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Resumo  
 

Para avaliar as características geoquímicas de água e sedimentos do rio Conceição e 

determinar a influência de atividades antrópicas nas variações das mesmas, foi realizado um estudo 

geoquímico ambiental. 

A área de estudo encontra-se localizada no Município de Santa Bárbara, Estado de Minas 

Gerais – Brasil. Geologicamente está inserida na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero e é 

caracterizada pelas unidades litoestratigráficas do Supergrupo Rio das Velhas e do Supergrupo Minas. 

Este estudo envolveu o monitoramento hidrogeoquímico sazonal de parâmetros físico-

químicos de qualidade da água, como temperatura, pH, Eh, oxigênio dissolvido, condutividade 

elétrica, sólidos totais dissolvidos, turbidez, alcalinidade, sulfato e cloreto; e a quantificação dos 

elementos Ca, Na, K, Mg, Fe, Mn, Al, As, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Ni, V e Zn na água e sedimentos. Para 

tal estudo foram coletadas 27 amostras de água, 25 amostras de sedimentos, no verão (julho e 

setembro de 2004) e no inverno (outubro 2003) ao longo do rio e nos seus principais tributários. Além 

das amostras de água e sedimentos, foram coletadas nas cabeceiras do rio Conceição, 6 amostras de 

rocha e 6 de solos (maio de 2004), para estabelecer a correlação entre a mineralogia e a geoquímica 

das rochas, solos, sedimentos e águas e determinar as fontes dos elementos maiores Al, Fe, Mg, Mn, K 

e Ca. 

Os sedimentos apresentaram valores variáveis nas concentrações dos elementos maiores e 

metais traços. Concentrações elevadas de Zn, Cu e As foram observadas à jusante do rio Conceição, as 

quais estão relacionadas as atividades de mineração de ouro, isto foi evidenciado nos gráficos de 

probabilidade normal.  

Usando os valores de linha de base foi calculado o Índice de Geoacumulação (IGEO), 

classificando o rio Conceição como praticamente não poluído pelos elementos Cr, Zn e Cu, 

moderadamente poluído por Pb e fortemente a extremamente poluído por As. 

A principal fonte litológica responsável pelas concentrações dos elementos determinados nos 

solos e nos sedimentos são as rochas do Supergrupo Rio das Velhas , para os elementos Al, K, Mg, Cd 

e Pb, e as rochas do Supergrupo Minas para os elementos Ca, Mg e Fe. 

Os resultados das analises de água evidenciaram aumento de turbidez, sulfato e cloreto nos 

pontos localizados nas proximidades dos aglomerados urbanos, sendo atribuídos ao lançamento de 

esgotos doméstico.  
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Em relação à concentração dos elementos maiores e metais traço na água, cabe destacar que ao 

longo do rio, essas concentrações estão dentro dos níveis permitidos pela resolução CONAMA 357 

(2005) para águas das classes 1 e 2. Somente os pontos C14, C29 e C27, apresentaram concentrações 

de Fe, Ni, Pb e Cr acima destes padrões, as quais estão relacionadas com as atividades de mineração.  

A concentração de elementos químicos nos solos, sedimentos e água estão relacionados com 

as litologias dos Supergrupos Rio das Velhas e Minas, sendo também influenciada pelas atividades 

antrópicas desenvolvidas na região, como a mineração. 
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Abstract  
 

An environmental investigation was carried out in basin of the Conceição river, aiming at 

evaluate the geochemical characteristics of water and sediments, and to determine the influences of 

human activities in its composition and variations. 

The study area is located at the District of Santa Bárbara, Minas Gerais state - Brazil. 

Geologically it is inserted in the northeast portion of the Iron Quadrangle and its lithology is 

characterized by the units of the Rio das Velhas and the Minas Super groups.  

This study involved a seasonal determination of the hydrogeochemical and physiochemical 

parameters of the quality of the River water, as : temperature, hydrogen potential, oxidation-reduction 

potential, dissolved oxygen, electric conductivity, total dissolved solids, turbidity, alkalinity, and the 

contents of sulphate and chloride. Also the content of Ca, Na, K, Mg, Fe, Mn, Al, The, Cd, Pb, Co, 

Ass, Cr, Ni, V and Zn were determined in the water and sediments. For this study 27 samples of water 

and 25 samples of sediments were collected. The sampling along the river and in its main tributaries in 

the summer (July and September of 2004) and in the winter (October 2003). In addition to the water 

and sediments samples, 6 rock and soil samples, collected in the headboards of the Conceição river in 

May of 2004 were investigated, to establish the correlation between the mineralogy and the 

geochemistry of the rocks, soils, sediments and the water, and to determine the sources for the main 

elements Al, Fe, Mg, Mn, K and Ca. 

The sediments show variable values in the concentrations as welll as for the major elements 

also as for the trace metals. High concentrations of Zn, Cu, and As were observed in the downstream 

of the Conceição, river which could be related to the mining activities for gold. This is shown in 

graphics of the normal distribution. 

Using the baseline values, the Geoaccumulation Index parameter was calculated, classifying  

the Conceição river as practically no polluted in the case of the elements Cr, Zn and Cu, only 

moderately polluted by Pb, but strongly to extremely strongly polluted by As. 

The main sources for the concentrations of the determined elements in the soils and in the 

sediments, are the rocks of the Rio das Velhas Super group for the elements Al, K, Mg, Cd and Pb, 

and the Minas Super group for the elements Ca, Mg and Fe.  

The results of the water analyses evidenced an increase of turbidity, sulphate and chloride in 

the proximities of the urban areas, which could be attributed to the release of domestic sewages.  
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In relation to the concentration of the main elements and trace metals in the water, it could be 

written down, that those concentrations along the whole river are inside of the levels allowed by the 

resolution of CONAMA 357 (2005) for waters of the classes 1 and 2. Only at the sample points C14, 

C29 and C27, higher concentrations of Fe, Ni, Pb and Cr were observed, which are related with the 

mining activities. 

The concentration of chemical elements in soils, sediments and water is related with the 

lithology of the Rio das Velhas and Mines Supergroups, also being influenced by antropogenhic 

activities developed in the region, as the mining. 
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Resumen  
 

Para evaluar las características geoquímicas del agua y de los sedimentos del río Conceição y 

determinar la influencia de actividades antrópicas en las variaciones de las mismas, fue realizado un 

estudio geoquímico ambiental. 

El área de estudio se localiza en el Municipio Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais – Brasil. 

Geológicamente está ubicada en la porción nordeste del Cuadrilátero Ferrífero y es caracterizada por 

las unidades litoestratigráficas del Supergrupo Rio das Velhas y del Supergrupo Minas.  

Este estudio envolvió un monitoramiento hidrogeoquímico sazonal de los parámetros físico-

químicos de calidad del agua, como temperatura, pH, Eh, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, 

sólidos totales disueltos, turbidez, alcalinidad, sulfato y cloruros; y la cuantificación de los elementos 

Ca, Na, K, Mg, Fe, Mn, Al, As, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Ni, V y Zn en el agua y en los sedimentos. Para tal 

estudio fueron colectadas 27 muestras de agua, 25 muestras de sedimentos, en el verano (julio y 

septiembre de 2004) y en el invierno (octubre 2003) en toda la extensión del río y en sus principales 

tributarios. Además de las muestras de agua y sedimentos, fueron colectadas en las cabeceras del río 

Conceição, 6 muestras de rocas y 6 muestras de suelos (mayo de 2004) para establecer correlación 

entre la mineralogía y la geoquímica de las rocas, suelos, sedimentos y aguas y determinar las fuentes 

de los elementos mayores Al, Fe, Mg, Mn, K y Ca. 

Los sedimentos presentaron valores variables en las concentraciones de los elementos mayores 

y metales traza. Concentraciones elevadas de Zn, Cu e As fueron observadas aguas abajo del río 

Conceição, las que están relacionadas con las actividades de minería aurífera, esto fue evidenciado en 

los Gráficos de Probabilidad Normal.  

Usando los valores de línea de base, fue calculado el Índice de Geoacumulación (IGEO), 

clasificando el río Conceição como prácticamente no contaminado por los elementos Cr, Zn y Cu, 

moderadamente contaminado por Pb y fuerte a extremamente contaminado por As. 

Las rocas del Supergrupo Rio das Velhas son las fuentes de las concentraciones de Al, K, Mg, 

Cd y Pb, y las rocas del Supergrupo Minas son las fuentes de las concentraciones de Ca, Mg y Fe, 

determinados en los suelos y en los sedimentos. 

Los resultados de los análisis del agua evidenciaron aumento de la turbidez, sulfato e cloruros 

en los puntos localizados en las cercanías de los aglomerados urbanos, siendo atribuidos al 

lanzamiento de residuos domésticos.  

En relación a la concentración de los elementos mayores y metales traza en el agua, cabe 

destacar que en toda la extensión del río, esas concentraciones están dentro de los niveles permitidos 

por la resolución CONAMA 357 (2005) para aguas de las clases 1 y 2. Solamente los pontos C14, C29 
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y C27, presentaron concentraciones de Fe, Ni, Pb y Cr superiores a estos valores, las cuales están 

relacionadas con la minería.  

La concentración de elementos químicos en los suelos, sedimentos y agua está relacionada con 

las litologías de los Supergrupos Rio das Velhas y Minas, siendo también influenciadas por las 

actividades antropogénicas desarrolladas en la región, como la minería. 
 



CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste capítulo são tratados alguns aspectos introdutórios à pesquisa. São apresentados os 

objetivos, localização e vias de acesso à área de estudo e uma síntese dos trabalhos anteriores 

desenvolvidos no Quadrilátero Ferrífero. 

1.1 – APRESENTAÇÃO 

O homem, desde os primórdios da civilização, vem buscando qualidade de vida e praticidade 

em suas tarefas do dia-a-dia. Com esse intuito, ele gera, desordenadamente, em seu ambiente, 

inúmeras substâncias nocivas ao seu bem estar. Com isso, na medida em que o espaço em que vive é 

agredido, a qualidade de vida que tanto busca tende, então, a decair. 

Uma das atividades, entre as várias que agridem o meio ambiente é a mineração, que 

representa nos dias de hoje a base de um dos mais importantes segmentos da economia nacional. 

Apesar da inegável contribuição da mineração para a sociedade atual, diversos poluentes são 

provenientes de suas atividades. As minerações de ferro e, especialmente de ouro, lidam com enormes 

quantidades de elementos potencialmente tóxicos que, sob certas condições, podem ser mobilizados 

para o ambiente durante e após as operações de exploração mineral. Além dos poluentes tradicionais 

destas minerações, como o ferro e o enxofre, são liberados também alumínio, manganês, cromo, 

cobalto, níquel, zinco, cobre e vários outros metais traço, alguns destes com grande potencial 

toxicológico, como por exemplo, arsênio, mercúrio, cádmio e chumbo.  

O Quadrilátero Ferrífero constitui uma das regiões de maior atividade de mineração do Estado 

de Minas Gerais, o que contribui para a grande quantidade de problemas de degradação ambiental. Por 

meio de pesquisas anteriormente realizadas, foi determinada a influência das atividades de mineração 

na contaminação em vários rios, córregos, lagos, barragens e outros aqüíferos da região supracitada. 

Os estudos verificaram a ocorrência de contaminação principalmente por mercúrio, produto da 

atividade de garimpagem, a qual foi determinada no rio do Carmo (Eleutério 1997), nos córregos do 

Parque Estadual do Itacolomi (Oliveira 1999) e na cachoeira das Andorinhas (Andrade 2000). 

contaminações por arsênio associadas às atividades garimpeiras, foram observadas no rio Gualaxo do 

Norte (Costa 2001). 

No Município de Santa Bárbara, onde está inserida a área de estudo, são desenvolvidas várias 

atividades de subsistência, entre elas estão as minerações de ferro e de ouro, destacando-se as minas de 

ouro Brucutu, São Bento e Córrego do Sítio e a mina de ferro de Capanema. Tal fato torna importante 
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o estudo do rio Conceição, pois permitirá determinar se essas atividades de exploração mineral 

exercem influência na geoquímica da água e dos sedimentos do rio.  

1.2 – OBJETIVOS 

O objetivo desta dissertação é o de caracterizar os diversos parâmetros de qualidade de 

águas, assim como realizar a análise geoquímica de águas, sedimentos, solos e rochas no vale do rio 

Conceição, com o intuito de determinar possíveis variações de origem antrópica. Dentro deste 

contexto, procurou-se atingir os seguintes objetivos específicos: 

 caracterização petrográfica/mineralógica das rochas aflorantes e dos diferentes tipos de solos 

do entorno do rio Conceição; 

 o monitoramento hidrogeoquímico sazonal de parâmetros físico-químicos de qualidade da 

água do rio Conceição e seus tributários principais, tais como: temperatura, potencial 

hidrogeniônico, potencial oxido redução, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, sólidos 

totais dissolvidos, turbidez, alcalinidade, sulfato e cloreto; 

 quantificação de metais em águas, sedimentos, solos e rochas; 

 determinação dos valores de linha de base e cálculo do Índice de Geoacumulação (IGEO); 

1.3 – LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A bacia hidrográfica do rio Conceição está localizada no Município de Santa Bárbara, no 

Estado de Minas Gerais, Brasil, a aproximadamente 70 km de distância da cidade de Ouro Preto. 

Situada entre as longitudes 43°37’30” e 43°22’30”W e as latitudes 19°55’00” e 20°13’00”S (Figura 

1.1), possui cerca de 27 km de comprimento, abrangendo parte de três folhas topográficas 1:50.000 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Acuruí, Catas Altas e Caeté e a folha 

topográfica 1:25.000 do IBGE: Itabira (IBGE 2005). 

O acesso à bacia hidrográfica do rio Conceição, partindo-se de Ouro Preto pode ser realizado 

pelas rodovias BR-356 que liga Ouro Preto a Mariana e MG-129 que liga Mariana a Santa Bárbara. 

Outro acesso, é feito pela rodovia BR-262 que liga Belo Horizonte a Santa Bárbara (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 – Mapa de localização da área de estudo, contendo as principais vias de acesso utilizadas 
(modificado de Karlsson & Westerlund 2002).  

1.4 – TRABALHOS ANTERIORES 

Há alguns anos, vários pesquisadores vêm estudando rios e córregos de áreas naturalmente 

contaminadas pela presença de diversos metais traço nos depósitos minerais, e áreas afetadas por 

atividades antrópicas no Quadrilátero Ferrífero. Tais estudos determinaram a presença de arsênio, 

mercúrio, cádmio e outros metais traço em locais onde a mineração é responsável pelas altas 

concentrações destes elementos, especialmente quando esta é realizada de forma artesanal.  

Dentre os estudos realizados nos córregos da região do Quadrilátero Ferrífero podem-se citar o 

trabalho de Eleutério (1997), que analisou os níveis de contaminação por metais traço em sedimentos 

de fundo do rio do Carmo, situado na porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero, borda sudeste do 

Parque Estadual do Itacolomi. Mediante o uso de Espectrofotometria de Absorção Atômica, foram 

detectadas concentrações de mercúrio acima do limite máximo permitido para sedimentos (0,1 µg/g); 

determinando assim a contaminação por mercúrio neste rio. Segundo este autor, o mercúrio estaria 

associado ao processo de extração de ouro em garimpos, que seriam os responsáveis pela 
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contaminação não só de mercúrio, mas também de outros metais, tais como As, Pb, Zn, Cu, Cd, Co, 

Cr, Ni e Li.  

Zeferino et al. (1998) fizeram análises químicas em amostras de água e de sedimento em 

alguns pontos dos rios Água Suja, Gualaxo do Norte, Tripuí e do Carmo, situados na parte leste do 

Quadrilátero Ferrífero. Foram detectadas variações nos parâmetros pH e Eh entre as duas estações do 

ano. Para os autores, o aumento do pH durante o inverno estaria associado ao desenvolvimento de um 

ambiente redutor, que favoreceria a adsorção de mercúrio pelos sedimentos. O contrário ocorreria no 

verão, quando há uma queda nos valores de pH e o um aumento da oxigenação das águas, que teriam 

atuado como remobilizantes de mercúrio nos sedimentos, justificando os baixos valores de mercúrio 

nesta época do ano. As análises realizadas pelos autores demonstraram ainda que até cerca de 50 % do 

mercúrio total está associado aos minerais de ferro presentes nos sedimentos. 

A água da barragem da mineração Samarco, também foi foco de estudo ambiental. Na 

barragem de Santarém, localizada no Município de Mariana, leste do Quadrilátero Ferrífero, 

Matsumura (1999) desenvolveu estudos dos parâmetros físico-químicos da qualidade da água. Para o 

autor, é possível que o uso de produtos químicos como a soda cáustica (NaOH) no processo produtivo 

da empresa tenha influência nos valores de pH (básico) e nas grandes variações de concentração dos 

níveis de sódio na água. Já as diferenças entre os valores das determinações da Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO) e da Demanda Química de Oxigênio (DQO) indicariam a presença de matéria 

orgânica pouco ou não biodegradável no sistema. Apesar desses dados sugerirem que existe uma fonte 

antrópica de contaminação, a análise dos elementos cromo, manganês, cobre, ferro e níquel, 

apresentaram valores abaixo do limite máximo especificado pela resolução CONAMA 20/86 para a 

classe da barragem. Trabalhos mais recentes, que estudaram o papel dos resíduos das mineradoras de 

ferro na absorção de metais traço e a avaliação de fixação deles nos sedimentos desta barragem, foram 

realizados por Basílio (2005). 

