420,2 13,58 51,90 18,67 5248 171,5 23,46 83,30 139,4
S15 108,8 < 6,0 663,0 1220 52,20 182,1 35,90 97,70 26486 29,91 4352 2934 1978 93,20 422,6 14,02 53,40 17,73 5695 180,5 24,40 97,10 154,8
S16 109,1 7,15 658,0 1374 62,10 182,9 40,06 97,60 25405 30,51 4386 3208 1923 99,90 478,4 14,37 54,80 18,69 5445 176,8 26,78 83,40 154,7
S17 11,60 < 6,0 147,0 558,0 134,2 29,31 5,94 27,59 2605 2,27 374,5 527,0 343,0 7,82 49,42 1,81 17,42 4,99 1885 42,98 4,17 10,38 48,73
S18 123,0 6,89 658,0 1112 49,22 195,0 42,50 117,0 31418 31,16 3240 3986 2221 112,2 610,0 16,56 72,40 19,35 5747 192,6 27,37 94,70 168,0
Mínimo 11,60 < 6,0 111,7 144,5 38,34 29,31 5,94 27,59 2605 2,02 374,5 527,0 112,9 7,82 49,42 1,81 5,01 4,99 1885 42,98 4,17 10,38 48,73
Máximo 123,0 66,30 663,0 4834 134,2 209,4 60,20 177,5 32292 44,72 4447 6645 3107 168,4 1285 17,68 81,40 23,91 5747 192,6 41,85 283,2 168,0
Média 72,31 23,24 425,4 1218 75,10 135,5 33,97 97,99 18310 24,10 2444 3178 1528 87,59 460,4 10,31 43,54 14,60 4541 138,2 20,44 84,29 127,8
Desvio Padrão 37,2 24,7 186 1071 27,9 52,5 17,3 32,9 10228 12,5 1425 1626 779 40,5 322 5,0 22,7 4,9 1030 40,6 9,1 59,4 33,8
Mediana 76,36 16,73 423,3 1075 65,70 140,3 35,90 93,83 18974 25,80 2563 3092 1870 90,90 420,2 11,37 44,04 15,12 4735 148,7 19,27 81,80 137,7
S02 43,73 < 6,0 213,5 2076 68,10 180,1 31,38 161,6 9402 35,29 651,0 2900 1314 136,8 274,7 7,06 39,33 12,04 3759 144,7 14,98 64,40 94,80
S03 45,53 < 6,0 175,4 1121 53,25 122,5 21,55 106,7 10281 20,36 679,5 1655 1119 65,25 224,7 6,82 33,67 10,67 4660 143,3 12,15 41,07 90,65
S04 70,13 < 6,0 255,0 1616 55,60 141,0 27,64 98,09 15922 29,55 987,0 2010 1713 82,00 297,6 9,44 49,84 10,34 4913 157,1 12,41 49,75 102,40
S05 33,90 < 6,0 171,4 755,0 44,49 99,8 19,15 93,34 7921 15,49 632,0 1805 839 59,40 219,8 5,30 24,82 9,37 3634 115,6 9,49 42,25 75,1
S06 55,38 < 6,0 248,5 979,0 36,00 127,0 22,23 96,43 14329 21,32 1143 1911 1375 67,20 251,4 7,82 38,56 9,21 4678 147,4 10,45 43,58 90,80
S07 16,41 < 6,0 127,9 389,7 64,60 85,90 6,68 116,3 4281 7,90 532,0 2035 367,7 44,32 172,2 3,05 13,34 11,54 5162 125,0 14,18 42,25 140,3
S09 12,26 < 6,0 90,60 145,1 97,20 16,60 < 1,0 10,89 3396 1,55 386,2 97,60 68,40 3,68 54,30 1,68 4,13 6,81 1533 28,55 5,16 13,45 74,60
S10 26,64 < 6,0 156,5 499,9 40,36 67,00 10,14 62,88 6991 11,31 867,0 1607 614,0 39,77 179,0 3,63 18,58 7,93 3275 85,40 9,48 36,45 87,00
S11 39,10 < 6,0 199,1 644,5 33,58 88,65 11,09 77,41 10113 14,08 1237,5 1569 797,5 46,72 210,8 5,01 24,24 9,45 4001 111,70 11,01 42,50 93,4
S12 41,39 < 6,0 201,8 717,0 30,78 81,60 11,71 63,12 10605 15,82 1350 1643 887,0 46,92 213,5 5,02 25,90 9,22 3478 97,90 10,84 40,28 81,20
S16 115,8 < 6,0 505,0 1297 38,78 183,6 35,41 101,9 31436 34,54 2654 2963 2652 103,0 446,0 14,41 71,40 12,33 5060 191,6 17,37 75,30 135,9
S17 14,34 < 6,0 193,1 314,8 77,70 21,27 < 1,0 19,60 5062 2,12 436,4 208,4 264,6 4,98 39,37 1,57 11,57 5,71 1620 38,57 4,34 11,46 80,40
S18 126,6 8,32 649,0 1219 59,20 176,1 41,59 108,6 33861 34,48 2904 3551 2291 107,3 664,0 14,95 73,75 18,74 5523 194,2 24,69 90,15 160,4
Mínimo 12,26 < 6,0 90,60 145,1 30,78 16,60 < 1,0 10,89 3396 1,55 386,2 97,60 68,40 3,68 39,37 1,57 4,13 5,71 1533 28,55 4,34 11,46 74,60
Máximo 126,6 8,32 649,0 2076 97,20 183,6 41,59 161,6 33861 35,29 2904 3551 2652 136,8 1285 14,95 73,75 18,74 5523 194,2 24,69 90,15 160,4
Média 49,33 - 245,1 905,7 53,82 107,0 21,69 85,91 12585 18,75 1112 1843 1100 62,10 336,5 6,60 33,01 10,26 3946 121,6 12,04 45,61 100,53
Desvio Padrão 36,0 - 157 552 19,5 55,1 11,4 40,12 9621 11,8 800 970 767 38,4 288 4,3 21,5 3,2 1266 50,6 5,2 21,6 27,4
Mediana 41,39 - 199,1 755,0 53,25 99,8 21,55 96,43 10113 15,82 867,0 1805 887 59,40 251,4 5,30 25,90 9,45 4001 125,0 11,01 42,25 90,80
s a 38,0 - 179,9 915,7 25,5 55,5 15,5 37,5 10319 12,6 1237 1429 801,4 41,0 318,2 4,9 23,0 4,4 1178 46,7 8,0 48,6 32,3
t calculado 1,643 - 2,720 0,927 2,266 1,393 2,145 0,875 1,506 1,150 2,923 2,536 1,448 1,688 1,056 2,074 1,244 2,668 1,371 0,963 2,861 2,161 2,295
Nota: sa=desvio padrão agrupado; tcalculado: conforme descrito na metodologia estatística e ttabelado=2,048 com 95% de significância
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V.3.2. DIGESTÃO TOTAL (HCl - HNO3 - HF) – Fração < 62,5 µm 
Tabela V.9 - Concentração total de metais e metalóides nas amostras de sedimento (fração < 62,5 μm), na estação seca (setembro/2005) e chuvosa (abril/2006).
Amostras Al As Ba Ca Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni P Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr

g·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 g·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1