Segundo Oliveira (1999) os níveis de contaminação por metais traço na água e nos sedimentos 

de corrente dos córregos do Parque Estadual do Itacolomi e rios e córregos localizados ao redor do 

parque, são resultado da atividade de garimpagem. Nos sedimentos foram observadas concentrações 

de mercúrio acima do limite máximo recomendado (0,1 mg/kg). Também foram determinadas altas 

concentrações de cádmio em valores que variam de 1,0 ppm a 22 ppm, caraterizando alguns locais 

como altamente poluídos. Os resultados das análises da água mostraram que todas as concentrações de 

metais estão abaixo do limite estabelecido pela resolução CONAMA 20/86, com exceção do ferro, que 

apresentou alguns valores elevados, o que, segundo a autora, pode estar relacionado à presença de 

hematita, goethita, magnetita e clorita na área estudada. 
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Andrade (2000) desenvolveu estudos de água e sedimentos de corrente na cabeceira do rio das 

Velhas, situado, na Área de Preservação Ambiental Cachoeira das Andorinhas, no Município Ouro 

Preto, na porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero. Os resultados analíticos demostraram um aumento 

das concentrações dos metais na água bem como nos sedimentos de alguns pontos amostrados, caso do 

ferro, alumínio, potássio, mercúrio, fósforo e arsênio. Para o autor, os níveis elevados de potássio, 

estariam associados ao uso se adubos de crescimento do tipo NPK, utilizado pela população, e o 

fósforo, associado aos insumos agrícolas. Já o mercúrio estaria associado à atividade de garimpagem 

que existia na área, enquanto o arsênio estaria ligado à remobilização deste elemento nos veios 

mineralizados com arsenopirita, que é explorada em pedreiras na área. Semelhante ao observado por 

Zeferino et al. (1998), os teores de oxigênio dissolvido se apresentaram mais baixos no inverno com 

relação ao verão, o que para o autor também estaria associado com a menor quantidade de água no 

sistema hídrico no inverno e conseqüentemente, menor turbulência. Coliformes fecais e coliformes 

totais foram observados em todas as amostras, indicando contaminação das águas por estes 

microorganismos. 

Estudos desenvolvidos no rio Gualaxo do Norte, situado na região sudeste do Quadrilátero 

Ferrífero, o qual recebe os afluentes das minas Timbopeba, Samarco, Capanema, Samitri e dos 

garimpos de ouro, apontaram altos valores de bicarbonato, sulfato, sódio, condutividade elétrica, 

sólidos totais dissolvidos e salinidade na água. Estes afluentes são considerados como sendo a fonte 

dos contaminantes relacionados com o processo de beneficiamento do minério de ferro. Também 

foram caracterizados teores acima do limite estabelecido pela resolução do CONAMA 20/86 para 

cádmio, chumbo, ferro, manganês, alumínio e zinco. Os elevados teores de ferro e manganês foram 

atribuídos a fontes litogenéticas, associadas às atividades garimpeiras e ao enriquecimento desses 

elementos em lateritas, também exploradas em garimpos. As análises determinaram que o garimpo de 

Antônio Pereira é a principal fonte antropogênica dos elementos tóxicos arsênio, manganês, 

antimônio, bário e mércurio determinados em sedimentos do rio Gualaxo do Norte, gerando valores 

acima do limite estabelecido pela legislação (Costa 2001). 

Os processos geológicos como o intemperismo, disponibilizam os elementos para o meio 

ambiente, depois são transportados para os corpos d água, influenciando o aumento das concentrações 

desses elementos. Um exemplo deste processo foi observado na Estação Ecológica do Tripuí, que 

encontra-se parcialmente preservada da influência antrópica e se localiza próxima à cidade de Ouro 

Preto. Segundo Cruz (2002), os teores de cálcio, magnésio, cromo, vanádio e alumínio, devem-se 

exclusivamente aos processos naturais que atuaram sobre a litologia da área, liberando esses elementos 

para a água e os sedimentos da Estação Ecológica. Os teores de cálcio e o magnésio são oriundos dos 

mármores; o cromo, vanádio e alumínio são originários das rochas máficas. 
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Os dois tipos de contaminação, tanto a natural, como a causada por fontes antropogênicas 

também foram observadas no Quadrilátero Ferrífero. Karlssom & Westerlund (2002) estudaram a água 

e os sedimentos do lago do Peti, onde a análise dos sedimentos determinou altas concentrações de 

níquel e cromo, relacionadas pelas autoras com os solos lateríticos existentes no entorno do lago. Já as 

altas concentrações de arsênio, estrôncio e cobre foram atribuídas às atividades de mineração. Para 

Borba (2002) o Quadrilátero Ferrífero possui uma anomalia natural de arsênio, esta anomalia está 

relacionada com a gênese dos depósitos auríferos do greentone belt Rio das Velhas, onde o fluido 

proveniente de zonas profundas carreia o arsênio do manto até as rochas supracrustais. A atuação do 

intemperismo sobre os corpos de minério e suas hospedeiras em superfície (rochas do Grupo Nova 

Lima - greenstone belt Rio das Velhas), promove oxidação dos sulfetos e a liberação do arsênio para o 

ambiente. Além da liberação natural, as altas concentrações de arsênio encontradas nos sedimentos e 

águas, que ocorrem próximas às minas, se devem aos rejeitos que foram despejados nas drenagens ao 

longo de 300 anos de mineração. As lavras de beneficiamento das minas em operação atualmente 

funcionam de acordo com os regulamentos ambientais. Recentemente, em continuação aos estudos 

geoquímicos e ambientais do Quadrilátero Ferrífero, Martins (2005), analisou amostras de rochas, 

águas, sedimentos, solos e plantas, na região das minas de pirita Piquete e Santa Efigênia, no 

Município de Ouro Preto. Os resultados das análises determinaram níveis tóxicos de: alumínio na 

água; arsênio, cromo, cádmio, cobre, chumbo e zinco nos sedimentos de corrente; arsênio, cádmio, 

cobre, chumbo, níquel e cromo nos solos; zinco, manganês, níquel, cobre e chumbo nas plantas. As 

concentrações desses elementos possuem relação direta com a litologia local; porém são influenciadas 

por outros fatores, como: condições físico-químicas do ambiente, variações sazonais, disponibilidade e 

biodisponibilidade de elementos químicos.  

Muitos dos trabalhos citados, assim como também o presente estudo, fazem parte da 

cooperação entre o Departamento de Geologia da Escola de Minas, da Universidade Federal de Ouro 

Preto (DEGEO/EM/UFOP), Brasil e o Departamento de águas Magdebarg, do 

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle (UFZ), Alemanha. Projeto DLR-CNPq 9100/18/006 e 

CAPES-DAAD 162/03 2003-2006.  

1.5 – ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está organizada em oito capítulos, da conforme descrito a seguir: 

No primeiro capítulo são apresentadas as considerações gerais referentes à dissertação, 

abordando os objetivos principais do estudo, a localização da área com suas principais vias de acesso e 

os trabalhos da geoquímica ambiental desenvolvidos na área do Quadrilátero Ferrífero. 
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No segundo capítulo é realizada uma síntese da geologia regional, para a qual foram descritas 

as unidades litoestratigráficas do Quadrilátero Ferrífero. Adicionalmente, foi descrita a geologia que 

caracteriza a bacia hidrográfica do rio Conceição e foi apresentado um mapa geológico da área de 

estudo.  

No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia selecionada para atingir os objetivos 

propostos, descrevendo os procedimentos de coleta, os métodos analíticos utilizados para a 

caracterização química e mineralógica das rochas, solos e sedimentos, assim como a caracterização 

físico-química da água do rio Conceição, além dos respectivos laboratórios, equipamentos utilizados e 

das entidades envolvidas na execução deste projeto.  

No capítulo quatro é descrita a mineralogia das rochas, solos e sedimentos e identificados os 

litotipos estudados. Foram apresentados os resultados das análises químicas das rochas, solos e 

sedimentos, na forma de gráficos e foi estabelecida correlação entre a mineralogia e a química, 

sugerindo as possíveis fontes dos elementos determinados. Com base nas concentrações dos elementos 

arsênio, cádmio, chumbo, zinco, cromo e cobre, determinados nos sedimentos foram estabelecidos os 

níveis de contaminação segundo o IGEO e o PEL. 

No quinto capítulo são apresentados os resultados das análises físico-químicas das águas do 

rio Conceição e apresentados na forma de gráficos e tabelas. Foi realizada a classificação da água do 

rio Conceição segundo os limites permitidos pela resolução do CONAMA 357 (2005) para os sólidos 

totais dissolvidos, turbidez, cloreto, sulfato, potencial hidrogeniônico, oxigênio dissolvido, manganês, 

bário, alumínio, zinco, vanádio, cobalto, níquel, chumbo, cromo, arsênio, cádmio, cobre, níquel, 

chumbo, cromo, manganês e ferro e de acordo aos usos ao qual está destinada a água. 

No capítulo seis são discutidos os resultados obtidos nesta pesquisa, com a interpretação 

conjunta de todos os métodos analíticos empregados nesta pesquisa. 

No capítulo sete são apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. A seguir 

no capitulo oito, foi apresentada a lista de referências bibliográficas. Os anexos encerram a 

dissertação. 
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CAPÍTULO 2 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

2.1 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL  

O Quadrilátero Ferrífero situa-se no extremo sul da Província de São Francisco (Almeida 

1977, Almedia & Hasui 1984), ocupando uma área de aproximadamente 7.000 km2 na porção central 

do estado de Minas Gerais.  

O Quadrilátero Ferrífero representa uma região clássica do Pré-Cambriano no Brasil, sendo 

alvo de estudos geológicos há mais de 200 anos. O interesse pela elucidação da história geológica Pré-

Cambriana se baseia na complexidade estrutural e em suas imensas riquezas minerais, principalmente 

ouro, ferro, manganês, alumínio e pedras preciosas como o topázio imperial.  

A bacia hidrográfica do rio Conceição encontra-se inserida na porção nordeste do Quadrilátero 

Ferrífero, no Anticlinal de Conceição (Figura 2.1), uma estrutura antiformal invertida de eixo NE-SW 

e caimento para SE, entre o Sinclinal Gandarela e o maciço do Caraça (Simons 1968, Dorr 1969). 

 
Figura 2.1 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero com a área de estudo (modificado de Dorr 1969, 
Chemale Jr. et al. 1994). 
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2.1.1 – UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

As unidades litoestratigráficas são caracterizadas da base para o topo, pelos complexos 

metamórficos, Supergrupo Rio das Velhas, o Supergrupo Minas, grupo Sabará, Grupo Itacolomi e 

sedimentos recentes (ou cenozóicos) (Dorr 1969, Schorscher 1978, Ladeira 1980, Rodrigues et al. 

1993, Renger et al. 1994). 

A Figura 2.2 apresenta a coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero, onde estão 

representadas as principais unidades litoestratigráficas da região. 
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Gr.  Nova LIma

Fm. Moeda

Fm. Batatal
Fm. Cauê

Fm. Gandarela

Fm. Cercadinho
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Piracicaba

Grupo Itabira

Grupo Caraça

Supergrupo
Rio das Velhas

Su
pe

rg
ru

po
M

in
as

2.9-3.2 Ga

2.61-2,78 Ga

Ar
qu

ea
no

2.4 Ga

Pa
le

op
ro

te
ro

zó
ic

o

2.12 Ga

1.75 Ga

Carbonatos

Formação Ferrífera Bandada

Metapelitos

Granitóides
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Pillow basaltos; komatiitos

Gnaisses; migmatitos

Metavulcânicas
 

Figura 2.2 -Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificada de Alkimin & Marshack 1998). 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, Vol.36, 113p. 

 11 

Complexos metamórficos 

Os complexos granito-gnáissicos metamórficos Bonfim, Santa Rita, Caeté, Belo Horizonte, 

Santa Bárbara e Bação, representam o embasamento cristalino de idade arqueana. Estes complexos são 

constituídos por rochas gnáissicas polideformadas de composição tonalítica a granítica, e 

subordinadamente por granitos, granodioritos, anfibolitos e intrusões máfica a ultramáfica (Herz 1970, 

Cordani et al. 1980, Ladeira et al. 1983, Teixeira 1982, Evangelista & Müller 1986). 

O Supergrupo Rio das Velhas  

Originalmente denominado Série Rio das Velhas foi subdividido por Dorr et al. (1957) nos 

grupos Nova Lima e Maquiné. Segundo Dorr (1969) este supergrupo é considerado como o conjunto 

de todas as rochas do Quadrilátero Ferrífero mais antigas que as rochas do Supergrupo Minas, sendo 

representado, principalmente, por xistos e filitos metassedimentares, metavulcânicas, formações 

ferríferas, metagrauvacas, metaconglomerados, quartzitos xistosos e rochas quartzo-carbonáticas de 

aspecto dolomítico, localmente intercaladas.  

O Supergrupo Minas 

O Supergrupo Minas é uma seqüência metassedimentar de idade paleoproterozóica (Babinski 

et al. 1991), é constituído de xistos, quartzitos, dolomitos e formação ferrifera (Derby 1906).  

O Supergurpo Minas subdividi-se da base para o topo nos grupos Caraça, Itabira e Piracicaba 

(Alkimin 1985 e 1987, Freitas et al.1992 e Rodrigues et al. 1993).  

O Grupo Sabará  

A base do Grupo Sabará é normalmente assinalada por um filito conglomerático. As rochas 

típicas são tufos, vulcanoclásticas, conglomerados e diamictitos, apresentando matriz comumente 

clorítica e xistosa (Barbosa 1968, Dorr 1969, Renger et al. 1994). O Grupo Sabará pode representar 

turbiditos derivados de terrenos vulcânicos (Alkimin & Marshak 1998). 

O Grupo Itacolomi 

Esta unidade está representada por quartzitos, quartzitos conglomeráticos e lentes de 

metaconglomerados com seixos de itabiritos, filitos, quartzitos e quartzo de veio, depositados em um 

ambiente litorâneo ou deltaico (Dorr 1969).  

Coberturas recentes 

Silva & Monteiro (2004 in Lobato et al. 2004) definem as coberturas recentes como: 
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Formação Fonseca: sedimentos Cenozóicos da bacia de Fonseca. Ocorrem na porção oriental 

do Quadrilátero Ferrífero, a sudeste da serra do Caraça. São siltitos, argilitos, arenitos e linhito, com 

conglomerado basal, sendo recobertos por superfície de canga. 

Coberturas detrito-lateríticas: cenozóicas, paleocênicas a pliocênicas, representadas por solos 

lateríticos residuais, material areno-argiloso, concreções ferruginosas e concentrações supergênicas de 

óxidos de ferro. 

Depósitos elúvio-coluviais: cangas lateríticas e alguns depósitos lacustres de mesma idade 

representados por argilito, arenito e linhito. 

Depósitos alúvio-coluviais e residuais antigos: cenozóicos, neógenos a quaternários; são 

depósitos de argila, mudstone, cascalhos e depósitos residuais de bauxita. 

Depósitos alúvio-coluviais e residuais recentes: depósitos cenozóicos, quaternários, aluviais, 

coluviais e lateríticos com detritos ferruginosos não cimentados. 

2.2 - LITOESTRATIGRAFIA LOCAL 

A área estudada é caracterizada pela presença predominantemente de rochas do Supergrupo 

Rio das Velhas e, secundariamente por rochas do Supergrupo Minas (Figura 2.3).  

O Supergrupo Rio das Velhas 

O Supergrupo Rio das Velhas é composto de rochas metassedimentares e metavulcânicas de 

evolução correlacionável ao Neo-Arqueano (Almeida 1977, Schorscher 1978). 

Para Schorscher (1978), Pires (1977), Ladeira (1980) e Ladeira et al. (1983) o Supergrupo Rio 

das Velhas corresponde a um greenstone belt exibindo, inclusive, muitos elementos que lhe são 

diagnósticos, tal como texturas spinifex em rochas komatiíticas, encontradas no Vale do Rio Quebra 

Ossos, a Leste do Quadrilátero Ferrífero. 

Dorr et al. (1957) interpretaram o Supergrupo Rio das Velhas como uma entidade 

estratigráfica associada a um ciclo geossinclinal, dividindo-o em dois grupos: Nova Lima (inferior) e 

Maquiné (superior). 

Grupo Nova Lima: Foi subdividido por Ladeira (1980) em três grandes unidades, da base para 

o topo: 

Unidade Metavulcânica: constituída por serpentinitos, esteatitos, talco xistos, anfibolitos, 

xistos anfibolitos e komatiitos.  
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Unidade Metassedimentar Química: representada por xistos carbonáticos, metacherts e várias 

camadas de formação ferrífera bandada e filitos.  

Unidade Clástica Metassedimentar: composta principalmente por quartzo, xisto, quartzo filitos 

e quartzitos. 

O grupo Nova Lima está presente em grande parte da área estudada. Localizado na porção 

central da bacia hidrográfica (Figura 2.3). 

Grupo Maquiné: Encontra-se sobreposto ao Grupo Nova Lima e está separado por uma 

discordância angular e, localmente erosiva (Dorr et al. 1957). Foi dividido em duas formações: 

Formação Palmital: composta predominantemente de filito, filito quartzoso com lentes de 

quartzo e metaconglomerado basal subordinado (O’Rourke 1957).  

Formação Casa Forte: constituída de quartzitos sericíticos, cloriticos a xistos, conglomerados e 

filitos (Gair 1962).  

O grupo Maquine, localiza-se na porção sul da bacia hidrográfica do rio Conceição (Figura 

2.3). 

O Supergrupo Minas  

Segundo Chemale et al. (1994), a sedimentação do Super Grupo Minas ocorreu, 

principalmente, sobre as rochas do Supergrupo Rio das Velhas, uma vez que sua formação basal 

compreende metaconglomerados com fragmentos da seqüência greenstone belt, ao passo que clastos 

graníticos estão ausentes.  