S01 65,03 64,20 456,4 3717 36,19 128,4 52,40 79,23 15701 19,30 2388 3113 2085 86,10 640,0 11,51 37,86 9,57 5660 155,7 13,89 172,7 102,4
S02 98,85 < 6,0 377,7 1358 43,57 245,8 50,40 256,1 27327 34,96 2268 4522 1910 149,5 830,0 15,49 72,00 19,70 9305 248,1 37,40 104,8 268,6
S03 113,6 < 6,0 464,5 1242 48,12 195,3 75,40 209,6 29389 43,15 2538 7096 2016 193,2 1576 20,36 85,50 23,76 6225 183,5 52,80 157,9 230,1
S04 109,2 < 6,0 398,1 1494 43,83 200,4 63,40 148,9 32396 39,44 2639 4124 2042 159,5 1169 16,11 82,00 16,99 6019 185,6 39,54 113,9 185,9
S05 84,72 23,65 795,0 847,0 52,70 183,6 66,70 100,0 18310 33,34 1593 4009 4083 83,50 521,0 14,86 56,50 11,97 7161 215,5 19,52 96,60 163,3
S06 43,90 < 6,0 289,8 735,0 41,08 243,8 35,48 265,7 11164 16,00 1174 3000 1250 89,30 357,7 8,13 33,24 34,15 10457 290,8 22,63 102,7 285,1
S07 54,64 < 6,0 315,9 624,0 25,61 154,60 16,19 146,7 13586 14,84 2075 1814 962,0 61,10 251,1 7,79 27,63 17,29 7612 189,9 20,46 60,30 224,1
S09 49,81 < 6,0 425,2 318,8 20,94 59,70 27,49 52,51 13729 6,03 1568 575,0 371,9 22,94 217,1 5,69 14,66 33,81 6669 113,5 24,54 87,50 654,0
S10 40,27 < 6,0 236,5 538,0 28,49 174,30 14,57 182,6 9602 11,65 1714 1689 722,0 60,80 233,8 6,52 21,81 18,76 9423 226,4 22,88 61,80 310,0
S11 83,76 < 6,0 492,6 1053 29,82 154,6 27,73 114,1 20553 24,86 3774 2398 1465 76,45 348,3 10,84 40,28 17,33 6144 175,0 22,18 73,35 171,1
S12 87,18 < 6,0 505,0 1068 29,58 159,0 34,06 116,0 21367 25,39 3786 2363 1484 77,20 363,1 11,23 41,89 17,58 6127 177,9 21,22 80,50 170,8
S13 91,79 < 6,0 557,0 953,0 30,75 161,5 31,23 104,7 23023 26,24 3729 2513 1775 81,10 369,7 11,83 45,22 17,64 5974 174,5 22,71 76,80 158,7
S14 113,0 < 6,0 670,0 1186 34,04 177,1 37,09 100,7 27751 31,50 4614 2872 1951 96,20 432,1 14,13 53,10 19,14 5775 181,3 25,81 89,00 151,5
S15 114,8 < 6,0 697,0 1152 34,15 189,5 44,65 103,9 27918 31,42 4465 2914 2063 97,10 444,0 14,63 54,70 18,96 6129 193,9 26,29 87,60 160,8
S16 120,2 7,17 722,0 1765 35,72 199,4 54,10 106,6 28550 33,28 4687 3306 2137 108,50 520,0 15,89 62,20 20,61 6004 192,5 27,01 135,5 160,3
S17 71,89 < 6,0 928,0 758,0 18,99 72,80 34,07 48,92 21309 8,17 1983 1014 887,0 27,01 195,3 7,23 45,81 23,30 3797 117,6 10,60 71,40 202,9
S18 123,7 < 6,0 659,5 1101 35,84 197,3 50,60 122,0 32494 31,19 3153 3894 2234 113,1 629,0 16,67 71,80 19,75 6050 197,7 27,91 93,55 174,4
Mínimo 40,27 < 6,0 236,5 318,8 18,99 59,70 14,57 48,92 9602 6,03 1174 575,0 371,9 22,94 195,3 5,69 14,66 9,57 3797 113,5 10,60 60,30 102,4
Máximo 123,7 64,20 928,0 3717 52,70 245,8 75,40 265,7 32494 43,15 4687 7096 4083 193,2 1576 20,36 85,50 34,15 10457 290,8 52,80 172,7 654,0
Média 86,25 31,67 528,8 1171 34,67 170,4 42,09 132,8 22010 25,34 2832 3013 1732 93,09 535,1 12,29 49,78 20,02 6737 189,4 25,73 98,0 222,0
Desvio Padrão 27,9 29,35 191,0 747,9 9,13 49,38 17,20 62,9 7415 11,00 1147 1505 828,3 43,63 364 4,20 20,37 6,27 1635 42,28 9,88 31,6 123,5
Mediana 87,18 23,65 492,6 1068 34,15 177,1 37,09 114,1 21367 26,24 2538 2914 1910 86,10 432,1 11,83 45,81 18,96 6129 185,6 22,88 89,00 174,4
S02 49,82 < 6,0 319,4 1295 36,97 197,3 20,78 258,9 12860 22,86 952,5 2703 1473 114,1 208,4 8,08 47,03 18,09 6810 220,5 20,91 55,70 150,4
S03 57,29 < 6,0 236,6 978,0 28,82 204,3 27,21 217,8 14115 19,75 946,0 1709 1371 82,40 289,2 9,32 41,29 16,76 8068 257,2 15,88 54,70 163,8
S04 75,77 < 6,0 295,8 1304 29,10 188,1 26,73 166,8 18995 25,58 1242 1654 1845 82,40 341,3 10,69 52,50 13,50 7677 228,0 15,88 52,20 151,3
S05 54,93 < 6,0 274,3 781,0 30,10 211,8 28,99 229,5 14776 19,81 1247 1856 1373 85,40 294,8 9,46 37,07 15,70 8804 270,3 17,15 61,10 168,4
S06 47,68 < 6,0 243,5 644,0 21,91 134,2 17,64 129,3 12178 16,11 1618 1663 910 59,40 253,7 6,24 27,71 12,96 5996 169,7 13,81 65,60 137,4
S07 19,70 < 6,0 108,1 355,9 27,76 211,0 10,94 302,0 4811 7,12 645,0 1585 369,7 65,40 209,7 4,20 14,74 20,62 10757 293,1 18,00 68,10 311,6
S09 52,47 < 6,0 434,6 256,4 13,09 42,16 24,72 30,36 14945 5,75 1443 280,0 312,3 10,95 178,4 4,74 14,33 27,30 5076 94,40 12,93 58,60 405,1
S10 38,38 < 6,0 197,1 544,5 23,57 151,15 16,09 172,7 9778 13,40 1310 1574 744,5 59,80 234,6 5,69 23,93 14,87 7291 199,6 14,74 55,80 177,8
S11 60,48 < 6,0 305,6 742,0 26,16 162,6 21,95 152,9 15744 19,26 1921 1932 1128 69,50 300,2 8,03 34,16 16,12 7026 207,7 16,54 62,70 175,8
S12 65,23 < 6,0 303,1 906,0 27,54 185,8 28,31 183,4 17278 21,86 1424 1886 1577 80,00 298,9 10,12 43,28 12,91 6955 227,8 13,79 60,30 146,0
S16 116,8 < 6,0 514,0 1231 32,07 192,1 43,60 112,9 32801 34,30 2514 2798 2704 105,5 478,9 15,43 71,70 13,56 5792 210,0 18,47 73,20 156,1
S17 67,68 < 6,0 889,0 294,1 11,22 40,07 26,49 29,37 26495 7,42 1724 255,1 464,6 15,27 92,75 4,44 23,95 18,51 2389 86,75 5,86 43,30 130,4
S18 130,0 7,46 649,0 1316 33,60 181,0 51,70 117,4 33486 34,41 2824 3579 2263 107,9 670,0 15,19 73,10 19,37 5715 200,9 24,61 141,9 168,9
Mínimo 19,70 < LQ 108,1 256,4 11,22 40,07 10,94 29,37 4811 5,75 645,0 255,1 312,3 10,95 92,75 4,20 14,33 12,91 2389 86,75 5,86 43,30 130,4
Máximo 130,0 7,46 889,0 1316 36,97 211,8 51,70 302,0 33486 34,41 2824 3579 2704 114,1 670,0 15,43 73,10 27,30 10757 293,1 24,61 141,9 405,1
Média 64,32 - 366,9 819,0 26,30 161,7 26,55 161,8 17559 19,05 1524 1806 1272 72,16 296,2 8,59 38,83 16,94 6797 205,1 16,04 65,63 187,9
Desvio Padrão 29,8 - 210,2 390,6 7,42 58,13 10,89 80,5 8523 9,26 614,3 905,9 726,4 31,55 145 3,70 18,95 4,00 1992 60,26 4,41 24,12 79,28
Mediana 57,29 - 303,1 781,0 27,76 185,8 26,49 166,8 14945 19,75 1424 1709 1371 80,00 289,2 8,08 37,07 16,12 6955 210,0 15,88 60,30 163,8
s a 29,7 - 206,5 640,6 8,7 55,2 15,3 73,5 8192 10,6 987 1325 813,3 40,2 300,5 4,1 20,5 5,6 1862 52,6 8,3 29,6 110,4
t calculado 2,001 - 2,128 1,492 2,602 0,430 2,754 1,069 1,475 1,604 3,598 2,472 1,534 1,413 2,158 2,434 1,452 1,492 0,087 0,809 3,180 2,964 0,838
Nota: sa=desvio padrão agrupado; tcalculado: conforme descrito na metodologia estatística e ttabelado=2,048 com 95% de significância
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V.4. PROPORÇÃO DE METAL EXTRAÍVEL EM HCl 1 mol·L-1 

onde: %Meext – porcentagem de metal extraível; 
extMeC   – concentração de 

metal extraível em HCl 1 mol·L-1; 
totMeC  – concentração de metal total em 

digestão total (HCl-HNO3-HF). 

 Proporção de Metal Extraível – Amostra Integral (< 2 mm)  

Tabela V.10 – Proporção de metal extraível das amostras de sedimentos (< 2 mm) da sub-bacia do rio Ponte, 
estação seca (setembro/2005) e chuvosa (abril/2006). 

  Amostras Al Ba Co Cr Cu Fe K Li Mn Ni Sr Zn 
    % % % % % % % % % % % % 

S02 0,0011 2,14 3,88 0,95 3,55 0,0006 0,12 0,33 12,53 0,96 0,48 1,07 
S03 0,0009 3,72 10,38 0,72 3,92 0,0010 0,10 1,05 13,46 1,70 0,92 1,40 
S04 0,0013 13,37 25,04 1,18 36,42 0,0037 0,16 19,72 55,02 21,97 2,63 13,91
S05 0,0030 6,53 14,47 1,17 17,41 0,0028 0,25 2,27 34,05 9,98 1,75 9,33 
S06 0,0012 3,39 3,49 2,36 5,65 0,0011 0,41 1,23 6,88 4,07 0,86 4,95 
S07 0,0019 7,57 4,36 2,27 24,42 0,0020 0,61 4,35 37,04 7,50 2,31 12,89
S09 0,0030 8,14 1,70 2,13 14,17 0,0010 0,63 3,28 15,82 1,54 6,45 9,74 
S10 0,0021 6,83 2,45 2,34 18,68 0,0016 0,92 4,49 27,49 7,29 2,01 9,49 
S11 0,0019 8,54 13,17 2,56 28,90 0,0035 0,67 4,15 50,96 9,73 2,61 15,71
S12 0,0018 9,41 13,58 2,55 30,48 0,0035 0,59 4,26 53,96 9,00 3,13 17,16
S13 0,0017 10,63 19,43 2,42 31,27 0,0039 0,44 4,80 62,69 10,63 3,71 16,79
S14 0,0017 9,99 21,90 2,65 31,78 0,0048 0,36 4,12 65,90 10,16 3,59 17,12
S15 0,0016 8,85 20,13 2,32 27,33 0,0039 0,33 3,80 63,91 8,84 3,37 12,43
S16 0,0016 10,27 18,81 2,51 27,88 0,0043 0,30 4,24 63,12 9,36 3,98 15,56
S17 0,0032 10,90 0,62 3,91 10,98 0,0016 1,45 9,74 47,70 5,63 17,27 8,66 
S18 0,0011 12,99 28,85 1,51 24,56 0,0027 0,19 6,39 71,93 10,92 5,74 8,69 
Mínimo 0,0009 2,14 0,62 0,72 3,55 0,0006 0,10 0,33 6,88 0,96 0,48 1,07 
Máximo 0,0032 13,37 28,85 3,91 36,42 0,0048 1,45 19,72 71,93 21,97 17,27 17,16
Média 0,0018 8,33 12,64 2,10 21,09 0,0026 0,47 4,89 42,65 8,08 3,80 10,93
Desvio Padrão 0,0007 3,24 9,13 0,81 10,71 0,0014 0,35 4,53 21,82 5,02 3,94 5,23 
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Mediana 0,0017 8,70 13,37 2,33 24,49 0,0027 0,39 4,19 49,33 8,92 2,88 11,08
S02 0,0011 1,79 2,60 1,59 3,30 0,0005 0,23 0,42 7,44 0,81 0,49 1,09 
S03 0,0012 3,32 4,33 1,07 8,09 0,0007 0,12 1,23 18,24 3,97 0,82 3,54 
S04 0,0012 7,06 11,15 1,36 16,85 0,0014 0,16 3,85 37,16 8,28 1,71 7,19 
S05 0,0011 4,74 7,17 1,45 10,79 0,0009 0,15 1,71 20,21 5,97 0,81 4,47 
S06 0,0010 4,08 11,65 1,09 12,95 0,0011 0,14 1,30 27,46 6,25 1,13 5,85 
S07 0,0014 3,98 1,57 1,30 12,23 0,0004 0,56 1,60 10,23 2,59 1,45 2,92 
S09 0,0026 3,33 0,62 5,83 - 0,0062 0,47 2,44 20,70 - 5,55 7,78 
S10 0,0014 4,96 5,20 1,98 13,84 0,0012 0,51 2,26 19,77 4,91 1,39 5,78 
S11 0,0015 5,47 7,70 1,67 21,54 0,0014 0,52 2,69 28,17 6,08 1,85 7,47 
S12 0,0017 6,98 10,17 2,06 23,19 0,0019 0,58 2,68 32,50 7,10 2,09 8,79 
S16 0,0011 5,78 24,52 1,32 19,54 0,0024 0,17 2,52 46,07 7,50 2,06 7,97 
S17 0,0009 2,92 0,29 2,92 - 0,0010 0,21 1,28 19,00 - 4,38 5,42 
S18 0,0012 8,09 18,11 1,55 20,17 0,0026 0,16 3,72 50,44 8,07 3,86 8,35 
Mínimo 0,0009 1,79 0,29 1,07 - 0,0004 0,12 0,42 7,44 - 0,49 1,09 
Máximo 0,0026 8,09 24,52 5,83 23,19 0,0062 0,58 3,85 50,44 8,28 5,55 8,79 
Média 0,0013 4,81 8,08 1,94 14,77 0,0017 0,31 2,13 25,95 5,60 2,12 5,89 
Desvio Padrão 0,0004 1,83 7,13 1,27 6,13 0,0015 0,19 1,00 12,83 2,35 1,53 2,35 
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Mediana 0,0012 4,74 7,17 1,55 13,84 0,0012 0,21 2,26 20,70 6,08 1,71 5,85 
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 Proporção de Metal Extraível – Fração < 62,5 µm 