A proposição estratigráfica de Dorr (op. cit) com a incorporação dos resultados alcançados 

pelos estudos de Alkimin (1985 e 1987), Freitas et al.(1992) e Rodrigues et al. (1993) resulta em 

quatro grandes grupos que totalizam mais de 4.000 m de espessura de sedimentos para o Supergrupo 

Minas. O Supergrupo Minas é subdividido da base ao topo nos seguintes grupos: 

Grupo Caraça: é subdividido em duas formações: 

Formação Moeda, que compreende metaconglomerados, filitos, quartzitos de grão fino a 

grosso com conteúdos variáveis de sericita e muscovita. 

 Formação Batatal, constituída, principalmente, de filito sericitico e, subordinadamente, 

metachert, formação ferrífera e filito grafitoso. 
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Grupo Itabira, compreende duas formações:  

Formação Cauê: compreende rochas como itabirito (usualmente com laminação de quartzo e 

hematita, às vezes de magnetita, dolomita e anfibólio), itabirito dolomítico, itabirito anfibolítico e 

pequenas lentes de xistos, filitos e margas.  

Formação Gandarela: consiste, essencialmente, de margas, filito dolomítico, dolomito 

ferruginoso e filito  

Grupo Piracicaba: subdivide-se nas formações:  

Formação Cercadinho: composta de quartzitos, quartzitos ferruginosos, filitos ferruginosos, 

filitos prateados, filitos dolomíticos e dolomitos.  

Formação Fecho do Funil: constituída por filitos dolomíticos, filitos e dolomitos impuros. 

Formação Taboões: consiste essencialmente, de ortoquartzitos finos e equigranulares.  

Formação Barreiro: constituída por filitos e filitos grafitosos.  

O Supergrupo Minas, ocorre na hidrográfica do rio Conceição em menor proporção que o 

Supergrupo Rio das Velhas. Localiza-se na borda sudoeste da bacia (Figura 3.1). 

Coberturas recentes 

As coberturas recentes que caracterizam a bacia hidrográfica são: areia, argila, cascalho; solos 

lateríticos e concreções ferruginosas e diabásio (Figura 2.3).  
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Figura 2.3 Mapa litoestratigráfico da área de estudo (Lobato et al. 2004). 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada no sentido de alcançar os objetivos estabelecidos foi dividida nas 

seguintes etapas: definição dos pontos amostrais, amostragem e medições em campo, análises em 

laboratório e interpretação dos dados obtidos. 

3.1 – DEFINIÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS 

Os pontos de amostragem da água e dos sedimentos foram determinados depois de uma visita 

ao campo, considerando-se as condições favoráveis à coleta assim como acesso, profundidades das 

águas e possibilidade da amostragem. Foram escolhidos 27 pontos, sendo 16 ao longo do rio e 11 em 

seus principais tributários (Figura 3.1). Para estabelecer a correlação dos elementos Al, Fe, K, Mg e 

Mn nas rochas, solos e sedimentos, e verificar se os teores destes elementos determinados no solo e 

sedimento são oriundos somente das rochas do Supergrupo Rio das Velhas ou se recebem 

contribuições do Supergrupo Minas, escolheu-se como área piloto o alto do rio Conceição, onde foram 

coletadas 6 amostras de rochas e 6 amostras de solo (Figura 3.1). 

Os tipos de amostras, nomenclaturas usadas e localização dos pontos amostrados encontram-se 

na Tabela 3.1 e na Figura 3.1. As coordenas UTM dos pontos amostrais são apresentadas no Anexo I. 

Tabela 3.1 – Tipos de amostras, nomenclatura e localização dos pontos de amostragem. 

Tipo de amostra Nomenclatura Localização 
R25, R8, R10, R3, R5, R20, R6, R11, R12, R21, R15, 
R16, R17, R22, R19 e R23 Rio Conceição 

C24, C9*, C27, C28* e C29  Córregos sem nome 
C1 Córrego Riberão preto 
C30 Córrego José Alves 
C7 Córrego Ventaneira 
C13 Córrego Horto do Inglês 
C14 Córrego Baú 

Água e sedimentos 

C18 Córrego Abóboras 

Rochas 25, 9, 26, 28, 2 e 4 Área Piloto 

Solo 25, 9, 26, 28, 2 e 4 Área Piloto 

* Nestes córregos efetuou-se apenas a coletada de amostras de água. 
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Figura 3.1 – Mapa de localização dos pontos de amostragem, evidenciando a área de estudo. 
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3.2 –AMOSTRAGEM E MEDIÇÕES EM CAMPO 

As amostragens de água e sedimentos foram realizadas em duas campanhas: uma efetuada na 

estação seca (inverno) e outra na estação chuvosa (verão), com a finalidade de determinar as variações 

nos parâmetros físico-químicos entre as duas estações. As coletas do verão foram realizadas nos meses 

de outubro de 2003, fevereiro e novembro de 2004. Já as coletas correspondentes ao inverno 

realizaram-se durante os meses de julho e setembro de 2004. 

As amostragens de rocha e solo foram realizadas no mês de fevereiro de 2004.  

3.2.1 – Amostragem 

3.2.1.1 – Rocha 

A amostragem foi realizada no entorno do rio Conceição, onde foram coletadas um total de 

seis amostras de rocha fresca (Figura 3.1, Tabela 3.1 e Anexo I), que, posteriormente, foram quebradas 

utilizando martelo e recolhidas em sacos plásticos (Figura 3.2). No Laboratório de Laminação do 

DEGEO foram confeccionadas lâminas delgadas, sendo que as amostras também foram britadas e 

pulverizadas no Laboratório de Processamento Mineral do DEMIN/EM//UFOP para posterior análises 

química. 

 
Figura 3.2 – Afloramento representativo da região, de onde foi coletada amostra de rocha. 

3.2.1.2 – Solos 
Foram coletadas seis amostras de solo cuja localização pode ser verificada na Figura 3.1, na 

Tabela 3.1 e no Anexo I. Tais amostras foram desagregadas com auxílio de uma picareta e coletadas 

com uma pá, sendo posteriormente recolhidas em sacos-plásticos, devidamente identificados e 

transportadas para o laboratório de sedimentologia de DEGEO. 
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3.2.1.3 – Sedimentos de fundo 

Foram coletados sedimentos de fundo em 25 dos pontos amostrais, exceção feita aos pontos 

C9 e C28, onde não havia sedimento suficiente disponível para a coleta. As amostragens foram 

realizadas a cerca de 1 m da margem do rio, usando um tubo PVC, com o qual foi feita uma 

perfuração de 60 cm, inclinada a aproximadamente 45° (Figura 3.3). Os sedimentos foram, então, 

colocados em um saco plástico devidamente lacrado, e transportados para o Laboratório de 

Geoquímica Ambiental (LGqA) do DEGEO/EM/UFOP.  

 
Figura 3.3 – Foto representando o processo de amostragem dos sedimentos de fundo. 

3.2.1.4 – Água 

As coletas das amostras de água realizaram-se tomando todo cuidado necessário para não 

contaminar previamente as amostras, seguindo a metodologia proposta por Agudo (1987) e Derisio 

(1992), tais como coleta contra a corrente e fazendo-se ambiente três vezes com a água do rio em 

estudo (Figura 3.4). 

Em cada ponto de amostragem foram coletadas duas amostras, a primeira em frascos de 1 

litro, utilizada para determinar a alcalinidade, a turbidez, o teor de sulfato e o teor de cloreto, e a 

segunda, em frascos de 50 mL filtradas utilizando seringa e membranas de 0,45 µm, a qual foi 

acidificada com ácido nítrico concentrado (HNO3 65% p/p) para evitar a troca de íons e precipitação 

dos hidróxidos, que se usou para determinar os metais traço. 
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Figura 3.4 – Foto representando o processo de amostragem de água. 

3.2.2 – Medições in situ 

Para a determinação da influência antrópica na qualidade da água e sedimentos do rio 

Conceição, realizou-se um monitoramento hidrogeoquímico sazonal dos parâmetros físico-químicos 

da água. Assim, em cada ponto amostral foram medidos o pH, o Eh, a temperatura, a condutividade 

elétrica e os sólidos totais dissolvidos, usando o ULLTRAMETERTM 6P (Figura 3.5A). Além disso, 

o oxigênio dissolvido também foi medido, usando neste caso um Oxímetro Handylab, modelo OXI 

1/SET (Figura 3.5B).  

A  B  

Figura 3.5 - Medição dos parâmetros físico-químicos in situ usando o Multiparâmetro (A) e Oxímetro (B). 

3.3 – ANÁLISES EM LABORATÓRIO 

3.3.1 – Rocha 

A composição mineralógica e a classificação petrográfica das rochas foi realizada por meio da 

descrição de lâminas delgadas, realizada no laboratório de Microscopia do DEGEO. 
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A concentrações dos elementos Al, Ca, Fe, Mn, As, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mo, Ni, Pb, V e Zn 

foram determinadas pelo método de digestão total descrito por Moutte (1990): em um vaso savilex de 

30 mL, foram adicionados 0,250 g de material pulverizado junto a 1 mL de HNO3 (10 mol/L) e 3 mL 

de HCL (10 mol/L); posteriormente, o savilex foi colocado aberto na chapa quente a 110 °C e 

aquecido até secagem incipiente. Na seqüência, foram adicionados 3 mL de HF concentrado, e o 

material foi aquecido a 140 °C até secagem. Finalizando, foram acrescentados 3 mL de HF 

concentrado, vasos foram firmemente fechados e foi realizado o aquecimento a 140 °C por 16 horas. 

Os vasos foram resfriados e posteriormente aquecidos a uma temperatura de 140 °C até a total 

secagem. Após o resfriamento, foram adicionados 3 mL de HNO3 (10 mol/L), com posterior 

aquecimento a 110 °C até a total secagem. Na seqüência, foram adicionados 3 mL de HNO3 (10 

mol/L), com aquecimento a 110 °C até secagem. Foram acrescentados 3 mL de HCl (10 mol/L), com 

aquecimento a 110 °C até secagem. Finalizando, foram adicionados 25 mL de HCl (2 mol/L) fechando 

os vasos para aquecimento a 110 °C por duas horas, para redissolução de sais. Depois de resfriado, o 

material foi pesado (frasco+amostra) e a solução resultante foi analisada via Espectroscopia de 

Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), usando um aparelho da marca 

SPECTRO, modelo CIROS do Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA) do 

DEGEO/EM/UFOP. 

3.3. 2 – Solos 

As amostras de solo foram desagregadas usando o gral de porcelana e peneiradas no 

Laboratório de Sedimentologia do DEGEO. Por se tratar de material muito fino, no peneiramento 

foram usadas as malhas: 100 mesh e 230 mesh. Somente as frações granulométricas 0,063 µm e 

<0,063 µm foram obtidas. Da fração mais fina foram retiradas duas alíquotas, uma para a 

caracterização mineralógica e outra para a determinação de elementos principais e alguns metais  

elementos traço. A fração granulométrica < 0,063 µm foi a utilizada por ser, em geral, considerada 

como a mais adequada para a determinação dos metais traço (Calmano & Förstner 1996). 

A caracterização mineralógica do solo foi realizada para caracterização de rocha total a partir 

da difração de raios-X, utilizando o aparelho Rigaku, modelo D/Max-2B, com radiação CuKα, 

corrente de 15 mA e voltagem de 40 KV, do Laboratório de Difração de raios-X do DEGEO/UFOP.  

Os elementos maiores Al, Ca, Fe e Mn e os elementos As, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mo, Ni, Pb, V e 

Zn, foram determinados via ICP-OES. Para a abertura das amostras foi utilizado o método de digestão 

total descrito por Moutte (1990), apresentado no item anterior. 
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3.3.3 – Sedimentos 

No LGqA, os sedimentos foram secados em capela utilizando lâmpadas de 200 W, para 

manter o aquecimento entorno de 40 °C, afim de evitar perda de elementos voláteis (Förstner 2004). 

Na seqüência, as amostras foram peneiradas no Laboratório de Sedimentologia do DEGEO, utilizando 

as malhas: 35 mesh, 70 mesh, 100 mesh, 230 mesh, e >230 mesh, obtendo-se as frações 

granulométricas 0,500 µm, 0,210 µm, 0,149 µm, 0,063 µm e <0,063 µm. 

A composição mineralógica dos sedimentos foi determinada mediante a difração de raios-X e 

análise de Lupa Binocular, utilizando-se, respectivamente, as frações <0,063 µm e as superiores a 

0,149 µm. A caracterização mineralógica dos sedimentos por difração de raios-X foi realizada de 

maneira análoga à caracterização mineralógica dos solos. A descrição mineralógica dos sedimentos foi 

realizada utilizando a Lupa Binocular Carl Zeiss, no Laboratório de Petrologia Macroscópica do 

DEGEO. 

O método de digestão ácida parcial com água régia tem sido usado em inúmeros trabalhos no 

Quadrilátero Ferrífero e tem demonstrado ser o mais eficaz para a extração dos metais traço. 

Utilizando este método, foi realizado o ataque das 25 amostras de sedimentos. Para isso, foi pesado 

cerca de 1g de cada amostra, e adicionados 7 mL de ácido clorídrico e 2,3 mL de ácido nítrico. A 

solução foi mantida a temperatura ambiente durante 16 horas e, posteriormente, a uma temperatura de 

80 oC durante 2 horas. Com a solução resultante determinaram-se os teores dos elementos: Al, As, Ba, 

Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sc, Ti, V, e Zn via Espectroscopia de Emissão 

Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES).  

A concentrações dos elementos maiores Al, Ca, Fe, Mn e Mg para as amostras R25, R8, C27, 

C29, R3 e C30 correspondentes aos pontos localizados na área piloto, também foram determinadas 

pelo método de digestão total. 

3.3.4 – Água 

No LGqA do DEGEO, foram determinadas a turbidez, a alcalinidade, o teor de sulfato, o teor 

de cloretos e os metais traço. Estas análises foram realizadas seguindo o Procedimento Operacional 

Padrão (POP) do LGqA, baseado nas metodologias propostas por Greenberg et al. (1992), no 

Standard methods for the examination of water and wastewater. 

Assim, para medir a turbidez, foi utilizado o turbidímetro B250. Já para a determinação da 

alcalinidade foi utilizado o método titulométrico, para o qual foram pipetados 100 mL das amostras 

em erlenmeyeres de 250 mL aos quais foram adicionadas 3 gotas de fenoftaleína e 3 gotas de 

metilorange. A solução foi titulada com ácido sulfúrico 0,01 mol/L. O ponto de “viragem” se deu com 
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a mudança de cor de transparente para vermelho-laranja. A concentração da alcalinidade foi calculada 

com a equação 3.1: 

 C HCO-
3 = C H2SO4 * Vmo * 1220                                                     (3.1) 

Onde: 

Vmo = volume gasto de ácido sulfúrico na titulação com alaranjado de metila; 

1220 = valor constante.  

As concentrações de sulfato foram determinadas por meio do método turbidimétrico. Para isto 

foram colocadas 100 mL de cada amostra em erlenmayeres de 250 mL utilizando uma pipeta 

volumétrica. Na seqüência foram pipetadas 20 mL da solução tampão de ácido sulfúrico 0,02 N e 

adicionadas 2 g de cloreto de bário. Após agitação durante 2 minutos as amostras foram levadas para 

leitura no turbidimetro. A partir de uma solução padrão de sulfato 100 mg/L foram preparadas 

soluções diluídas nas concentrações 1, 2, 3 e 4 mg/L, às quais foi adicionado 20 mL de solução 

tampão de ácido sulfúrico e 2 gramas de cloreto de bário, seguido de agitação. Com os valores obtidos 

na leitura da turbidez foi construída a curva de calibração plotando as leituras de turbidez e as 

concentrações. Com a equação obtida se calculou a concentração de sulfato. 

O teor de cloreto foi determinado usando o método turbidimétrico. Foram pipetadas 100 mL 

das amostras em erlenmeyer de 250 mL onde foi adicionado 1 m/L da solução AgNO3 1 %. Após 

agitação por cerca de 20 minutos foi medida a turbidez. A partir da solução estoque de 1000 mg/L de 

Cl-, foram preparadas soluções padrões com concentrações de 0,1, 0,2, 0,5 e 1,0 mg/L. Na seqüência 

foi adicionado 1 m/L da solução AgNO3 1 %, seguido de agitação. Finalmente foi medida a turbidez e 

foi construída a curva de calibração, obtendo a equação com a qual foi calculada a concentração de 

cloreto.  

As análises dos elementos: As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Ca, Mg, Na, K, Fe, 

Mn, Al, Ba, e Zr na água amostrada foram feitas por ICP-OES.  

3.4- INTERPRETAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS 

Com o elevado número de dados obtidos a partir da avaliação das diferentes matrizes, foi 

necessária para a interpretação dos dados a utilização de algumas técnicas de análise estatística; 

descritas a seguir: 

3.4.1 – Confecção de gráficos 

Para representar os resultados das análises químicas e físico-químicas da água e dos 

sedimentos e com o intuito de mostrar a influência dos córregos sobre rio Conceição, foram realizados 
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gráficos combinados (linhas/histogramas), utilizando linhas para representar o rio Conceição e 

histogramas para representar os córregos, tal como é mostrado no exemplo na Figura 3.6. Como citado 

acima, foi utilizada a nomenclatura “C” para identificar os pontos coletados nos córregos e “R” para os 

pontos coletados no rio Conceição. Para as estações de verão foi usada a letra “V” e para o inverno a 

letra “I”. 