  
Tabela V.11 – Proporção de metal extraível das amostras de sedimentos (fração < 62,5 µm) da sub-bacia do rio 

Ponte, estação seca (setembro/2005) e chuvosa (abril/2006). 
  Amostras Al Ba Co Cr Cu Fe K Li Mn Ni Sr Zn 
    % % % % % % % % % % % % 

S02 0,0010 2,07 8,95 0,45 29,15 0,0005 0,07 0,40 11,70 1,09 0,43 8,40 
S03 0,0010 3,84 16,11 0,70 8,28 0,0008 0,13 1,08 13,32 1,67 0,96 2,47 
S04 0,0013 11,73 56,06 1,05 46,74 0,0033 0,16 21,07 60,69 21,32 2,52 16,55
S05 0,0025 5,28 33,16 1,04 20,93 0,0026 0,21 2,04 41,43 9,58 1,49 8,67 
S06 0,0013 4,86 17,50 0,72 50,51 0,0005 0,28 1,78 24,23 5,32 1,11 11,73
S07 0,0019 7,25 17,88 1,66 37,47 0,0019 0,52 4,84 57,68 7,11 2,59 13,55
S09 0,0024 6,03 25,31 4,92 78,39 0,0081 0,41 2,76 62,49 8,02 7,76 26,94
S10 0,0019 6,08 10,81 1,05 36,38 0,0009 0,69 4,12 36,47 4,60 2,01 9,89 
S11 0,0017 7,50 24,25 2,10 29,50 0,0030 0,58 3,82 52,81 8,31 2,30 14,83
S12 0,0018 8,44 27,08 2,31 44,33 0,0034 0,54 4,34 59,04 8,63 2,84 18,66
S13 0,0017 8,85 31,54 2,23 32,18 0,0036 0,43 4,74 64,94 9,31 3,07 15,55
S14 0,0016 8,96 33,17 2,53 34,13 0,0047 0,36 4,08 65,49 9,19 3,19 17,06
S15 0,0017 8,38 31,35 2,38 42,13 0,0041 0,37 4,07 65,48 8,90 3,14 19,08
S16 0,0016 9,45 33,34 2,40 43,35 0,0044 0,29 4,24 62,92 9,10 3,51 14,21
S17 0,0017 4,04 25,38 6,28 74,26 0,0044 0,17 1,51 90,73 5,90 7,49 24,38
S18 0,0012 11,92 38,87 1,54 35,63 0,0027 0,18 6,32 70,49 10,79 5,45 12,71
Mínimo 0,0010 2,07 8,95 0,45 8,28 0,0005 0,07 0,40 11,70 1,09 0,43 2,47 
Máximo 0,0025 11,92 56,06 6,28 78,39 0,0081 0,69 21,07 90,73 21,32 7,76 26,94
Média 0,0016 7,17 26,92 2,09 40,21 0,0031 0,34 4,45 52,49 8,05 3,12 14,67
Desvio Padrão 0,0004 2,78 11,65 1,55 17,45 0,0020 0,18 4,71 21,60 4,51 2,12 6,06 
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Mediana 0,0017 7,37 26,23 1,88 36,92 0,0032 0,32 4,08 59,86 8,47 2,71 14,52
S02 0,0012 1,51 6,89 0,43 57,86 0,0002 0,11 0,41 12,34 1,20 0,49 10,31
S03 0,0010 2,84 9,72 0,53 30,06 0,0003 0,10 1,25 23,17 2,48 0,83 8,10 
S04 0,0011 6,54 26,44 1,04 28,07 0,0009 0,14 5,02 59,01 9,81 1,86 10,39
S05 0,0008 3,66 12,33 0,52 42,64 0,0005 0,10 1,43 26,53 4,06 0,78 10,39
S06 0,0011 4,12 18,34 0,93 49,26 0,0009 0,17 1,62 32,71 5,74 1,69 7,79 
S07 0,0014 5,14 5,09 0,43 75,05 0,0002 0,72 2,27 19,20 2,10 2,14 7,06 
S09 0,0020 3,02 14,06 5,32 86,12 0,0077 0,24 1,29 37,00 7,98 4,85 21,84
S10 0,0014 5,38 10,85 0,90 57,88 0,0007 0,52 2,42 30,22 3,99 1,97 11,53
S11 0,0012 5,05 14,41 1,09 47,11 0,0011 0,42 2,64 34,99 4,93 1,99 12,38
S12 0,0010 4,53 11,68 0,80 32,21 0,0008 0,35 1,94 32,66 3,82 1,41 11,19
S16 0,0009 4,71 25,88 1,14 27,87 0,0020 0,15 2,29 41,07 6,22 1,64 10,86
S17 0,0005 2,09 7,66 2,72 104,5 0,0015 0,06 0,55 65,16 3,07 6,29 32,15
S18 0,0011 7,81 32,31 1,47 34,25 0,0024 0,17 3,67 50,14 7,70 3,76 8,38 
Mínimo 0,0005 1,51 5,09 0,43 27,87 0,0002 0,06 0,41 12,34 1,20 0,49 7,06 
Máximo 0,0020 7,81 32,31 5,32 104,51 0,0077 0,72 5,02 65,16 9,81 6,29 32,15
Média 0,0011 4,34 15,05 1,33 51,76 0,0015 0,25 2,06 35,71 4,85 2,28 12,49
Desvio Padrão 0,0004 1,75 8,38 1,34 24,12 0,0020 0,20 1,25 15,16 2,54 1,69 6,95 
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Mediana 0,0011 4,53 12,33 0,93 47,11 0,0009 0,17 1,94 32,71 4,06 1,86 10,39
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V.4.1. EXTRAÇÃO COM ÁCIDO CLORÍDRICO 1 mol·L-1 – Amostra Integral (< 2mm) 
Tabela V.12 - Metais extraíveis das amostras de sedimento integral (< 2 mm), na estação seca (setembro/2005) e chuvosa (abril/2006).
Amostras Al As Ba Ca Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Ni Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr

g·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 g·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1

S01 1,95 5,23 110,2 4753 21,07 4,64 27,95 28,82 69,20 0,384 1251 3050 38,04 0,116 2,81 1,22 22,16 16,31 5,58 93,10 < 0,15
S02 0,98 < 1,0 6,99 85,10 3,10 2,00 1,38 1,08 25,97 0,148 36,55 469,2 1,30 0,774 0,314 1,40 7,72 2,65 0,860 1,01 0,920
S03 0,97 < 1,0 15,75 97,63 6,82 1,25 2,36 1,43 32,75 0,426 41,53 813,0 2,87 1,13 0,747 2,80 5,28 1,72 1,86 1,86 1,53
S04 1,37 < 1,0 52,20 220,9 24,34 2,12 19,52 4,58 50,20 7,56 67,10 2312 32,87 0,263 2,07 1,71 7,08 4,13 3,52 14,23 1,33
S05 1,95 < 1,0 40,23 171,0 16,18 1,64 9,42 2,16 34,77 0,632 45,52 1590 7,45 0,647 0,804 0,771 5,34 3,36 2,52 5,13 0,585
S06 0,326 < 1,0 13,40 37,04 4,04 2,63 2,78 1,06 23,18 0,266 16,55 456,9 4,35 0,345 0,227 0,612 3,55 2,14 0,744 4,05 0,570
S07 0,704 < 1,0 16,41 151,5 3,13 1,90 3,15 1,48 55,50 0,475 66,80 626,0 3,19 0,439 0,444 1,15 8,16 3,50 1,65 5,05 0,402
S09 0,357 < 1,0 9,09 46,21 1,56 1,10 1,02 1,22 19,15 0,066 17,06 173,7 0,984 0,125 0,323 0,604 3,63 2,36 0,562 3,83 0,218
S10 0,573 < 1,0 11,62 55,00 2,34 1,68 2,18 1,10 61,20 0,428 54,20 434,5 2,76 0,341 0,317 0,847 6,80 2,72 1,33 3,21 0,411
S11 1,46 < 1,0 37,62 335,2 7,15 3,33 7,19 3,11 127,5 0,984 190,6 1217 6,90 0,871 0,973 1,75 17,43 6,84 4,94 10,45 0,624
S12 1,32 < 1,0 39,31 312,3 7,02 3,18 7,15 3,02 105,5 0,921 155,8 1220 5,94 0,808 1,11 1,68 15,71 6,85 4,47 11,00 0,545
S13 1,49 < 1,0 55,30 367,7 10,14 3,59 9,53 3,52 96,40 1,24 158,3 1736 8,29 0,817 1,64 1,84 15,76 7,44 5,21 11,97 0,673
S14 1,82 < 1,0 63,93 498,8 11,70 4,48 11,33 4,52 98,33 1,29 192,5 2038 9,27 1,00 1,86 2,29 18,00 9,05 6,47 14,26 0,752
S15 1,71 < 1,0 58,70 459,9 10,51 4,22 9,81 3,83 87,80 1,14 179,0 1875 8,24 0,942 1,80 1,83 15,39 8,52 5,49 12,07 0,648
S16 1,78 < 1,0 67,60 471,2 11,68 4,59 11,17 4,23 75,50 1,29 176,0 2025 9,35 0,909 2,18 1,96 14,52 9,05 6,32 12,98 0,737
S17 0,368 < 1,0 16,02 273,1 0,830 1,15 0,652 0,451 37,81 0,221 108,0 251,4 < 0,50 0,172 3,01 < 0,46 6,45 1,40 0,321 0,899 0,431
S18 1,39 < 1,0 85,50 245,4 14,20 2,94 10,44 3,11 60,40 1,99 91,50 2867 12,25 0,925 4,16 2,55 10,48 6,47 3,69 8,23 1,12
Mínimo 0,326 < 1,0 6,99 37,04 0,830 1,10 0,652 0,451 19,15 0,066 16,55 173,7 < 0,50 0,116 0,227 < 0,46 3,55 1,40 0,321 0,899 < 0,15
Máximo 1,95 5,23 110,2 4753 24,34 4,64 27,95 28,82 127,5 7,56 1251 3050 38,0 1,13 4,16 2,80 22,16 16,31 6,47 93,10 1,53
Média 1,21 - 41,17 504,8 9,16 2,73 8,06 4,04 62,42 1,14 167,5 1362 9,63 0,625 1,46 1,56 10,79 5,56 3,27 12,55 0,718
Desvio Padrão 0,57 - 29,9 1105 6,8 1,3 7,2 6,5 32,2 1,7 286 914 10,6 0,34 1,1 0,67 5,8 3,9 2,2 21,3 0,35
Mediana 1,37 - 39,31 245,4 7,15 2,63 7,19 3,02 60,40 0,632 91,50 1220 7,18 0,774 1,11 1,70 8,16 4,13 3,52 8,23 0,636
S02 0,470 < 1,0 3,82 75,80 1,77 2,86 1,04 768,0 21,94 0,147 33,10 215,9 1,11 0,424 0,194 0,711 6,67 1,32 1,16 0,705 0,547
S03 0,545 < 1,0 5,82 75,20 2,31 1,31 1,74 718,0 12,39 0,250 30,88 301,9 2,59 0,453 0,275 0,852 5,20 2,15 0,770 1,45 0,534
S04 0,843 < 1,0 18,00 123,8 6,20 1,91 4,66 1405 25,29 1,14 43,77 747,0 6,79 0,512 0,853 0,949 7,41 3,09 1,17 3,58 0,678
S05 0,386 < 1,0 8,13 62,10 3,19 1,44 2,07 862,0 11,71 0,266 22,41 364,8 3,55 0,353 0,202 0,668 3,81 2,21 0,616 1,89 0,459
S06 0,529 < 1,0 10,15 116,8 4,19 1,39 2,88 1081 20,13 0,278 44,43 524,7 4,20 0,464 0,435 0,788 4,60 2,47 0,929 2,55 0,522
S07 0,231 < 1,0 5,09 43,43 1,01 1,12 0,817 516,0 24,10 0,126 19,40 208,1 1,15 0,192 0,194 0,651 3,15 1,87 0,517 1,24 0,297
S09 0,317 < 1,0 3,02 38,23 0,599 0,967 0,579 671,7 15,82 0,038 14,60 20,20 < 0,50 0,114 0,230 0,477 2,97 3,55 0,250 1,05 0,191
S10 0,375 < 1,0 7,77 42,40 2,10 1,33 1,40 758,0 35,57 0,256 30,18 317,7 1,95 0,260 0,258 0,851 4,49 2,48 0,735 2,11 0,350
S11 0,592 < 1,0 10,88 112,9 2,59 1,48 2,39 1074 52,87 0,379 58,30 442,0 2,84 0,354 0,448 0,904 6,29 3,65 1,31 3,17 0,358
S12 0,683 < 1,0 14,08 107,6 3,13 1,68 2,72 1178 61,50 0,424 55,10 534,0 3,33 0,440 0,541 0,994 6,67 3,05 1,56 3,54 0,419
S16 1,26 < 1,0 29,20 245,7 9,51 2,42 6,92 2440 54,50 0,870 86,60 1365 7,73 0,754 1,47 1,46 9,77 4,19 2,83 6,00 0,661
S17 0,128 < 1,0 5,64 39,24 0,226 0,621 0,395 205,5 10,80 0,027 11,94 39,60 < 0,50 0,070 0,507 < 0,46 2,31 1,30 0,106 0,621 < 0,15
S18 1,52 < 1,0 52,50 240,3 10,72 2,74 8,39 2833 55,70 1,28 86,50 1791 8,65 0,769 2,85 2,30 9,32 5,61 3,23 7,53 0,918
Mínimo 0,128 - 3,02 38,23 0,226 0,621 0,395 205,5 10,80 0,027 11,94 20,20 < 0,50 0,070 0,194 < 0,46 2,31 1,30 0,106 0,621 < 0,15
Máximo 1,52 - 52,5 245,7 10,72 2,86 8,39 2833 61,50 1,28 86,60 1791 8,65 0,769 2,85 2,30 9,77 5,6 3,23 7,53 0,918
Média 0,606 - 13,4 101,8 3,66 1,64 2,77 1116 30,95 0,422 41,32 528,6 3,99 0,397 0,650 0,967 5,59 2,8 1,17 2,73 0,495
Desvio Padrão 0,40 - 13,7 69,9 3,3 0,68 2,5 744 18,8 0,41 24,7 514 2,6 0,21 0,75 0,48 2,4 1,2 0,93 2,1 0,20
Mediana 0,529 - 8,13 75,80 2,59 1,44 2,07 862,0 24,10 0,266 33,10 364,8 3,33 0,424 0,435 0,852 5,20 2,5 0,929 2,11 0,491
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V.4.2. EXTRAÇÃO COM ÁCIDO CLORÍDRICO 1 mol·L-1 – Fração < 62,5 µm 
Tabela V.13 - Metais extraíveis nas amostras de sedimento (fração < 62,5 μm), na estação seca (setembro/2005) e chuvosa (abril/2006).
Amostras Al As Ba Ca Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Ni Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr

g·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 g·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1 mg·kg-1

S01 1,63 3,87 90,20 3522 18,62 4,21 27,56 26,10 58,10 0,333 1003 2856 30,82 0,115 2,02 1,04 20,28 13,98 4,40 79,80 < 0,15
S02 1,01 < 1,0 7,83 76,60 3,90 1,10 14,69 1,18 20,29 0,140 34,78 529,0 1,63 0,989 0,307 2,34 6,64 1,83 1,05 8,80 1,37
S03 1,14 < 1,0 17,85 104,2 7,75 1,37 6,24 1,71 37,09 0,466 46,44 945,0 3,23 1,38 0,824 3,72 5,93 1,97 2,09 3,90 1,81
S04 1,42 < 1,0 46,68 231,7 24,57 2,10 29,63 4,95 50,70 8,31 65,30 2503 34,00 0,341 2,07 2,46 7,15 4,45 3,70 18,85 1,54
S05 2,10 < 1,0 42,01 181,9 17,48 1,91 13,96 2,57 38,28 0,679 50,90 1661 8,00 0,734 0,841 0,956 5,69 4,16 2,87 8,38 0,675
S06 0,567 < 1,0 14,09 86,60 7,19 1,76 17,92 1,29 31,77 0,285 45,78 727,0 4,75 0,374 0,368 0,994 4,97 2,31 1,91 12,05 0,585
S07 1,03 < 1,0 22,91 209,1 4,58 2,57 6,07 2,74 70,00 0,718 90,90 1046 4,34 0,605 0,715 1,59 11,89 5,07 2,32 8,17 0,479
S09 1,21 < 1,0 25,62 184,8 5,30 2,94 21,55 4,26 56,40 0,166 65,50 359,3 1,84 0,213 1,14 1,16 8,82 5,27 1,23 23,57 0,418
S10 0,752 < 1,0 14,38 78,30 3,08 1,84 5,30 1,60 66,30 0,480 64,20 616,0 2,80 0,420 0,438 1,00 8,52 3,49 1,88 6,11 0,451
S11 1,42 < 1,0 36,93 301,8 7,23 3,25 8,18 3,48 119,6 0,950 176,5 1266 6,35 0,872 0,928 1,98 16,49 7,03 4,66 10,88 0,643
S12 1,60 < 1,0 42,64 311,1 8,01 3,67 15,10 3,96 115,5 1,10 178,2 1395 6,66 0,924 1,19 2,03 18,68 8,14 4,71 15,02 0,643
S13 1,52 < 1,0 49,31 296,5 9,70 3,60 10,05 3,78 99,80 1,24 148,5 1632 7,55 0,844 1,39 2,02 15,69 7,67 4,61 11,94 0,729
S14 1,86 < 1,0 60,00 443,4 11,29 4,48 12,66 4,73 100,1 1,29 190,6 1881 8,84 1,06 1,70 2,43 18,23 9,40 6,06 15,18 0,796
S15 1,90 < 1,0 58,40 429,0 10,71 4,52 18,81 4,25 101,9 1,28 190,3 1908 8,65 1,05 1,72 2,19 17,28 9,02 5,44 16,72 0,761
S16 1,97 < 1,0 68,20 469,2 11,91 4,79 23,45 4,67 81,90 1,41 182,1 2080 9,87 1,00 2,18 2,25 15,78 9,45 6,41 19,25 0,799
S17 1,21 < 1,0 37,51 306,7 4,82 4,58 25,30 2,16 36,36 0,123 115,0 920,0 1,59 0,233 3,43 0,572 10,85 5,92 0,85 17,41 0,245
S18 1,47 < 1,0 78,60 231,6 13,93 3,04 18,03 3,25 58,70 1,97 88,20 2745 12,20 0,958 3,92 2,74 10,85 6,54 3,60 11,89 1,15
Mínimo 0,567 < 1,0 7,83 76,60 3,08 1,10 5,30 1,18 20,29 0,123 34,78 359,3 1,59 0,115 0,307 0,572 4,97 1,83 0,85 3,90 < 0,15
Máximo 2,10 3,87 90,20 3522 24,57 4,79 29,63 26,10 119,6 8,31 1003 2856 34,00 1,38 3,92 3,72 20,28 13,98 6,41 79,80 1,81
Média 1,40 - 41,95 439,1 10,00 3,04 16,15 4,51 67,22 1,23 161,0 1475 9,01 0,712 1,48 1,85 11,99 6,22 3,40 16,94 0,818
Desvio Padrão 0,43 - 23,7 804 5,9 1,2 7,6 5,7 31,0 1,9 224 775 9,4 0,37 1,0 0,82 5,2 3,2 1,8 17,0 0,43
Mediana 1,42 - 42,01 231,7 8,01 3,04 15,10 3,48 58,70 0,718 90,90 1395 6,66 0,844 1,19 2,02 10,85 5,92 3,60 12,05 0,702
S02 0,580 < 1,0 4,82 116,6 2,55 0,847 12,02 0,547 14,08 0,093 47,39 333,6 1,37 0,385 0,232 0,71 5,01 1,32 2,15 5,74 0,400
S03 0,573 < 1,0 6,72 105,8 2,80 1,09 8,18 0,732 13,50 0,248 43,30 395,9 2,04 0,491 0,343 0,90 5,18 2,15 1,08 4,43 0,569
S04 0,844 < 1,0 19,36 147,8 7,69 1,96 7,50 1,54 26,60 1,28 52,13 976,0 8,08 0,473 0,975 1,07 7,70 3,09 1,51 5,42 0,767
S05 0,459 < 1,0 10,03 88,20 3,71 1,11 12,36 1,07 14,09 0,282 31,07 492,4 3,47 0,449 0,287 0,98 3,89 2,21 1,03 6,35 0,525
S06 0,540 < 1,0 10,03 132,7 4,02 1,25 8,69 1,14 21,05 0,261 49,97 544,0 3,41 0,536 0,469 0,98 4,60 2,47 1,04 5,11 0,567