MAGNÉSIO

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

C24 R25 R8 C9 C27 C28 C29 R10 C1 R3 C30 R5 R20 R6 R11 C7 R12 C13 C14 R21 R15 R16 R17 R22 C18 R19 R23

Pontos de amostragem

M
g 

(m
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CV CI RV RI

Figura 3.6 – Exemplo de gráficos combinados utilizados na representação dos resultados das análises de 
água e sedimentos.  

3.4.2 - Determinação dos valores de linha de base 

Os valores de linha de base representam a concentração natural de um elemento, ou elementos. 

Este valor poderá variar sobre diferentes tipos de rochas e entre áreas e está diretamente relacionado 

com a geologia da região (Andrews-Jones 1968). 

Com os dados obtidos nesta pesquisa, foram determinados os valores de linha de base para os 

elementos cromo, zinco, cobre, arsênio, cádmio e chumbo, seguindo os critérios propostos por 

Matschullat et al. (2000), por médio dos gráficos de probabilidade normal (Normal Probability Chart, 

NPC), utilizando o software MINITAB 14. 

Os gráficos NPC são construídos lançando no eixo das ordenadas a freqüência relativa 

acumulada de um determinado elemento e no eixo das abscissas as suas respectivas concentrações, 

como resultado se obtém gráficos com uma, duas ou três distribuições. Quando o gráfico apresenta 

uma única distribuição, indica pouca ou nenhuma contaminação. No caso do gráfico apresentar duas 

distribuições, a primeira permite determinar os valores de linha de base e segunda indica as 

concentrações que são consideradas contaminadas por influência natural ou antrópica e quando o 

gráfico apresenta três distribuições, a terceira distribuição representa a contaminação antropogênica 

propriamente dita (Matschullat et al. 2000).  
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No leste do Quadrilátero Ferrífero, recentemente, foi usado satisfatoriamente este método para 

a determinação dos valores de linha de base por Costa et al. (2003). 

3.4.3 Índice de Geoacumulação (Igeo) 

Para determinar os níveis de contaminação nos sedimentos, foi calculado o índice de 

geoacumulação usando a equação 3.2, proposta por Müller & Wedepohl (1979 in Calmano & Förstner 

1996).  

 
1.5 *Cn 
Cx Log IGEO 2=                                                                              (3.2) 

Onde: 

Cx = Concentração do elemento na fração 0.063µm, dos sedimentos a serem classificados; 

Cn = Concentração média de valores de linha de base para argilas na crosta terrestre (folheto médio 

padrão); 

1,5 = Fator de correção para possíveis variações de valores de linha de base, causado por diferenças 

litológicas.  

Este índice permite classificar os níveis de enriquecimento dos metais em sete classes 

distintas, que variam de 0 a 6 e estão relacionadas com o grau crescente de contaminação (Tabela 3.2).  

Tabela 3.2 – Índice de Geoacumulação (Igeo) de metais pesados (modif. Müller & Wedepohl 1979) 

Intensidade de poluição Acúmulo no sedimento (Igeo) Classe Igeo 

Extremamente poluído >5 6 

Fortemente a extremamente poluído 4 – 5 5 

Fortemente poluído 3 – 4 4 

Moderadamente a fortemente poluído 2 – 3 3 

Moderadamente poluído 1 – 2 2 

Não poluído a moderadamente poluído 0 – 1 1 

Praticamente não poluído < 0 0 

 



CAPÍTULO 4 
CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA E GEOQUÍMICA DE 

ROCHAS, SOLO E SEDIMENTOS. 

Neste capítulo é discutida a mineralogia das rochas, solo e sedimentos, determinada 

principalmente mediante a difração de raios-X. Também são apresentados os resultados das análises 

geoquímicas dessas matrizes, realizados por meio da Espectroscopia de Emissão Atômica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-OES), onde foram determinadas as concentrações dos elementos: Al, 

As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, V, e Zn.  

As tabelas que apresentam os resultados das análises química para a determinação dos 

elementos nas rochas, solo e sedimentos são apresentadas nos Anexos II e III. 

4.1 – ROCHAS 

A caracterização petrográfica/mineralógica e geoquímica das rochas aflorantes na área piloto 

teve por finalidade determinar a relação entre a mineralogia e a química das mesmas. 

4.1.1 – Mineralogia das rochas 

A mineralogia das rochas do entorno do rio Conceição foi determinada a partir da análise de 

seis amostras. Todas as amostras analisadas apresentaram, em geral, mineralogia semelhante. 

Mediante a difração de raios-X foram determinados os minerais quartzo, moscovita 

(KAl2[(OH)2AlSi3O10]), nimita [(Ni,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8], gismondina (Ca2Al4Si4O169(H2O)), 

pirofilita (Al2Si4O10(OH)2), clinocloro ((Mg,Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8), albita (Na[AlSi3O8]), caolinita 

(Al2Si2O5(OH)4), illita ((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]), hematita (Fe2O3) e goethita 

(Fe+3O(OH)). A partir da descrição de lâminas delgadas e polidas foram determinados os minerais 

quartzo (SiO2), sericita ((K,Al2(Si3Al)O10(OH,F)2), biotita (K(Fe,Mg)3AlSi3O10(F,OH)2) e magnetita 

(Fe2+Fe3
+2O4) e, secundariamente, hematita, goethita, clorita ((Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8), 

calcopirita (CuFeS2), pirrotita (FeS) e epidoto (Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH). 

A litologia que caracteriza a área estudada é constituída por xistos, metabasalto toleiítico e 

komatiítico, metachert, filitos e formação ferrífera pertencentes ao Grupo Nova Lima, do Supergrupo 

Rio das Velhas (Figura 2.3). A área piloto é caracterizada pela ocorrência de quartzo moscovita xisto, 

clorita xisto e quartzito sericítico.  
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Na Tabela 4.1 são apresentados os tipos de rochas estudados e a composição mineralógica de 

cada uma das amostras, determinadas por meio da descrição de lâminas delgadas e polidas e difração 

de raios-X. 

Tabela 4.1 – Descrição mineralógica das rochas da área estudada, obtidas a partir do estudo de lâminas 
delgadas e raios-X. 

Composição mineralógica Amostra Tipo de rochas Lâminas delgadas Raios-X 

2 Quartzo-moscovita-xisto 
Sericita (60%) 
Quartzo (39) 
Minerais Opacos (1%) 

Quartzo 
Moscovita 
Nimita 

4 Moscovita-quartzo-xisto 

Quartzo (52%) 
Sericita (46%) 
Minerais Opacos (2%) 

Quartzo 
Moscovita  
Gismondina 
Pirofilita 
Clinocloro 

9 Moscovita-quartzo-xisto 

Quartzo (55%) 
Moscovita (44%) 
Minerais Opacos (1%) 

Quartzo 
Moscovita  
Gismondina  
Pirofilita  
Clinocloro 

25 Clorita-xisto 

Clorita (50%) 
Feldspato (15%) 
Biotita (10%) 
Quartzo (10%) 
Calcopirita (8%) 
Pirrotita (5%) 
Epidoto (1%) 
Clinozcisita (1%) 

Moscovita, magnésio quartzo 
Caolinita  
Nimita 
Magnésio-horblenda-Ferro  
Clinocloro  
Albita 

26 Quartzo-moscovita-xisto 
Sericita (60%) 
Quartzo (39) 
Minerais Opacos (1%) 

Quartzo 
Caolinita 
Nimita 

28 Quartzito-sericitico 

Quartzo (75%) 
Sericita (19%) 
Biotita (5%) 
Magnetita (1%) 
Hematita (1%) 

Hematita 
Gismondina 
Quartzo 
Caolinita 
Illita 

 
4.1.2 – Composição química das rochas 

A análise química das rochas estudadas foi realizada por meio do ICP-OES, tendo sido 

determinadas as concentrações dos elementos químicos As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mo, Ni, Pb, V e 

Zn. 

4.1.2.1 - Elementos maiores 

Com base nas concentrações determinadas nas rochas e expressas em grama por kilograma 

(g/kg) foram classificados os elementos maiores em ferro, alumínio, magnésio e potássio.  
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Ferro (Fe) 

O ferro é um dos elementos químicos mais abundantes na natureza. Nas rochas ígneas os 

minerais contendo ferro são os piroxênios, anfibólios e as micas ferromagnésicas. Além destes, são 

encontrados nas rochas ígneas, sulfetos e óxidos, como a hematita, a magnetita, a ilmenita, a pirrotita e 

a pirita. Entre as rochas sedimentares encontram-se os arenitos. Há presença de ferro nos 

micagnaisses, micaxistos e os cloroxistos (Braga 1980). 

O ferro e o alumínio constituem os componentes majoritários observados nas amostras de 

rocha. As concentrações de ferro variam entre 26,5 g/kg e 80,0 g/kg (Figura 4.1) e são atribuídas à 

presença de hematita e goethita na mineralogia das rochas.  

Alumínio (Al) 

O alumínio ocorre em quantidades substanciais em muitos minerais de rochas ígneas tais 

como os feldspatos, os feldspatóides, as micas e os anfibólios. O sedimento mais comum enriquecido 

em alumínio é a argila (Wedepohl 1978). 

O alumínio apresentou concentrações relativamente constantes, estando em torno de 64,6 g/kg, 

com exceção da amostra 2, que atingiu o valor de 100 g/kg (Figura 4.1). As concentrações de alumínio 

estão relacionadas com a presença dos alumino-silicatos caolinita (Al2Si2O5(OH)4), moscovita 

(KAl2[(OH)2AlSi3O10]), gismondina ((Ca2Al4Si4O169(H2O)), illita 

((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]), clinocloro ((Mg,Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8), albita 

(Na[AlSi3O8]), sericita ((K,Al2(Si3Al)O10(OHF)2) e biotita (K(Fe,Mg)3AlSi3O10(F,OH)2). 

Potássio (K) 

O potássio ocorre principalmente nos feldspatos potássicos e micas, em rochas ígneas e 

metamórficas (Custodio & Lamas 1976, Santos 1997). 

As concentrações de potássio nas amostras de rocha estiveram na ordem de 0,28 g/kg e 17,4 

g/kg (Figura 4.1). A microclina (KAlSi3O8) e a mica moscovita determinadas nas amostras, podem ter 

contribuído nas concentrações de potássio na área estudada. 

Magnésio (Mg) 

Os teores de magnésio estiveram na faixa de 6,81 g/kg e 37,8 g/kg (Figura 4.1). As 

concentrações deste elemento estão associadas à presença dos minerais clinocloro e moscovita. 

Elevadas concentrações foram determinadas nas amostras de clorita-xito (25) e quartzo-moscovita-

xisto (26). As altas concentrações de magnésio observadas na amostra de clorita-xisto (25), clorita 
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xisto, são atribuídas à presença dos minerais clorita ((Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8) e biotita. A 

amostra de quartzo-moscovita-xisto (26), apresentou o teor mais elevado de magnésio, o qual pode 

estar relacionado com a nimita ((Ni,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8) presente na amostra. 
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Figura 4.1 – Histograma evidenciando as variações nas concentrações de alumínio, ferro, magnésio e 
potássio nas rochas. 

Elementos menores 

Os elementos menores, expressos em mg/kg, foram classificados segundo as concentrações 

em dois grupos. No primeiro grupo estão incluídos Cr, V, Ni, Zn, Co e Li (Figura 4.2). Os elementos 

Cu, As, Cd e Pb apresentaram concentrações baixas com relação aos primeiros, e correspondem ao 

segundo grupo (Figura 4.3). O chumbo apresentou concentrações abaixo dos limites de quantificação 

(LQ) do ICP-OES, 24,6 mg/kg, não sendo, portanto, incluído na Figura 4.3. 

Cromo (Cr) 

O cromo não é encontrado livre na natureza. A cromita (FeCr2O4) é o principal mineral de 

cromo, ocorrendo de forma bem distribuída na superfície terrestre (Wedepohl 1978).  

O cromo e o ferro possuem características químicas semelhantes e o raios iônicos são 

próximos, assim é comum que ocorra a substituição isomórfica dos mesmos em muitos minerais. 

Nas análises realizadas, este metal ocorreu em concentrações variando entre 118 mg/kg e 662 

mg/kg (Figura 4.2). Os teores de cromo podem estar relacionados com os minerais traço. 

Vanádio (V) 

O vanádio é um elemento traço na moscovita, piroxênios, ilmenita, magnetita, pirita, biotita e 

epidoto. Semelhante ao cromo, o vanádio também substitui o Fe3+, assim como todos os minerais de 

Fe3+ contem traços de V3+(Andrews-Jones 1968). 
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Depois do cromo, o vanádio é o elemento que apresentou as concentrações mais elevadas nas 

rochas estudadas, com teores variando entre 142 mg/kg e 293 mg/kg (Figura 4.2). A amostra de 

clorita-xisto (25) atingiu o valor mais elevado de vanádio, o qual pode estar relacionado com a biotita, 

determinada nessa amostra.  

Níquel (Ni) 

O níquel ocorre raramente na natureza, sendo encontrado em alguns minerais combinado com 

enxofre, antimônio ou arsênio. As fontes mais importantes deste metal são as misturas de minerais 

sulfurosos contendo o níquel como principal metal. Similar às substituições entre os elementos ferro, 

cromo e vanádio, o níquel sempre está relacionado com o magnésio, assim é esperado que todas as 

rochas ultramáficas que contêm altos teores de magnésio, também apresentem concentrações elevadas 

de níquel (Wedepohl 1978).  

As amostras analisadas apresentaram níquel em concentrações variando entre 95,0 mg/kg e 

115 mg/kg (Figura 4.2). Este metal ocorreu em maiores proporções na amostra de quartzo-moscovita-

xisto (2 e 26), podendo estar relacionada com o mineral nimita (Ni, Mg, Fe++)5 Al(Si3 Al)4O10 (OH)8, 

observado nas mesmas. Na amostra de clorita-xisto (25) a presença de pirrotita (FeS) pode ter 

contribuindo com os teores de níquel observados. 

Zinco (Zn) 

A abundância de zinco nas rochas da crosta é aproximadamente a mesma do cobre e a do 

níquel, sendo assim o zinco um elemento bastante comum. Geralmente é encontrado sob a forma de 

sulfeto como por exemplo a esfalerita (ZnS) (Wedepohl 1978).  

As concentrações de zinco determinadas nas rochas da área piloto variaram entre 49,4 mg/kg e 

175 mg/kg (Figura 4.2). Estes teores podem estar relacionados com a biotita e a magnetita.  

Cobalto (Co) 

O cobalto é encontrado como elemento traço na calcopirita, augita, dolomita e calcita estando, 

muitas vezes, concentrado em rochas básicas e ultrabásicas (Andrews-Jones 1968). 

O cobalto foi determinado nas rochas analisadas em concentrações variando entre 36,4 e 74,4 

mg/kg (Figura 4.2). O teor mais elevado de cobalto foi determinado na amostra de clorita-xisto (25), 

sendo atribuído à calcopirita (CuFeS2) e à pirrotita (FeS). 

Lítio (Li) 

O lítio é um elemento típico de áreas pegmatíticas sendo encontrado como elemento traço nos 

minerais moscovita, biotita, turmalina, olivina e anfibólios (Andrews-Jones 1968). 
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Nas amostras analisadas, o lítio mostrou concentrações muito baixas em relação aos outros 

elementos, apresentando teores entre 18,1 mg/kg e 48,6 mg/kg (Figura 4.2). As concentrações de lítio 

são atribuídas à moscovita. Isso é verificado quando se comparam as amostras de quartzo-moscovita-

xisto (2 e 26), moscovita-quartzo-xisto (4 e 9) e clorita-xisto (25) e apresentaram altas concentrações 

deste elemento, quando comparadas com o quartzo-sericítico (28), e apresentou teores mais baixos de 

lítio. 
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Figura 4.2 – Histograma evidenciando as variações nas concentrações de cromo, vanádio, níquel, zinco, 
cobalto e lítio nas rochas. 

Cobre, arsênio e cádmio. 

Estes três elementos são calcófilos, pelo tanto sua presença nas amostras de rochas 

estão relacionadas freqüentemente com os veios de sulfetos presentes na área estudada. 

Cobre (Cu) 

O cobre ocorre raramente na crosta terrestre como elemento nativo (Cu), ou como os 

cátions Cu+ ou Cu2+ em alguns minerais. Os minerais formadores de rocha portadores de cobre 

mais comuns são olivina, piroxênio, anfibólio, biotita, plagioclásio e magnetita (Hem 1987). 

As rochas estudadas apresentaram teores de cobre oscilando entre 6,66 mg/kg e 74,8 mg/kg 

(Figura 4.3). O teor elevado foi determinado na amostra de clorita-xisto (25), fato que é atribuído à 

calcopirita, presente nessa amostra. 

Arsênio (As) 

O arsênio é um elemento que ocorre freqüentemente na forma de sulfetos de As, ou 

substituindo o S em sua posição aniônica, isso se deve ao caráter semimetálico deste elemento, sendo 
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seu modo de ocorrência mais comum em veios sulfetados, junto com outros sulfetos. Os minerais 

formadores de rocha que eventualmente poderiam conter arsênio são quartzo, feldspato, plagioclásio, 

biotita, magnetita, ilmenita e olivina. Nesses casos os teores são muito baixos. A magnetita e a 

ilmenita mostram concentrações relativamente altas de arsênio (Heineck 1990 in Costa 2001). 

Os teores de arsênio nas rochas analisadas variaram entre 1,48 mg/kg  e 22,4 mg/kg (Figura 4. 

3). As maiores concentrações deste elemento foram observadas na amostra de moscovita-quartzo-xisto 

(9) (20,8 mg/kg) e no quartzo-sericítico (28) ( 22,4 mg/kg). 

Cádmio (Cd) 

O cádmio encontra-se como elemento traço na biotita e é um elemento substituto freqüente 

nos sulfatos (Andrews-Jones 1968). 

As amostras de rocha analisadas apresentam concentrações de cádmio entre 0,25 mg/kg e 9,35 

mg/kg (Figura 4. 3). 
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Figura 4.3 – Histograma evidenciando as variações nas concentrações de cobre, arsênio e cádmio nas 
rochas. 

4.2 –SOLO 

Os solos de maneira geral são compostos geralmente por fragmentos de rochas e minerais da 

litosfera, perfazendo 45%; da atmosfera, geralmente 25% de ar e gases; da hidrosfera, geralmente 25% 

de umidade e da biosfera, aproximadamente 5% de material orgânico Alvarenga & Souza (1995 in 

Roeser  2004). 
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 A maior proporção de um solo está formada de material mineral oriundo da decomposição 

das rochas. Deve-se considerar que os elementos maiores (Si, Ti, Al, Fe, Ca, Mg, K e P) e traços (Mn, 

B, Mo, Zn, Cu, Pb, Zr, Be, Th, As e V) nos solos, provêm em maior parte da rocha mãe (Boyer 1985). 

4.2.1 – Mineralogia do solo 

A partir da difração de raios-X foi determinada a composição mineralógica do solo da área 

piloto. As seis amostras de solo apresentaram composição mineralógica semelhante, composta 

principalmente de quartzo, moscovita, caolinita, gibbsita e gismondina. Na Tabela 4.2 é apresentada a 

mineralogia do solo estudado. 

Tabela 4.2 –Descrição mineralógica de solos da área estudada, obtidas a partir do estudo de raios-X. 

Amostra Composição mineralógica 

2 

Goetita 
Moscovita 
Caolinita 
Hematina 
Quartzo 
Gibbsita 

4 
9 

25 
26 
28 

Quartzo 
Moscovita 
Caolinita 
Gibbsita 
Gismondina 

4.2.2 – Composição química do solo 

Na preparação das amostras de solo para análises químicas foi utilizada a digestão parcial com 

água régia, por ser esta a mais recomendada para o estudo de metais traço (Calmano & Förstner 1996). 

A determinação dos elementos Al, Ca, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Ni, Pb, V e Zn, nas amostras de 

solos foi realizada por meio do ICP-OES.  

Ferro, alumínio e magnésio. 

O ferro, o alumínio e o magnésio foram considerados como elementos majoritários nas 

amostras de solo. As concentrações destes elementos foram expressas em gramas por kilogramas 

(g/kg). 

O ferro é absorvido em quantidades pequenas devido à baixa solubilidade da maioria de seus 

compostos em estado trivalente. Os principais minerais de ferro no solo são as biotitas, a magnetita e 

os óxidos e hidróxidos de ferro hematita e goethita (Bornemisza 1982).  
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O ferro foi o elemento que apresentou maiores concentrações no solo estudado, estando na 

ordem de 72,5 g/kg e 133 g/kg (Figura 4.4). A amostra 2 apresentou o teor mais elevado de ferro, 

sendo atribuído à goethita e à hematita presentes na mineralogia dessa amostra. 

O alumínio dos solos provem dos minerais da rocha-mãe, tais como feldspatos, micas, 

anfibólios e piroxênios. No solo o alumínio é fixado na forma de hidróxido de alumínio como gibbsita 

(Al(OH)3) (Boyer 1985). 

No solo analisado, as concentrações de alumínio variaram entre 55,5 g/kg e 124 g/kg (Figura 

4.4). Essas concentrações estão relacionadas principalmente com a caolinita, moscovita, gibsita e 

gismondina presentes nas rochas. 

As amostras de solo apresentaram concentrações muito baixas de magnésio em relação aos 

elementos ferro e alumínio, isso se deve à alta mobilidade do Mg2+ comparada com a baixa mobilidade 

do Fe3+ e Al3+. Os teores de magnésio variaram entre 0,87 g/kg e 1,43 g/kg (Figura 4.4). Nos locais 

onde foram coletadas as amostras de solo há predominância de clorita, moscovita e biotita, estes 

minerais podem ter contribuído nas concentrações de magnésio. 
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Figura 4.4 – Histograma evidenciando as variações nas concentrações de ferro, alumínio e magnésio no 
solo. 

Cromo, vanádio, níquel, zinco e cobalto. 

Cromo (Cr) 

Dentre o grupo do Cr, V, Ni, Zn e Co, o cromo foi o elemento que apresentou os teores mais 

elevados. As amostras de solo apresentaram concentrações de cromo variando entre 370 mg/kg e 499 

mg/kg (Figura 4.5). As concentrações deste elemento estão relacionadas com os minerais que 

caracterizam a área estudada, sendo estes a moscovita, biotita e clorita, e minerais contendo Fe3+, 

sendo este freqüentemente substituído pelo Cr3+.  
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Vanádio (V) 

Os teores de vanádio determinados no solo da área piloto atingiram valores entre 145 mg/kg e 

267 mg/kg (Figura 4.5). As concentrações deste elemento estão relacionadas com a presença da 

moscovita e minerais contendo Fe3+, que em muitos dos casos é substituído por V3+.  

Níquel (Ni) 

No solo da área piloto, as concentrações de níquel estiveram na ordem de 131 mg/kg e 210 

mg/kg (Figura 4.5). Esses teores, muito provavelmente causados por alterações de minerais 

magnesianos que contêm níquel e possivelmente pela desintegração da pirrotita (Fe2+S). 

Zinco (Zn) 

No solo, o zinco total mostra comumente uma concentração que varia entre 10 ppm e 300 

ppm, da qual os minerais de ferro podem absorver de um a dois terços (Bornemisza 1982). 

As amostras de solo da área piloto atingiram concentrações de zinco variando entre 52,5 

mg/kg e 109 mg/kg (Figura 4.5). A amostra correspondente ao ponto 2 apresentou teores menores do 

que o limite de quantificação (0,37 mg/kg). Muito provavelmente as concentrações de zinco estão 

relacionadas ao mármore que aflora nos locais próximos à área de coleta das amostras de solo.  

Cobalto (Co) 

Os teores de cobalto no solo da área piloto variaram entre 16,3 mg/kg e 105 mg/kg (Figura 

4.5). As concentrações deste elemento podem estar relacionadas com a presença de minerais 

ferromagnesianos.  
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Figura 4.5 – Histograma evidenciando as variações nas concentrações de cromo, vanádio, níquel, zinco e 
cobalto no solo. 
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Cobre, lítio, arsênio e cádmio. 

Cobre (Cu) 

O cobre apresenta-se sob a forma de sulfuro, devido ao seu caráter de metal nobre 

(Bornemisza 1982). O cobre ocorre nos minerais primários: calcopirita, bornita e calcocita, e nos 

minerais secundários: cuprita, azurita e malaquita, podendo ainda ser encontrado sob a forma solúvel e 

trocável (Braga 1980). 

As concentrações de cobre determinadas no solo estiveram em torno de 44,3 mg/kg e 84,4 

mg/kg (Figura 4.6). Os teores de cobre podem estar relacionados com a biotita presente nos xistos 

(Tabela 4.1).  

Lítio (Li) 

As amostras de solo da área piloto apresentaram teores de lítio entre 11,5 mg/kg e 28,8 mg/kg 

(Figura 4.6). A moscovita e a biotita podem ser os responsáveis pelos teores deste elemento. 

Arsênio (As) e cádmio (Cd) 

No solo analisado, os teores de arsênio variaram entre 3,85 mg/kg e 11,2 mg/kg. As 

concentrações de cádmio oscilaram entre 5,54 mg/kg e 9,67 mg/kg (Figura 4.7). Os teores destes 

elementos possivelmente estão relacionados com a ocorrência de veios sulfetados na área estudada. 
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Figura 4.6 – Histograma evidenciando as variações nas concentrações de cobre, lítio, arsênio e cádmio no 
solo. 
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4.2.3 – Valores de Alerta dos solos. 

O valor de alerta dos solos indica uma possível alteração na qualidade dos mesmos. Os 

resultados das análises químicas dos solos estudados neste trabalho foram comparados com os valores 

de alerta propostos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB (2001) para 

os solos do Estado de São Paulo, com o intuito de ter referência da qualidade natural do solo da área 

piloto. 

Estado de São Paulo, com o intuito de ter referência da qualidade natural do solo da área piloto. 

As amostras de solo analisadas apresentaram teores de zinco e arsênio abaixo dos valores de 

alerta propostos pelo CETESB (2001). Já os teores de cromo, cobalto, cobre, e cádmio estão acima 

destes valores, o que indica que as concentrações desses elementos nas amostras de solo estudadas não 

são de origem natural (Tabela 4.3). Para determinar os valores de alerta da área piloto, primeiramente 

foi necessário estabelecer os valores de linha de base locais e compará-los com os valores propostos 

pelo CETESB (2001) considerando as condições geológicas da área estudada. 

Tabela 4.3 – Tabela comparativa entre os valores de alerta para solos propostos pelos CETESB (2001) e os 
obtidos na área de estudo. 

Elemento Valores de alerta propostos pelo 
CETESB (2001) (mg/kg) 

Amostras com concentrações 
acima dos valores de alerta 

Cromo 75 25, 9, 26, 28, 2 e 4. 

Cobalto 25 25, 9, 26, 28, e 4. 

Cobre 60 9 e 28 

Cádmio 3 25, 9, 26, 28, 2 e 4. 

Zinco 300 Nenhuma 

Arsênio 15 Nenhuma 

4.3 SEDIMENTOS 

Os sedimentos constituem um fator muito importante do sistema aquático, por sua 

participação no equilíbrio dos poluentes solúveis/insolúveis e por sua maior permanência no corpo 

d’água, sendo, em geral, integradores das cargas poluentes recebidas pelas águas a partir de alterações 

nas condições físico-químicas dessas águas (temperatura, pH, alcalinidade, níveis de 

oxidação/redução) (Agudo 1987). 
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4.3.1 – Caracterização mineralógica dos sedimentos 

4.3.1.1 Difração de raios-X 

Por meio da difração de raios-X foi determinada a composição mineralógica da fração 

granulométrica < 0,063 µm das 50 amostras de sedimentos do rio Conceição e dos seus principais 

tributários.  

No rio Conceição foram determinados os seguintes minerais: 

 Quartzo (SiO2): constituinte em todas as amostras; 

 Moscovita (KAl2[(OH)2AlSi3O10]): constituinte em todas as amostras com exceção dos pontos 

de amostragem R25, R10, R5, R6 e R11; 

 Hematita (Fe2O3): constituinte em todas as amostras; 

 Goethita: (Fe+3O(OH)): constituinte em todas as amostras com exceção de R10, R17, R22, R19 e 

R23; 

 Caolinita (Al2Si2O5(OH)4): constituinte em todas as amostras com exceção de R8 e R6; 

 Gibbsita (Al (OH)3): constituinte somente nas amostras R5 e R15; 

 Clinocloro ((Mg,Fe,Al)6 (Si, Al)4 O10 (OH)8): constituinte nas amostras R10, R3 e R5; 

 Illita ((K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2): constituinte nas amostras R5, R22, R19 e R23; 

 Pirofilita (Al2Si4O10(OH)2): constituinte somente na amostra R17; 

Na Figura 4.7 tem-se um difratograma de raios-X representativo do rio Conceição, 

correspondente à amostra R5, onde é possível observar os picos referentes ao quartzo (Q), gibbsita 

(G), caolinita (C), hematita (H), clinocloro (CL) e moscovita (M). 
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Figura 4.7 – Difratograma representativo dos sedimentos correspondentes ao rio Conceição, referente   
ao ponto R5. 

Nos principais córregos tributários do rio Conceição foram determinados os seguintes 

minerais: 

 Quartzo (SiO2): constituinte em todas as amostras; 

 Moscovita (KAl2[(OH)2AlSi3O10]): constituinte nas amostras C29, C7, C13, e C18; 

 Hematita (Fe2O3): constituinte em todas as amostras; 

 Goethita: (Fe+3O(OH)): constituinte em todas as amostras com exceção de C29, C14 e C18; 

 Caolinita ( Al2Si2O5(OH)4): constituinte em todas as amostras com exceção da C14; 

 Gibbsita (Al (OH)3): constituinte das amostras C1 e C13; 

 Clinocloro ((Mg,Fe,Al)6 (Si, Al)4 O10 (OH)8): constituinte das amostras C29, C1 e C30 ; 

 Illita ((K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2): constituinte somente na amostra C18; 

Na Figura 4.8 apresenta-se um difratograma de raios-X, correspondente ao córrego Abóbora 

(C18), o qual representa a mineralogia dos sedimentos dos córregos tributários do rio Conceição. 

Observam-se os picos característicos do quartzo (Q), hematita (H), caolinita (C), gismondina (G) e 

illita (I). Esse último mineral está presente somente nessa amostra. 
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Figura 4.8 – Difratograma representativo dos sedimentos correspondentes aos córregos do rio Conceição, 
referente ao ponto C18. 

4.3.1.2 Caracterização por Lupa binocular 

A partir da caracterização por lupa foram classificados os minerais presentes nas amostras de 

sedimentos, sendo identificados quartzo, hematita, goethita e moscovita.  

Os resultados da análise mineralógica indicaram que os sedimentos do rio Conceição são 

enriquecidos por óxidos de ferro, enquanto os sedimentos dos córregos mostraram alta porcentagem de 

quartzo. 

Rio Conceição 

Os sedimentos do rio Conceição são constituídos principalmente pelo óxido de ferro 

(hematita) e pelo hidróxido de ferro (goethita). Foi possível observar que, durante o inverno, as 

concentrações de óxido/hidróxido de ferro são maiores que durante o verão, sendo aproximadamente 

de 63,3 % e 52,4 %, respectivamente. Estes minerais foram descritos, geralmente, em grãos 

subangulosos a subarredondados e arredondados o que faz deduzir que as fontes destes minerais estão 

longe dos pontos amostrados. 

Córregos 

Os sedimentos dos córregos, em geral, são caracterizados por apresentar baixo conteúdo de 

óxidos de ferro, com valores de 48,9 % no inverno e 34,0 % no verão, com exceção dos córregos 

Riberão Preto (C1), Horto do Inglês (C13) e Baú (C14), os quais apresentaram elevadas porcentagens 



Parra, R. R. 2006 – Análise Geoquímica de água e de sedimentos na bacia hidrográfica do rio Conceição... 

 42 

de oxidos de ferro. Cabe destacar que nas cabeceiras destes córregos afloram itabiritos, provavelmente 

os óxidos de ferro são oriundos destes litotipos. Os óxidos de ferro apresentaram-se geralmente, sob a 

forma de grãos subangulosos. 

4.3.2 – Caracterização geoquímica dos sedimentos 

A extração dos metais traço da fração granulométrica < 0,063 µm das 50 amostras de 

sedimentos foi realizada mediante a digestão ácida parcial, usando o método de água régia. Por meio 

da Espectroscopia de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) foram 

determinadas as concentrações dos elementos: Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Ni, 

Pb, Ti, V, e Zn. 

4.3.2.1 Elementos Maiores 

De acordo com as concentrações dos elementos maiores, expressas em g/kg, foram agrupados 

os elementos ferro, alumínio e manganês e, secundariamente, magnésio, cálcio e potássio. 

4.2.1.1 Ferro, alumínio e manganês. 

Ferro (Fe) 

Minerais de rochas ígneas nos quais o conteúdo de ferro é relativamente alto incluem 

piroxênios, anfibólios, biotita, magnetita e principalmente olivina (Wedepohl 1978). 

Os teores de ferro nos córregos e no rio Conceição estão relacionados basicamente, com a 

goethita e a hematita presentes na área de estudo e as formações ferríferas que ocorrem na região. 

Nos córregos tributários do rio Conceição, as concentrações de ferro estiveram na faixa de 

68,0 g/kg e 121 g/kg durante o verão. No inverno as concentrações atingiram valores de 48,0 g/kg e 

121 g/kg (Figura 4.9). 

Os teores de ferro no rio Conceição variaram entre 48,6 g/kg e 123 g/kg durante o verão. No 

inverno as concentrações foram um pouco mais elevadas, estando em torno de 78,0 g/kg e 156 g/kg 

(Figura 4.9).  
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Figura 4.9 – Distribuição gráfica dos teores de ferro em sedimentos nos períodos de verão e inverno. 

Alumínio (Al) 

Nos tributários do rio Conceição, foram determinadas concentrações de alumínio que variaram 

entre 1,97 e 18,0 g/kg no período do verão e de 2,61 g/kg e 25,8 g/kg durante o período do inverno 

(Figura 4.10). Nos córregos: José Alves (C30), Ventaneira (C7) e Abóboras (C18) as concentrações de 

alumínio estão relacionadas aos solos lateríticos, que acumulam minerais como a moscovita, caolinita, 

e gibbsita. Já no caso dos córregos C27 e C29 os teores de alumínio estão relacionados ao quartzo 

sericítico. A caolinita é a principal responsável pelo aumento dos teores de alumínio, isto é observado 

nas amostras onde foi determinado este alumino-silicato.  