S07 0,267 < 1,0 5,56 59,70 1,41 0,906 8,21 0,716 34,41 0,162 24,06 304,3 1,37 0,215 0,316 0,74 3,68 1,87 0,68 4,81 0,329
S09 1,07 < 1,0 13,14 121,0 1,84 2,25 21,29 2,35 36,49 0,074 55,00 103,6 0,874 0,217 0,695 1,06 7,08 3,55 0,72 12,80 0,459
S10 0,519 < 1,0 10,60 70,30 2,56 1,36 9,31 1,19 51,10 0,324 42,76 475,5 2,38 0,297 0,471 1,06 5,87 2,48 1,11 6,43 0,381
S11 0,755 < 1,0 15,43 161,0 3,77 1,78 10,34 1,67 66,60 0,508 76,70 676,0 3,43 0,427 0,680 1,23 7,68 3,65 1,75 7,76 0,422
S12 0,634 < 1,0 13,73 110,5 3,22 1,49 9,12 1,50 59,80 0,425 53,60 616,0 3,06 0,408 0,609 1,18 6,69 3,05 1,44 6,75 0,413
S16 1,08 < 1,0 24,23 188,5 8,30 2,19 12,15 2,22 49,54 0,785 71,20 1149 6,56 0,796 1,17 1,59 8,30 4,19 2,32 7,95 0,745
S17 0,329 < 1,0 18,56 115,7 0,86 1,09 27,68 0,444 15,66 0,041 36,56 166,2 < 0,50 0,075 1,51 < 0,46 4,05 1,30 0,26 13,92 0,196
S18 1,48 < 1,0 50,68 230,4 10,86 2,66 17,71 2,86 57,03 1,26 83,50 1794 8,31 0,796 2,75 2,34 8,86 5,61 3,12 11,90 0,977
Mínimo 0,267 < 1,0 4,82 59,70 0,86 0,847 7,50 0,444 13,50 0,041 24,06 103,6 < 0,50 0,075 0,232 < 0,46 3,68 1,30 0,26 4,43 0,196
Máximo 1,48 < 1,0 50,68 230,4 10,86 2,66 27,68 2,86 66,60 1,28 83,50 1794 8,31 0,796 2,75 2,34 8,86 5,61 3,12 13,9 0,977
Média 0,702 - 15,61 126,8 4,12 1,54 12,66 1,38 35,38 0,442 51,33 617,5 3,70 0,428 0,808 1,15 6,05 2,84 1,40 7,64 0,519
Desvio Padrão 0,34 - 11,97 46,8 2,98 0,58 6,04 0,74 19,47 0,419 17,37 459,7 2,57 0,209 0,693 0,44 1,78 1,21 0,78 3,18 0,209
Mediana 0,580 - 13,14 116,6 3,22 1,36 10,34 1,19 34,41 0,282 49,97 492,4 3,24 0,427 0,609 1,06 5,87 2,48 1,11 6,43 0,459
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V.5. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE SÍLICA (SiO2) 
 

Tabela V.14 – Comparação dos resultados de sílica por diferença e pelo método por via úmida. 

SiO2 (%) SiO2 (%) Erro Amostras 
por diferença via úmida  (%) 

S01seca 38,08 36,87 3,28 
S02seca 45,94 46,24 0,65 
S09seca 76,75 75,99 1,00 
S14seca 51,03 49,72 2,63 

S09chuvas 93,89 91,67 2,42 
S18chuvas 44,93 43,88 2,39 

    Média 2,06 
    Desvio Padrão 1,02 

 

 

V.6. RESULTADOS DAS AMOSTRAS DA REPRESA DE TABUÃO 
 Amostras coletadas por Guimarães (2005): RT03 = S-03; RT04 = S-04; RT05 = S-05 

 Resultados obtidos a partir da digestão total (HCl-HNO3-HF). 

 

Tabela V.15 – Concentração total dos constituintes maiores e traço nas amostras de sedimentos da 
Represa de Tabuão, coletadas em março/2003.  

Represa de Tabuão Elementos 
RT03 RT04 RT05 

Al g·kg-1 140,7 144,2 151,4 
As mg·kg-1 < 6,0 < 6,0 < 6,0 
Ba mg·kg-1 652,0 714,0 720,0 
Ca  mg·kg-1 678,0 811,0 915,0 
Co mg·kg-1 26,00 26,58 27,01 
Cr mg·kg-1 122,0 143,7 147,7 
Cu mg·kg-1 33,01 33,94 39,33 
Fe g·kg-1 84,32 84,45 81,67 
K mg·kg-1 32953 34115 33615 
Li mg·kg-1 24,79 26,54 29,33 

Mg mg·kg-1 4006 4098 4221 
Mn mg·kg-1 2603 2615 2838 
Na mg·kg-1 1454 1719 1815 
Ni mg·kg-1 74,10 84,00 93,50 
P mg·kg-1 466,9 489,8 579,0 
Sc mg·kg-1 12,96 14,65 15,72 
Sr mg·kg-1 45,71 55,60 60,00 
Th mg·kg-1 32,65 27,78 27,11 
Ti mg·kg-1 4591 4640 4375 
V mg·kg-1 146,7 156,9 153,2 
Y mg·kg-1 25,09 28,44 29,17 
Zn mg·kg-1 82,50 83,00 92,30 
Zr mg·kg-1 148,1 151,9 143,7 
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V.7. MATRIZES DE CORRELAÇÃO 

 
 Correlação entre constituintes da amostra de sedimento integral (< 2 mm)  

Digestão Total; PPC seqüencial; SiO2 por diferença; porcentagem de silte-argila. 