No rio Conceição, os teores de alumínio apresentaram-se mais elevados durante o período 

seco do que no período chuvoso, estando na ordem de 2,65 g/kg e 9,30 g/kg no inverno e em torno de 

1,85 g/kg e 6,02 g/kg no verão (Figura 4.10). O teor de alumínio foi mais elevado à montante do rio, 

com uma leve diminuição ao longo do seu percurso, podendo estar relacionado à presença de quartzo 

sericítico. Durante a estação seca observou-se aumento nas concentrações de alumínio nos pontos R17 

e R22, atribuído à ocorrência de cianita (Al2SiO5) nas proximidades destes pontos (Figura 2.3). 
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Figura 4.10 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de alumínio em sedimentos nos períodos de verão 
e inverno.  
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As análises mineralógicas por difração de raios-X, mostraram, além da moscovita, caolinita e 

gibbsita, a presença de clinocloro ((Mg,Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8), gismondina (Ca2Al4Si4O169(H2O), 

pirofilita (Al2Si4O10(OH)2) e illita ((K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2), que podem ter contribuído com as 

concentrações de alumínio determinadas no rio Conceição e nos tributários. 

Manganês (Mn) 

O manganês é encontrado naturalmente ocorrendo em minerais na forma dos íons Mn2+, Mn3+ 

ou Mn4+, mas o estado mais comum em que ele ocorre é o Mn+  (Wedepohl 1978).  

O manganês é um constituinte significativo das rochas basálticas, ricas em olivinas, piroxênios 

e anfibólios. Pequenas quantidades de manganês estão comumente presentes na dolomita e no calcário, 

substituindo o cálcio. O principal mineral de manganês é a pirolusita (MnO2). No intemperismo o 

manganês forma óxidos de manganês como a pirolusita e outros (Wedepohl 1978). 

Os sedimentos dos tributários do rio Conceição apresentaram teores de manganês entre 0,49 

g/kg e 4,82 g/kg durante o verão. No inverno as concentrações foram relativamente menores do que no 

verão, estando em torno de 0,48 g/kg e 3,53 g/kg (Figura 4.11). As concentrações de manganês 

observadas nos córregos localizados à montante do rio estão relacionadas aos processos de 

intemperismo de rochas, como os dolomitos do Grupo Itabira. Já os córregos do meio curso do rio, são 

influenciados pelos solos lateríticos que ocorrem a montante dos mesmos. As concentrações de 

manganês, também estão relacionadas com as ocorrências de ferro, sendo que o manganês e o ferro 

são elementos tanto siderófilos quanto litófilos, e assim os dois ocorrem juntos na natureza. 

No rio Conceição, durante o verão as concentrações de manganês variaram entre 0,57 g/kg e 

4,67 g/kg. No inverno os teores foram maiores, sobretudo no meio curso do rio, oscilando entre 0,81 

g/kg e 8,15 g/kg (Figura 4.11). O teor mais elevado de manganês foi determinado no ponto R3, o qual 

é atribuído aos quartzitos do Grupo Maquiné, uma vez que este ponto recebe contribuições do córrego 

Jardim, portador de sedimentos oriundos destes quartzitos. No baixo curso do rio, os teores de 

manganês aumentaram durante o verão, atingindo o valor de 4,67 g/kg, no ponto R17, podendo estar 

relacionados com as formações ferríferas. 
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Figura 4.11 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de manganês em sedimentos nos períodos de verão 
e inverno. 

4.2.1.2 Magnésio, cálcio e potássio. 

Magnésio (Mg) 

O magnésio participa da composição de minerais de vários grupos: óxidos e hidróxidos; 

silicatos; carbonatos; sulfatos; fosfatos, arseniatos; boratos, halóides e outros minerais. Nos 

sedimentos, além dos minerais evaporitos, que é um caso especial, está presente principalmente na 

dolomita e nos filossilicatos (Wedepohl 1978). 

Nos córregos estudados, o magnésio apresentou variação sazonal. No verão os teores variaram 

entre 0,19 g/kg e 0,82 g/kg. No inverno alguns pontos apresentaram teores bem mais elevados do que 

no verão, estando na ordem de 0,20 g/kg e 1,08 g/kg (Figura 4.12). O magnésio está relacionado com a 

moscovita, determinada na maioria das amostras de sedimentos e com a dolomita dos mármores que 

afloram à montante dos córregos.  

No rio Conceição o magnésio apresentou pouca variação sazonal, sobretudo no meio curso do 

rio. No verão os teores foram praticamente constantes, variando entre 0,19 g/kg e 0,56 g/kg. Um valor 

anômalo (0,87 g/kg) foi determinado no ponto R17. Durante o inverno as concentrações estiveram na 

faixa de 0,10 g/kg e 0,78 g/kg (Figura 4.12). As maiores concentrações de magnésio foram 

determinadas à jusante do rio Conceição. Em geral, os teores deste elemento possivelmente estão 

relacionadas às formações ferríferas. 
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Figura 4.12 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de magnésio em sedimentos nos períodos de verão 
e inverno. 

Cálcio (Ca) 

Minerais de cálcio ocorrem predominantemente como silicatos, carbonatos, fosfatos, sulfatos e 

boratos. O cálcio está presente nos carbonatos, mais comumente na calcita e na dolomita e nos 

minerais acessórios apatita e fluorita (Wedepohl 1978). 

Nos tributários do rio Conceição, o cálcio atingiu valores entre 0,08 g/kg e 0,60 g/kg no verão. 

Durante o inverno as concentrações foram, em geral, mais elevadas, oscilando entre 0,12 g/kg e 0,56 

g/kg (Figura 4.13). Os teores de cálcio nos sedimentos dos córregos estão relacionados, 

principalmente, com a ocorrência de mármore e rochas contendo dolomita.  

No rio Conceição, os teores de cálcio durante o verão variaram entre 1,67 g/kg e 0,56 g/kg. No 

inverno alguns pontos apresentaram concentrações mais elevadas, quando comparadas com os valores 

do verão, com teores entre 1,67 g/kg e 0,47 g/kg (Figura 4.13). As fontes do cálcio presente nos 

sedimentos do rio são a dolomita, a calcita e a gismondina. Por causa da alta mobilidade, os íons de 

cálcio podem ter sido carreados de outras fontes de área mais distantes. 
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Figura 4.13 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de cálcio em sedimentos nos períodos de verão e 
inverno. 
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Potássio (K) 

Os minerais que contém potássio como principal constituinte são os feldspatos, micas 

(moscovitas) leucita e nefelina (Wedepohl 1978). 

As concentrações de potássio nos córregos tributários do rio Conceição variaram entre 0,04 

g/kg e 0,35 g/kg durante o verão. No inverno as concentrações foram mais elevadas, estando na ordem 

de 0,17 g/kg e 0,38 g/kg (Figura 4.14).  

No rio Conceição, o potássio apresentou concentrações na faixa de 0,03 g/kg e 0,25 g/kg 

durante o verão. No inverno as concentrações atingiram valores entre 0,01 g/kg e 0,16 g/kg, 

diminuindo do alto para o meio curso do rio (Figura 4.14). No baixo curso do rio foram determinados 

altos valores de potássio, os quais podem estar relacionados com o mica quartzo xisto que aflora nessa 

região (Figura 2.3). 

Em geral, as concentrações de potássio nos córregos e no rio Conceição são influenciadas pela 

litologia da área, caracterizada pela presença de rochas ricas em moscovita, que foram determinadas 

nas análises de raios-X e na descrição por Lupa Bonicular em várias das amostras. A illita, pode ter 

contribuído no aumento de potássio, no córrego Abóbora (C18), onde foi determinado este mineral.  
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Figura 4.14 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de potássio em sedimentos nos períodos de verão e 
inverno. 

4.2.1 Metais traço 

Arsênio e cobre 

Arsênio (As) 

Nos córregos tributários do rio Conceição, os teores de arsênio apresentaram concentrações 

entre 0,53 mg/kg e 38,0 mg/kg durante o verão. No inverno as concentrações medidas variaram entre 

0,53 mg/kg e 18,0 mg/kg (Figura 4.15).  
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No rio Conceição, o arsênio apresentou concentrações baixas à montante do rio e 

concentrações abaixo do limite de quantificação no alto e meio curso do rio, à jusante do rio foram 

determinados teores mais elevados deste elemento. Durante o verão os teores de arsênio variaram entre 

0,53 mg/kg e 37,1 mg/kg, no inverno os teores foram mais elevados atingindo valores entre 0,53 

mg/kg e 89,0 mg/kg (Figura 4.15).  

As altas concentrações de arsênio determinadas à jusante do rio estão relacionadas com os 

depósitos auríferos que abrangem grande parte do baixo curso do rio. 
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Figura 4.15 – Distribuição gráfica dos baixos teores de arsênio em sedimentos nos períodos de verão e inverno. 

Cobre (Cu) 

O cobre ocorre sob a forma dos minerais cobre nativo, cuprita, pirita e malaquita (Wedepohl 

1978). 

Nos tributários do rio Conceição, o cobre apresentou concentrações variando entre 16,0 mg/kg 

e 114 mg/kg no verão. Durante o inverno as concentrações variaram entre 9,90 mg/kg e 140 mg/kg 

(Figura 4.16).  

No rio Conceição, durante o verão os teores de cobre variaram de 16,3 mg/kg e 344 mg/kg. 

Foi determinada uma anomalia no ponto R22, que pode estar relacionada com os depósitos auríferos 

da região. No inverno as concentrações deste elemento variaram entre 0,10 mg/kg e 81,7 mg/kg 

(Figura 4.16). No ponto R25 foi determinado um valor anômalo, o qual pode estar relacionado com a 

calcopirita determinada na amostra de clorita-xisto (25). 
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Figura 4.16 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de cobre em sedimentos nos períodos de verão e 
inverno. 

Cádmio e chumbo 

O cádmio e o chumbo são elementos calcófilos, tendo como fontes os veios de sulfetos. O 

cádmio tem uma forte afinidade com o enxofre e é um elemento calcófilo típico. Isso explica sua 

acumulação preferencial em sulfetos magmáticos. O cádmio ocorre ainda em minerais formadores de 

rochas como plagioclasio, albita, biotita, olivina, ilmenita, apatita, esfalerita e galena (Wedepohl 

1978). 

Nos córregos analisados, o cádmio ocorreu em altas concentrações durante o verão, com 

valores entre 5,57 mg/kg e 123 mg/kg. Durante o inverno os teores variaram entre 4,26 mg/kg e 117 

mg/kg (Figura 4.17). 

No rio Conceição o cádmio apresentou maiores concentrações durante o verão do que no 

inverno, estando na faixa de 3,94 mg/kg e 125 mg/kg. O teor mais elevado foi determinado à montante 

do rio, diminuindo para o meio curso. Durante o inverno os teores variaram entre 18,3 mg/kg e 116 

mg/kg (Figura 4.17). 
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Figura 4.17 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de cádmio em sedimentos nos períodos de verão e 
inverno. 
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Chumbo (Pb) 

O chumbo é amplamente distribuído na crosta terrestre, sendo o maior constituinte de mais de 

200 minerais e encontra-se principalmente como sulfeto de chumbo (galena), carbonato de chumbo 

(cerussita), sulfato de chumbo (anglesita) e clorofosfato de chumbo (piromorfita) (Wedepohl 1978). 

As concentrações de chumbo nos tributários do rio Conceição durante o verão estiveram na 

ordem de 3,20 mg/kg e 70,6 mg/kg. No inverno os teores geralmente foram maiores, estando entre 

3,20 mg/kg e 69,7 mg/kg (Figura 4.18). 

No rio Conceição as concentrações de chumbo variaram entre 3,52 mg/kg e 75,9 mg/kg no 

verão e 14,7 mg/kg e 73,3 mg/kg no inverno (Figura 4.18). 
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Figura 4.18 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de chumbo em sedimentos nos períodos de verão e 
inverno. 

Na área de estudo, os teores de cádmio e chumbo estão relacionados basicamente com os veios 

sulfatedos. 

Zinco (Zn) 

O zinco pode substituir o ferro e o manganês em silicatos e óxidos. Minerais de argila, óxidos 

de ferro e substâncias orgânicas podem conter zinco, mesmo quando ocorrem distantes de rochas fonte 

com altas concentrações de zinco (Wedepohl 1978).  

Nos córregos estudados, durante o verão foram determinados teores de zinco variando entre 

36,6 mg/kg e 88,7 mg/kg. No inverno as concentrações atingiram valores entre 49,2 mg/kg e 115 

mg/kg (Figura 4.19). Uma anomalia foi determinada no córrego Abóbora (C18), cujo valor foi de 378 

mg/kg. Provavelmente esta anomalia deve-se aos depósitos auríferos e às formações ferríferas. 
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No rio Conceição, durante o verão, as concentrações de zinco variam entre 50,8 mg/kg e 181 

mg/kg. No inverno foram determinadas concentrações na ordem de 53,7 mg/kg e 153 mg/kg (Figura 

4.19).  

Na área estudada, o zinco também deve ser oriundo dos veios de sulfetos, sendo ele um típico 

elemento calcófilo. 
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Figura 4.19 –Gráficos evidenciando a baixa variação dos teores de zinco em sedimentos nos períodos de verão e 
inverno. 

Cobalto e níquel 

Cobalto (Co) 

Em rochas máficas e ultramáficas há uma forte correlação da concentração de cobalto com o 

número total de moles de ferro e magnésio (Wedepohl 1978).  

Nos sedimentos analisados, os teores de cobalto podem estar relacionados com o magnésio, 

proveniente das rochas básicas e ultrabásicas presentes na área estudada. 

Nos córregos estudados, durante o verão, o cobalto apresentou concentrações entre 0,22 mg/kg 

0,22 mg/kg e 20,6 mg/kg. Durante o inverno as concentrações tenderam a aumentar, estando na ordem 

de 0,22 mg/kg e 35,6 mg/kg (Figura 4.20). 

No rio Conceição, os teores de cobalto, em geral, foram mais elevados durante o inverno do 

que no verão, apresentando concentrações mais baixas no alto curso do rio e aumentando 

gradativamente em direção ao baixo curso do rio. O cobalto, durante o verão, apresentou valores entre 

0,22 mg/kg e 26,4 mg/kg. No Inverno as concentrações de cobalto variaram entre 2,24 mg/kg e 24,8 

mg/kg (Figura 4.20). 
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Estas concentrações podem estar relacionadas com a calcita, a dolomita e os itabiritos no alto e 

meio curso do rio e aos depósitos auríferos e formações ferríferas no baixo curso do rio. 
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Figura 4.20 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de cobalto em sedimentos nos períodos de verão e 
inverno. 

Níquel (Ni) 

O níquel é ligeiramente mais abundante em rochas crustais do que o cobalto. Os dois 

elementos têm algumas características similares, uma vez que podem substituir o Fe2+ e especialmente 

o magnésio em minerais ferromagnesianos de rochas ígneas e tendem a ser co-precipitados com 

óxidos de ferro e especialmente com óxidos de manganês (Wedepohl 1978). 

Em climas tropicais, onde rochas com alta concentração de níquel são intemperizadas, um solo 

residual rico em níquel (laterita) se desenvolve. O níquel é um elemento de alto valor econômico, alvo 

da atividade mineradora (Wedepohl 1978).  

Nós tributários do rio Conceição foram determinadas concentrações de níquel em torno 22,3 

mg/kg e 65,2 mg/kg no verão. No inverno as concentrações variaram entre 6,38 mg/kg e 88,0 mg/kg 

(Figura 4.21). 

No rio Conceição, os sedimentos analisados apresentaram concentrações de níquel com 

valores variando entre 8,48 mg/kg e 85,9 mg/kg no verão e entre 5,32 e 88,1 mg/kg no inverno (Figura 

4.21).  
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Figura 4.21 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de níquel em sedimentos nos períodos de verão e 
inverno. 

Cromo e vanádio 

Cromo (Cr) 

Na crosta terrestre, a abundância de cromo é similar à do vanádio. Em minerais rochosos o 

estado de oxidação predominante é o Cr3+. O cromo ocorre em rochas máficas e ultramáficas, sendo as 

últimas as mais ricas em cromo. Vários minerais contêm o cromo como constituinte majoritário. O 

mais comum é a cromita (FeCr2O4), a qual pode estar concentrada em resíduos lateríticos 

desenvolvidos sobre rochas ultramáficas (Wedepohl 1978, Hem 1987). 

Nos córregos estudados, as concentrações de cromo apresentaram valores mais elevados do 

que os determinados no rio. Durante o verão os teores atingiram valores entre 6,80 mg/kg e 322 

mg/kg. No inverno os teores estiveram na ordem de 21,2 mg/kg e 312 mg/kg (Figura 4.22). Os teores 

de cromo estão relacionados aos solos lateríticos e aos itabiritos que afloram nas cabeceiras dos 

córregos Riberão Preto (C1), Ventaneira (C7), Abóboras (C18) e Baú (C30) (Figura 2.3). 

No rio Conceição, durante o verão os teores de cromo variaram entre 7,72 mg/kg e 626 mg/kg, 

mantendo-se relativamente constantes no alto e médio curso do rio. Houve um acréscimo no ponto 

R12 e R19, depois da confluência dos córregos Ventaneira (C7) e Abóboras (C18). Durante o inverno 

os teores de cromo estiveram na faixa de 21,0 mg/kg e 90,0 mg/kg, mantendo-se relativamente 

constantes, tendo um pequeno aumento na jusante do rio (Figura 4.22). O Clinocloro, a moscovita e a 

clorita contribuem no aumento de cromo, assim como as formações ferríferas. 
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Figura 4.22 – Distribuição gráfica dos teores de cromo em sedimentos nos períodos de verão e inverno. 

Vanádio (V) 

O vanádio pode ser encontrado, em menor quantidade, como um constituinte da magnetita, do 

piroxênio, do anfibólio e da biotita (Wedepohl 1978).  

Nos tributários, durante o verão, as concentrações de vanádio estiveram na faixa de 8,67 

mg/kg e 46,2 mg/kg. No inverno os teores variaram entre 12,1 mg/kg e 68,2 mg/kg (Figura 4.23). Os 

teores elevados de vanádio estão relacionados com o ferro contido nos itabiritos que afloram na 

montante dos córregos. 

No rio Conceição os teores de vanádio aumentaram de montante para jusante. No verão as 

concentrações variaram entre 8,23 mg/kg e 49,2 mg/kg. No inverno as concentrações estiveram em 

torno de 10,1 mg/kg e 46,3 mg/kg (Figura 4.23). 

As concentrações de vanádio, nos sedimentos de fundo tanto dos córregos, assim como no rio 

Conceição, podem estar relacionadas com os óxidos e hidroxidos de ferro e com as formações 

ferríferas. 
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Figura 4.23 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de vanádio em sedimentos nos períodos de verão e 
inverno. 
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Lítio (Li) 

Nos córregos, durante o verão, as concentrações de lítio variaram entre 0,71 e 7,10 mg/kg. No 

inverno os teores variaram entre 1,51 e 8,25 mg/kg (Figura 4.24). 

No rio Conceição o lítio apresentou concentrações mais baixas à montante do rio, aumentando 

à jusante. No verão os teores deste elemento atingiram valores entre 0,45 mg/kg e 8,23 mg/kg. No 

inverno foram determinados valores mais elevados, variando entre 1,13 mg/kg e 5,57 mg/kg.  
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Figura 4.24 – Gráficos evidenciando as variações dos teores de lítio em sedimentos nos períodos de verão e 
inverno. 

4.3.2 – Determinação dos valores de linha de base. 

Baseado nos Gráficos de Probabilidade Normal (NPC), foram determinados os valores de 

linha de base para os elementos cromo, zinco, cobre, arsênio, cádmio e chumbo, por serem 

considerados de interesse devido a sua toxicidade na biota. 

Cromo, zinco e cobre. 

Estes três elementos apresentaram dois padrões de distribuição, considerando o primeiro como 

o valor de linha de base e o segundo como representante de valores anômalos, os quais podem ser 

influenciados ou não pelo homem. 

Cromo (Cr) 

O valor de linha de base para o cromo é de 90,0 mg/kg (Figura 4.25A). O gráfico indica 

contaminação por cromo nos córregos sem nome C27 e C29, nos córregos José Alves (C30), 

Ventaneira (C7) e Abóboras (C18) e nos pontos R12, R19 e R23. O cromo está associado ao ferro, 

deste modo, a contaminação por cromo pode estar relacionada com os itabiritos, formações ferríferas e 

minerações de ferro. 
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Zinco (Zn) e cobre (Cu) 

Os valores de linha de base para o zinco e o cobre são de 91,4 mg/kg e de 89,7 mg/kg 

respectivamente (Figura 4.25 B e C). Foram identificados pontos contaminados à jusante do rio, além 

dos pontos R5 e R25. A contaminação por estes elementos pode estar relacionada os veios sulfetados. 

Arsênio, cádmio e chumbo 

Estes elementos apresentaram três padrões de distribuição, sendo que o primeiro indica o valor 

de linha de base, o segundo corresponde aos valores anômalos, produto da contaminação natural ou 

possivelmente antrópica e o terceiro indica claramente os pontos onde há sem dúvida contaminação 

antropogênica 

Arsênio (As) 

O valor de linha de base para o arsênio é de 0,72 mg/kg. Amostras com concentrações entre o 

valor de linha de base e 40,8 mg/kg foram consideradas contaminadas pela ação natural e antrópica. 

Valores acima de 40,8 mg/kg são considerados como contaminados somente pela ação antrópica 

(Figura 4.25D). As amostras R17, R19 e R22, apresentaram teores acima deste valor e estão 

localizadas no baixo curso do rio Conceição, área com predominância de minerações de ouro, 

podendo-se atribuir os altos teores de arsênio às mesmas. 

Cádmio (Cd)  

O valor de linha de base para o cádmio é de 8,04 mg/kg. Amostras apresentando teores acima 

deste valor e abaixo de 116 mg/kg foram classificadas contaminadas natural ou antropogenicamente. 

As amostras que apresentarem valores acima de 116 mg/kg foram consideradas contaminadas somente 

por influência antrópica e estão localizadas à montante do rio Conceição e nos pontos R6 e R21 e no 

córrego Baú (C14), ambas associadas às minerações de ferro (Figura 4.25E). 

Chumbo (Pb) 

O valor de linha de base para o chumbo é de 1,15 mg/kg. Há contaminação natural ou 

antrópica nas amostras que apresentaram valores na faixa de 1,15 e 75,9 mg/kg. O chumbo apresentou 

semelhança com o cádmio em relação à localização dos pontos contaminados pela ação antrópica e as 

possíveis fontes de contaminação. Foram consideradas contaminadas pela ação do homem, as 

amostras que atingiram valores acima de 75,9 mg/kg de chumbo (Figura 4.25F). 
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Figura 4.25 – Gráficos de probabilidade normal para a determinação dos valores de linha de base para os 
elementos cromo(A), Zinco (B), cobre (C), arsênio (D), cádmio (E) e chumbo (F). 

Nos gráficos exibidos anteriormente, pode-se observar que os elementos cromo, zinco, cobre e 

arsênio, apresentaram valores anômalos ou outliers. Estas anomalias foram determinadas em pontos 

localizados à jusante do rio, estando relacionados principalmente com a ocorrência de sulfetos e a 

exploração de ouro.  
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4.3.4 – Índice de Geoacumulação (IGEO) 

O Índice de Geoacumulação (IGEO) foi calculado para os elementos cromo, zinco, cobre, 

cádmio, chumbo e arsênio. Utilizou-se como concentração média de linha de base (Cn) os valores de 

níveis de base natural obtidos a partir dos gráficos de probabilidade normal e os valores de linha de 

base médios globais propostos por Turekian & Wedepohl (1961) para estabelecer comparações entre 

eles (Tabela 4.4). 

Tabela 4.4 – Valores de linha de base locais e valores de linha de base médios globais (Turekian & 
Wedepohl 1961) (em mg/kg) 

Elementos (mg/kg) Valores de linha 
de base Cromo Zinco Cobre Arsênio Cádmio Chumbo 
Local 60,40 91,40 89,70 0,72 8,04 1,15 

Médio global 
(Turekian & 

Wedepohl 1961) 
90 95 45 13 0,30 20 

Usando os valores de linha de base determinados, a área em estudo foi classificada como 

praticamente não poluída pelos elementos cromo, zinco, cobre e cádmio. O arsênio, no verão, 

apresentou valores do IGEO que variam de 2 até 4, permitindo classificar a área como moderadamente 

poluída a fortemente poluída. Os pontos de amostragem que apresentaram as concentrações mais 

elevadas de arsênio foram o R19 e o C24. Durante o inverno, o arsênio apresentou concentrações 

baixas à montante do rio Conceição, portanto, o alto do curso do rio é classificado como praticamente 

não poluído. No médio curso, o arsênio apresentou concentrações um pouco mais elevadas, 

correspondendo à classe IGEO 3 e 4, sendo definido como moderadamente a fortemente poluído. Já à 

jusante do rio, os IGEOs foram maiores (5 e 6), o que definiu esta região como extremamente a 

fortemente poluída. O chumbo, na jusante do rio, apresentou índices de geoacumulação que variaram 

de 1 até 3 no verão, sendo considerado como não poluído nos pontos R19, R17 e R23; moderadamente 

poluído nos pontos C29 e R22 e moderadamente a fortemente poluído nos outros pontos. No inverno o 

IGEO variou de 0 a 1 nas amostras C27, C29 e C30. O restante das amostras apresentou IGEO 2 e 3, 

classificando o rio como moderadamente a fortemente poluído por chumbo (Tabela 4.5). 

Usando os valores de linha de base médios globais (Turekian & Wedepohl 1961) para o 

calculo do Índice de Geoacumulação, o rio Conceição foi classificado como praticamente não poluído 

pelos elementos cromo, zinco, cobre, chumbo e arsênio (IGEO < 0). O cádmio apresentou IGEO 6 em 

todas as amostras com exceção de R19, C18 (verão) e C29 (inverno) classificando o rio como 

extremamente poluído nestes pontos (Tabela 4.5). 
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Na Tabela 4.5 são mostrados os valores de IGEO calculados usando tanto os valores de linha 

de base locais, quanto os valores de linha de base médios globais proposto por Turekian & Wedepohl 

(1961). Observou-se que os dos valores de linha de base enquadram o rio Conceição em classes de 

IGEOs diferentes. Sugere-se usar os valores de linha de base locais, pois são os que refletem as 

condições geológicas da área estudada. 

Tabela 4.5 – IGEO calculado com os valores de linha de base locais e os valores de linha de base médios 
globais (Turekian & Wedepohl 1961) 

Utilizando os valores de linha de 
base Locais 

Utilizando os valores de linha de base 
médios globais                       

Turekian & Wedepohl (1961) 

Amostras Amostras 

Elemento IGEO 

Verão Inverno Verão Inverno 
0 Todas Todas Todas Todas 
1 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
2 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
3 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
4 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
5 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Cr,  
Zn e  
Cu 

6 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
0 Todas Todas Todas Todas 
1 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
2 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
3 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
4 Nenhuma Nenhuma R19 C29 
5 Nenhuma Nenhuma C18 Nenhuma 

Cd 

6 Nenhuma Nenhuma As demais amostras As demais 
amostras 

0 

C1, R3, R5, R11, R12, 
R8, R6, R10, R20, 
C13, C14, R21, R15, 
R16 e R25. 

R16, C1, R5, R6, 
R3, C24, R8, R11, 
R10, R20, R12, 
C13, C14, R21, C7 
e R15. 
 

Todas Todas 

1 Nenhuma R25 Nenhuma Nenhuma 

2 R17, C29, C7, R22, 
C30 e C27 C29 Nenhuma Nenhuma 

3 R23 e C18 C30, C27 e C18 Nenhuma Nenhuma 
4 R19 e C24 R23 e R17 Nenhuma Nenhuma 
5 Nenhuma R19 Nenhuma Nenhuma 

As 

6 Nenhuma R22 Nenhuma Nenhuma 
0 C18 C27 e C29  Todas 
1 R19, R23 e R17 C30 Nenhuma Nenhuma 

2 C29 e R22 

R22, R25, R17, R8, 
R11, C13, R19, 
C14, R20, R12, 
C18, R10, C24, 
R15 e R21. 

Nenhuma Nenhuma 

3 

R5, R12, C7, R16, 
R10, R20, R15, C13, 
R11, R3, C30, C1, R8, 
C14, C27, R21, R6, 
C24 e R25. 

R23, R16, C7, R3, 
R5, C1 e R6 Nenhuma Nenhuma 

4 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Pb 

5 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
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 6 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
4.3.5 – Níveis de Contaminação segundo o TEL e o PEL. 

No Brasil não existe uma resolução/norma que estabeleça os valores de referência para 

determinar os níveis de contaminação nos sedimentos. Desde 1998 a CESTEB adotou o critério 

utilizado pela agência ambiental do Canadá (Environment Canada) como padrão para a caracterização 

química e a avaliação do teor de contaminação dos sedimentos no estado de São Paulo. Os mesmos 

valores estão sendo propostos para serem utilizados em nível nacional, através de uma resolução do 

CONAMA (CONAMA 2003). Recentemente, no Quadrilátero Ferrífero, tem sido utilizado este 

critério para determinar níveis de contaminação (Basílio 2005, Martins 2005). 

A Agência Ambiental do Canadá estabeleceu limites para os elementos cromo, cobre, zinco, 

arsênio, chumbo e cádmio. Os critérios dividem-se em dois níveis: o mais baixo, denominado TEL 

(threshold effect level) e o mais alto, denominado PEL (probable effect level). Estes dois níveis 

delimitam intervalos de probabilidade de ocorrência de efeitos biológicos adversos. Abaixo do menor 

nível, espera-se que raramente seja observado algum efeito adverso e acima do maior nível, espera-se 

observar algum efeito adverso com maior freqüência (CONAMA 2003).  

Os teores dos elementos cromo, cobre, zinco, arsênio, chumbo e cádmio determinados nos 

sedimentos do rio Conceição, foram comparados somente com o nível PEL, pois esperam-se que 

amostras com valores acima deste nível tenham efeitos adversos à biota. Alguns pontos amostrais, na 

sua maioria os localizados à jusante do rio, foram considerados prejudiciais à biota, pois apresentaram 

teores de cromo, zinco, cobre e arsênio acima do nível PEL. O cádmio apresentou valores acima deste 

nível em todos os pontos amostrados. Dos seis elementos analisados, somente o chumbo não 

apresentou concentrações sob as quais se esperam efeitos adversos sobre a biota (Tabela 4.6). 

Tabela 4.6 – Valores do TEL e PEL para os elementos Cr, Zn, Cu, As, Cd e Pb. 

Elemento TEL 
(mg/kg) 

PEL 
(mg/kg) Amostras com valores acima do PEL 

Cromo 37,3 312,1 Verão (C29 e R19) e Inverno (C7) 
Zinco 123 315 Verão (Nenhuma) e Inverno (C18) 
Cobre 35,7 197 Verão (R23 e R22) e Inverno (R25) 
Arsênio 5,9 17 Verão (R19 e C24) e Inverno (C18, R23, R17, R19 e R22) 
Cádmio 0,6 3,5 Verão e Inverno (Todas as amostras) 
Chumbo 35 90 Verão e Inverno (Nenhuma) 

 
4.4 CORRELAÇÃO ROCHAS, SOLO E SEDIMENTOS. 

As rochas, solos e sedimentos têm relação direta quanto a sua natureza química. As 

substâncias químicas naturais que ocorrem nos solos e nos sedimentos originam-se das rochas que 

formam a crosta terrestre. Conseqüentemente, os tipos e as concentrações das substâncias químicas 

naturais nos solos e nos sedimentos dependem, principalmente, da composição dos minerais 
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constituintes da rocha de origem. Os processos geodinâmicos transportam e redistribuem estas 

substâncias químicas naturais, particularmente metais, no ambiente geológico. Conseqüentemente, o 

conhecimento geoquímico é essencial para compreender a origem de substâncias químicas naturais 

nos solos e nos sedimentos e é particularmente útil para fazer distinção entre os metais naturais e os 

metais que podem ser associados à uma liberação química (NAVFAC 2003). Considerando o antes 

dito, estabeleceu-se correlação entre amostras de rochas, solo e sedimentos com a finalidade de 

verificar a influência da mineralogia das rochas sobre os elementos químicos dos solos e sedimentos 

da área piloto. 

As amostras de rocha, solo e sedimento da área piloto foram solubilizadas mediante digestão 

total, sendo posteriormente determinadas as concentrações dos elementos maiores (Al, K, Ca, Fe, Mg 

e Mn) via ICP-OES (Anexos II e III).  

Os resultados da análise química permitiram determinar que existe relação direta entre as 

rochas analisadas, correspondentes ao Supergrupo rio das Velhas, o solo e os sedimentos da área 

piloto em relação às concentrações de alumínio, potássio e magnésio determinados nos sedimentos, 

que têm como fonte as rochas quartzo-moscovita-xisto, clorita-xisto e quartzito-sericítico (Figura 4.26 

A, B e C).  

Já as concentrações do manganês, cálcio e ferro determinadas nos sedimentos da área piloto, 

apresentaram concentrações muito acima dos teores determinados nas rochas e solos, o que sugere a 

contribuição não só das rochas analisadas, senão também de outras rochas aflorantes na bacia (Figuras 

4.26 D, E e F). No estudo geoquímico determinou-se que as fontes destes elementos são os itabiritos, 

mármores e dolomitos do Supergrupo Minas (Figura 2.3). 
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Figura 4.26 – Gráficos das concentrações dos elementos Alumínio (A), Potássio (B), Cálcio (C) , Ferro (D) 
Magnésio (E) e Manganês (F) em amostras de rocha, solo e sedimentos. 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 5 

HIDROGEOQUÍMICA 

Neste capitulo serão tratados os parâmetros de qualidade da água, que traduzem as suas 

principais características físicas e químicas. A qualidade das águas depende das condições geológicas 

e geomorfológicas, da cobertura vegetal da bacia de drenagem, do comportamento dos ecossistemas 

terrestres e de águas doces e das ações do homem (Tucci et al. 2001). 

Os resultados das análises físico-químicas, constituintes primários, secundários e gases 

dissolvidos da água do rio Conceição, são apresentados nos anexos IV e V. 

5.1 - PROPRIEDADES FÍSICAS 

As propriedades físicas da água são características de ordem estética, como por exemplo a 

temperatura e a turbidez. Desta forma, elevados valores de algumas delas podem causar certa 

repugnância aos consumidores (Santos 1997). 

5.1.1 – Temperatura 

Trata-se de uma característica física da água, sendo uma medida da intensidade de calor, que 

influencia processos biológicos, reações químicas e bioquímicas (Derisio 1992). Elevações de 

temperatura aumentam a taxa das reações químicas e biológicas e aumentam também a taxa de 

transferência de gases. A temperatura é inversamente proporcional à solubilidade dos gases, de modo 

que quanto maior é a temperatura da água, menor é sua capacidade em reter gases (Atkins 1978). 

Nos córregos tributários do rio Conceição a temperatura variou entre 20,0 °C e 22,7 °C 

durante o verão e 15,0 °C e 21,4 °C durante o inverno. A temperatura no rio Conceição, durante o 

verão, apresentou variações entre 20,2 °C e 23,2 °C, sendo a temperatura média em torno de 22 °C. 

Durante o inverno, a temperatura apresentou um decréscimo, com uma variação entre 14,5 °C e 22,3 

°C. A temperatura média registrada neste período foi de 20,0 °C. 