 
Tabela V.16 – Matriz de correlação considerando a digestão total das amostras de sedimento integral (< 2 mm). 
 

Al Ba Ca Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni Sr Ti V Zn SiO 2 S/A PPC 550°C PPC 950°C

Al 1,000
Ba 0,873 1,000
Ca 0,664 0,406 1,000
Co -0,334 -0,139 -0,239 1,000
Cr 0,892 0,752 0,842 -0,297 1,000
Cu 0,732 0,736 0,503 0,175 0,800 1,000
Fe 0,479 0,265 0,712 -0,176 0,756 0,463 1,000
K 0,985 0,821 0,624 -0,317 0,852 0,732 0,466 1,000
Li 0,862 0,689 0,869 -0,227 0,965 0,851 0,723 0,841 1,000

Mg 0,845 0,851 0,415 -0,352 0,670 0,465 0,228 0,814 0,590 1,000
Mn 0,581 0,629 0,401 0,125 0,700 0,912 0,580 0,580 0,743 0,377 1,000
Na 0,876 0,834 0,655 -0,180 0,874 0,813 0,472 0,833 0,872 0,621 0,659 1,000
Ni 0,733 0,560 0,747 -0,095 0,885 0,857 0,844 0,744 0,915 0,460 0,827 0,703 1,000
Sr 0,938 0,745 0,740 -0,213 0,905 0,835 0,585 0,950 0,930 0,644 0,690 0,883 0,851 1,000
Ti 0,771 0,681 0,545 -0,424 0,810 0,459 0,655 0,717 0,691 0,665 0,461 0,751 0,605 0,683 1,000
V 0,878 0,760 0,710 -0,425 0,937 0,654 0,703 0,828 0,854 0,680 0,569 0,871 0,750 0,835 0,942 1,000
Zn 0,778 0,726 0,538 -0,172 0,788 0,711 0,568 0,770 0,756 0,704 0,693 0,652 0,771 0,751 0,636 0,705 1,000

SiO 2 -0,951 -0,790 -0,752 0,312 -0,961 -0,775 -0,723 -0,935 -0,924 -0,760 -0,674 -0,848 -0,872 -0,933 -0,834 -0,930 -0,820 1,000
S/A 0,727 0,756 0,329 -0,458 0,611 0,361 0,151 0,679 0,492 0,839 0,271 0,651 0,328 0,547 0,681 0,678 0,542 -0,631 1,000

PPC 550°C 0,978 0,916 0,598 -0,310 0,854 0,703 0,411 0,949 0,811 0,881 0,560 0,855 0,672 0,872 0,763 0,856 0,770 -0,914 0,737 1,000
PPC 950°C 0,967 0,828 0,688 -0,287 0,893 0,761 0,555 0,955 0,883 0,823 0,639 0,847 0,783 0,928 0,770 0,861 0,778 -0,954 0,666 0,920 1,000  
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 Correlação entre constituintes da fração de sedimento < 62,5 µm  
Elementos maiores e traço. 

 
 
Tabela V.17 – Matriz de correlação considerando a digestão total das amostras de sedimentos (fração < 62,5 µm). 

Al Ba Ca Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni Sr Ti V Zn
Al 1,000
Ba 0,625 1,000
Ca 0,765 0,222 1,000
Co 0,480 0,041 0,656 1,000
Cr 0,239 -0,354 0,607 0,772 1,000
Cu 0,799 0,518 0,637 0,738 0,314 1,000
Fe -0,330 -0,710 0,150 0,436 0,772 -0,120 1,000
K 0,960 0,661 0,674 0,349 0,108 0,763 -0,385 1,000
Li 0,844 0,253 0,876 0,805 0,612 0,818 0,107 0,750 1,000
Mg 0,769 0,560 0,555 0,227 0,084 0,435 -0,427 0,679 0,558 1,000
Mn 0,647 0,132 0,685 0,891 0,640 0,824 0,319 0,556 0,874 0,364 1,000
Na 0,713 0,402 0,690 0,785 0,520 0,766 -0,022 0,593 0,845 0,392 0,690 1,000
Ni 0,602 -0,059 0,792 0,847 0,758 0,706 0,474 0,534 0,885 0,304 0,931 0,614 1,000
Sr 0,868 0,366 0,865 0,723 0,514 0,859 0,058 0,834 0,933 0,460 0,839 0,783 0,853 1,000
Ti -0,438 -0,736 -0,068 0,360 0,671 -0,219 0,831 -0,550 -0,068 -0,399 0,126 -0,055 0,209 -0,180 1,000
V -0,161 -0,572 0,252 0,525 0,894 -0,028 0,882 -0,274 0,231 -0,267 0,311 0,251 0,440 0,141 0,862 1,000

Zn 0,671 0,313 0,575 0,665 0,354 0,830 0,028 0,592 0,685 0,471 0,807 0,501 0,684 0,695 -0,022 0,054 1,000
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V.8. ÁGUAS INTERSTICIAIS 

 

 
Tabela V.18 – Concentração de metais nas amostras de águas intersticiais dos sedimentos coletadas durante a 
estação de seca (setembro/2005). 

Água Al Fe Mn Na K Ca  Mg Ba Co Cu Li Sr Zn 
Intersticial µg·L-1 µg·L-1 µg·L-1 µg·mL-1 µg·mL-1 µg·mL-1 µg·mL-1 µg·L-1 µg·L-1 µg·L-1 µg·L-1 µg·L-1 µg·L-1 

AI.01 7,57 29,00 449,9 0,168 0,116 2,23 1,27 7,86 < 15 < 2,5 1,02 1,43 < 4,5 
AI.03 16,05 22,56 93,50 1,46 1,51 3,08 1,99 3,00 < 15 < 2,5 5,07 7,95 < 4,5 
AI.05 25,61 5,72 31,21 1,00 0,331 4,50 2,51 7,04 < 15 < 2,5 5,33 9,75 6,42 
AI.10 304,4 183,0 838,0 0,586 0,504 1,22 0,562 7,64 < 15 < 2,5 3,30 3,91 < 4,5 
AI.11 2622 2087 66,70 0,742 0,679 2,26 0,872 14,55 < 15 < 2,5 2,52 4,61 6,78 
AI.12 3415 2576 495,7 0,641 1,249 0,640 0,272 15,97 43,80 4,86 3,31 4,01 11,86 
AI.13 178,6 53,00 2241 0,768 0,874 6,12 2,56 31,28 < 15 < 2,5 3,22 16,0 < 4,5 
AI.14 1825 586,0 3921 0,761 0,795 4,90 1,97 40,70 < 15 < 2,5 3,63 15,95 6,22 
AI.15 2307 1419 149,8 0,775 0,693 4,26 1,78 24,01 < 15 < 2,5 3,49 11,38 5,24 
AI.16 657,0 286,1 1204 0,861 0,811 5,51 2,33 26,01 < 15 < 2,5 3,30 16,93 < 4,5 

Nota: Cr < 15,0 µg·L-1; Ni < 20,0 µg·L-1 
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