5.1.2 – Turbidez 

A turbidez representa o grau de interferência que a luz sofre ao atravessar a água (Sperling 

1996). Esta interferência é provocada pelos sólidos em suspensão tais como silte, argila, matéria 

orgânica, substâncias orgânicas finamente divididas e organismos microscópicos, que sujam a água, 

conferindo uma aparência turva à mesma (Derisio 1992, Santos 1997). A turbidez é medida com o 
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turbidimetro e os valores são dados em FTU (Unidade de Turbidez em Formazina) ou em UNT 

(Unidade Nefelométrica de Turbidez) (Santos 1997). 

A principal fonte natural da turbidez é o aporte de partículas de rocha, argila e silte. Dentre as 

principais fontes antropogênicas de turbidez estão a erosão e os despejos domésticos, industriais e de 

mineração (Sperling 1996). 

Na Figura 5.1 pode-se verificar a diferença de coloração nas águas do rio Conceição durante 

as estações de verão e de inverno. Observa-se claramente que, durante o verão, a água é mais turva, 

carregada em sedimentos. Tal fato ocorre, devido a maior intensidade de chuvas durante esta estação o 

que resulta no aumento da quantidade de sedimentos despejados no rio por meio dos processos de 

erosão e transporte, que também sofrem acréscimo. 

A B

Figura 5. 1– Turbidez das águas do rio Conceição durante as estações de verão (A) e Inverno (B). 

Nos córregos do rio Conceição, a turbidez apresentou valores entre 0,70 FTU e 6,75 FTU, 

durante o verão. No córrego Abóboras (C18) foi determinado um valor anômalo de 27,5 FTU. Este 

valor pode estar relacionado com o lançamento de despejos domésticos. Durante o inverno a turbidez 

variou entre 0,90 FTU e 8,00 FTU (Figura 5.2). Em outros pontos, os altos valores de turbidez são 

atribuídos à atividade de mineração, como observado no córrego Riberão Preto (C1) e no córrego Baú 

(C14). 

No rio Conceição, observou-se que a turbidez apresentou valores mais elevados durante o 

verão variando entre 1,65 FTU e 13,0 FTU. Como foi citado anteriormente, durante o período de 

chuva há maior material em suspensão o que contribui com o aumento da turbidez. Durante o inverno 

os valores da turbidez variaram entre 1,10 FTU e 6,00 FTU (Figura 5.2).  
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Figura 5.2 – Gráficos evidenciando as variações da turbidez nas estações de verão e inverno. 

5.2 - PROPRIEDADES IÔNICAS 

5.2.1 – Condutividade Elétrica (CE) e Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

A condutividade elétrica (CE) é a capacidade da água para conduzir eletricidade. Esta aumenta 

com a temperatura e está relacionada com os sólidos totais dissolvidos (Custodio & Lamas.1976, 

Santos 1997). 

A água, quimicamente pura, tem uma condutividade elétrica muito baixa, sendo então, um 

bom isolante. Porém, adicionando-se uma pequena quantidade de minerais, dissociados em cátions e 

ânions, ela se torna condutora. Quanto mais íons presentes, maior será a condutividade (CETESB 

1993).  

Nos córregos a condutividade elétrica variou entre 12,4 µS/cm e 68,0 µS/cm durante o verão. 

No inverno a CE variou entre 13,3 µS/cm e 44,3µS/cm. No rio Conceição a condutividade elétrica 

apresentou pouca variação sazonal, com exceção dos pontos R10 e R23, variando entre 5,93 µS/cm e 

68,0 µS/cm no verão e entre 8,94 µS/cm e 120 µS/cm no inverno (Figura 5.3).  

Os sólidos totais dissolvidos (STD) correspondem ao peso total dos constituintes minerais 

presentes na água por unidade de volume, sendo medidos em termos de mg/L (Santos 1997). Os STD 

são constituídos principalmente por carbonatos, bicarbonatos, cloretos, sulfatos, fosfatos e 

possivelmente nitratos de cálcio, magnésio e potássio, além de pequenas quantidades de ferro, 

magnésio e outras substâncias. A quantidade de sólidos totais dissolvidos contidos nas águas pode 

diminuir por diluição (água de chuva) ou aumentar pela adição de despejos industriais. O aumento de 

sulfatos, fosfatos e nitratos, deve-se, freqüentemente, às atividades agropecuárias (CETESB 1993). 
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Os sólidos totais dissolvidos apresentaram pouca variação sazonal. Nos córregos, variaram 

entre 8,16 mg/L e 45,6 mg/L no verão e 8,66 mg/L e 28,6 mg/L no inverno. No rio Conceição, durante 

o verão, os STD variaram entre 3,92 mg/L e 45,6 mg/L e durante o inverno atingiram valores entre 

5,85 mg/L e 78,0 mg/L.  
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Figura 5.3 – Gráficos evidenciando a variação da condutividade elétrica nas estações de verão e inverno. 

5.2.2 – Potencial Hidrogeniônico (pH) 

É uma relação numérica que expressa o equilíbrio entre os íons (H+) e íons (OH-) (Deriso 

1992). O pH representa a concentração de íons hidrogênio H+ em escala logarítmica, dando uma 

indicação sobre a condição de acidez (pH <7), neutralidade (pH =7) ou alcalinidade da água (pH >7), 

expressa em moles por litro (Sperling 1996).  

Nos tributários do rio Conceição o pH apresentou valores entre 6,66 e 7,54 durante o verão. Já 

no inverno houve um pequeno decréscimo, apresentando valores entre 6,53 e 7,80 (Figura 5.4).  

O pH no rio Conceição apresentou valores mais elevados do que nos córregos, variando entre 

6,76 e 8,04 durante o verão e entre 6,44 e 8,07 no inverno (Figura 5.4). 

Tanto no rio, quanto nos córregos, o pH manteve-se próximo de 7, o que confere à água do rio 

Conceição um caráter quase neutro. 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, Vol.36, 113p. 

 67 

POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (pH)

0

1
2

3

4
5

6

7
8

9

C24 R25 R8 C9 C27 C29 R10 C1 R3 C30 R5 R20 R6 R11 C7 R12 C13 C14 R21 R15 R16 R17 R22 C18 R19 R23

Pontos de amostragem

pH

Córregos (Verão) Córregos (Inverno) Rio C. (Verão) Rio C. (Inverno)
 

Figura 5.4 – Gráficos evidenciando a baixa variação do pH durante o verão e o inverno. 

5.2.3 – Potencial Oxido Redução (Eh) 

É uma medida elétrica, onde valores baixos de Eh traduzem uma maior disponibilidade de 

elétrons, revelando um meio mais redutor, enquanto valores elevados de Eh indicam que existem 

poucos elétrons disponíveis para a redução, ou seja, o meio é oxidante (Langmuir 1997).  

Nos córregos, o Eh variou entre 190 mV e 127 mV durante o verão. No inverno o Eh atingiu 

valores entre 73 mV e 171 mV (Figura 5.5). 

No rio Conceição o Eh apresentou valores entre 34,0 mV e 149 mV no verão, indicando 

ambientes oxidantes e valores entre 28,0 mV e 172 mV durante o inverno (Figura 5.5). No ponto R15 

houve uma queda no Eh, a qual está relacionada, possivelmente, ao lançamento de esgotos domésticos. 

Esta hipótese é suportada pela presença de um núcleo urbano nas proximidades desse ponto (Figura 

3.1). 
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Figura 5.5 – Gráficos evidenciando a variação do Eh durante o verão e o inverno. 
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5.3 - CONSTITUINTES IÔNICOS PRINCIPAIS 

São considerados íons principais, aqueles que estão quase sempre presentes nas águas, e cuja 

soma representa a quase totalidade de íons dissolvidos. Entre estes, pode-se citar os cátions de sódio, 

potássio, cálcio e magnésio e os ânions cloreto, sulfato e bicarbonato (IGM 2005). 

5.3.1 – Cátions 

A partir da determinação dos teores dos cátions nas amostras de água do rio Conceição, foi 

possível verificar que há a predominância do sódio, sendo esse o principal elemento, seguido do 

magnésio, do cálcio e do potássio, respectivamente.  

5.3.1.1 – Sódio (Na+) 

O sódio é um metal alcalino e é um dos elementos mais abundantes nas águas devido as suas 

características como ampla distribuição na crosta terrestre e assim, nos minerais fonte. A baixa 

estabilidade química de tais minerais causa freqüentemente uma elevada solubilidade de sódio, que 

mostra também uma difícil precipitação da maioria dos seus compostos químicos em solução (Santos 

1997, Greenberg 1992). O sódio costuma estar associado ao íon cloreto (Custodio & Lamas.1976). As 

concentrações de sódio em águas naturais doces variam entre 1 mg/L e 150 mg/L (Greenberg 1992). 

Nos córregos analisados, o sódio geralmente apresentou concentrações maiores do que no rio 

Conceição, estando em torno de 0,15 mg/L  e 0,77 mg/L no verão e entre 0,15 mg/L e 1,07 mg/L 

durante o inverno (Figura 5.6). 

No rio Conceição, durante o verão, as concentrações de sódio variaram entre 0,15 mg/L e 1,09 

mg/L, havendo um aumento gradativo no médio e no baixo curso do rio. Durante o inverno, o sódio 

apresentou concentrações geralmente maiores do que no verão, em alguns pontos de amostragem, 

essas concentrações estiveram em torno de 0,15 mg/L e 1,94 mg/L (Figura 5.6). 
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Figura 5.6 – Gráficos evidenciando a variação na concentração do sódio nas estações de verão e inverno. 

5.3.1.2 – Potássio (K+) 

O potássio é o sexto maior elemento em ordem de abundância na crosta terrestre. Em águas 

naturais, ocorre em quantidades menores do que o sódio, devido á sua participação intensa em 

processos de troca iônica, além da facilidade de ser absorvido pelos minerais de argila. Além disso os 

sais são bastante utilizados pelos vegetais, sendo o potássio ao lado do sódio e fósforo, um dos 

elementos nutritivos principais da flora (Greenberg 1992, Santos 1997).  

O potássio ocorre principalmente nos feldspatos potássicos, micas e leucitas, em rochas ígneas 

e metamórficas. Na área sedimentar, altas concentrações de potássio podem ser encontradas nos 

minerais de carnalita (KMgCl36H2O) e silvita (KCl), em evaporitos. As concentrações de potássio nas 

águas doces estão geralmente no intervalo de 0,1 µg/g e 10 µg/g (Custodio & Lamas.1976, Santos 

1997). 

Os córregos apresentaram concentrações de potássio mais elevadas durante o verão, sendo de 

0,17 mg/L e 0,43 mg/L. No inverno alguns dos córregos apresentaram concentrações entre 0,05 mg/L 

e 0,27 mg/L (Figura 5.7). No córrego Abóboras (C18) foi observada uma anomalia nas concentrações 

de potássio, podendo essa estar relacionada com a presença da illita 

{(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]} determinada na mineralogia dos sedimentos desse 

córrego. 

No rio Conceição, durante o verão, as concentrações de potássio geralmente apresentaram 

valores mais elevados do que no inverno, estando em torno de 0,08 mg/L e 0,28 mg/L, Durante o 

período de inverno o potássio apresentou teores 0,05 mg/L em vários dos pontos amostrados, variando 

até 0,29 mg/L (Figura 5.7). 
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As concentrações de potássio estão relacionadas com a presença de micas nos arredores do rio 

Conceição.  
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Figura 5.7 – Gráficos evidenciando a variação da concentração do potássio nas estações de inverno e verão. 

5.3.1.3 – Cálcio (Ca++) e Magnésio (Mg++) 

O cálcio é um dos principais elementos presentes na água e seus sais possuem moderada a 

elevada solubilidade, sendo muito comum precipitar como carbonato de cálcio (CaCO3), sendo o 

principal responsável pela dureza da água. Apresenta-se, em geral, sob a forma de bicarbonato e 

raramente como carbonato (Santos 1997).  

A principal fonte de cálcio na crosta terrestre são os plagioclásios que perfazem 39% dela. Em 

sedimentos, ocorrendo principalmente nos minerais calcita (CaCO3, trigonal), aragonita (CaCO3, 

ortorrômbico) e dolomita [CaMg(CO3)2], em rochas calcárias. Em águas doces, as concentrações de 

cálcio variam entre 10 µg/g e 250 µg/g (Custodio & Lamas.1976, Santos 1997). 

O magnésio apresenta propriedades similares ao cálcio, porém é mais solúvel e mais difícil de 

precipitar.  

Os minerais fonte do magnésio mais freqüentes são a olivina, piroxênio, horblenda, e biotitas, 

em rochas ígneas e metamórficas. Na área sedimentar o magnésio ocorre principalmente em rochas 

carbonatadas como nos dolomitos. O carbonato puro de magnésio a magnesita é mais raro. As 

concentrações de magnésio variam entre 1 µg/g e 100 µg/g em águas doces (Custodio & Lamas.1976, 

Santos 1997).  

A dureza é uma característica conferida à água pela presença de alguns íons metálicos, 

principalmente cálcio e magnésio e, em menor grau, os íons ferrosos e do estrôncio (Richter & Netto 

1995). 
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No alto curso do rio Conceição o cálcio e o magnésio apresentaram comportamentos 

semelhantes, mostrando baixas concentrações. No médio curso do rio, as concentrações mostraram-se 

mais elevadas, ao receber a contribuição do córrego Riberão Preto (C1), evidenciando que as fontes de 

cálcio e magnésio são o dolomito e as lentes de mármore do Grupo Itabira que afloram nas cabeceiras 

deste córrego (Figura 3.1). Valores anômalos de cálcio e magnésio foram determinados no ponto R23, 

devido à presença de rochas carbonáticas aflorantes próximas a este ponto. 

Nos tributários do rio Conceição foram determinados teores de cálcio em torno de 0,51 mg/L e 

7,41 mg/L durante o verão e 0,50 e 4,06 mg/L durante o inverno (Figura 5.8).  

No rio Conceição, o cálcio apresentou pequenas variações sazonais nas suas concentrações, 

com exceção do ponto R23 e do córrego Ribeirão Preto (C1), que além de apresentarem grandes 

variações entre o período de chuva e seca, destacaram-se por apresentar as concentrações mais 

elevadas deste elemento. Os teores de cálcio atingiram valores entre 0,38 mg/L e 7,41 mg/L no verão e 

entre 0,61 mg/L e 11,27 mg/L durante o inverno (Figura 5.8).  
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Figura 5.8 – Gráficos evidenciando a variação das concentrações de cálcio nas estações de inverno e verão. 

Nos córregos, durante o verão, as concentrações de magnésio variaram entre 0,52 mg/L e 1,83 

mg/L e entre 0,70 mg/L e 1,89 mg/L durante o inverno (Figura 5.9). Observou-se um pico anômalo no 

córrego Riberão Preto (C1), nas duas estações, atingindo concentrações 4,47 mg/L no verão e 2,78 

mg/L no inverno. Estes valores são atribuídos à presença de dolomita na cabeceira do córrego (Figura 

2.3). 

No rio Conceição as concentrações de magnésio foram geralmente mais elevadas durante o 

inverno do que no verão. Durante o período chuvoso, as concentrações de magnésio variaram entre 

0,31 mg/L e 1,91 mg/L. Já no inverno estiveram em torno de 0,56 mg/L e 4,62 mg/L (Figura 5.9). 
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Figura 5.9 – Gráficos evidenciando a variação das concentrações de magnésio nas estações de inverno e verão. 

5.3.1.4 – Ferro (Fe++) 

O ferro ocorre principalmente na superfície da terra, como o cátion Fe3+, sob a forma de 

hidróxido férrico, podendo também ocorrer como Fe2+, que se apresenta como hidróxido ferroso. O 

ferro no estado ferroso é instável na presença do oxigênio do ar, sofrendo oxidação para o estado 

férrico. Os minerais ferromagnesianos, componentes das diversas rochas ígneas e metamórficas, tais 

como piroxênios, olivinas e biotita são os principais minerais portadores de ferro na crosta terrestre 

(Santos 1997). 

Na área sedimentar o ferro apresenta-se basicamente na forma de Fe+3, sendo os óxidos e 

hidróxidos de ferro como a hematita e a goethita os principais minerais representantes nos solos. Os 

minérios de ferro e os itabiritos desempenham um papel importante, especialmente na região do 

Quadrilátero Ferrífero, pois são constituídos, maiormente de hematita, magnetita e goethita (Roeser 

2004). 

Esse elemento pode estar presente com baixos teores (< 0,3 mg/L) em quase todas as águas e 

ocorre sob diversas formas químicas e, freqüentemente, aparece associado ao manganês. Geralmente é 

expresso em termos de mg/L (Santos 1997). 

A ocorrência de ferro no estado reduzido (Fe+2) é mais freqüente nas águas subterrâneas do 

que nas águas superficiais, visto que a presença de oxigênio nas águas superficiais resulta na sua 

oxidação para óxido de ferro hidratado, que é muito menos solúvel (CESTESB 1993). 

Nos córregos analisados, o ferro apresentou teores entre 9,30 µg/L e 553 µg/L durante o verão. 

No período de inverno os teores deste elemento estiveram na ordem de 10,3 µg/L e 373 µg/L (Figura 

5.10). O córrego Baú (C14) atingiu o valor mais elevado de ferro, o qual está relacionado à extração de 
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ferro nas cabeceiras deste córrego. No córrego Abóboras (C18), o aumento nos teores de ferro está 

relacionado aos solos lateríticos (Figura 3.1). 

No rio Conceição, as concentrações de ferro estiveram na ordem de 44,2 µg/L e 130 µg/L 

durante o verão. Durante o inverno os teores foram maiores, estando na ordem de 51,6 µg/L e 255 

µg/L (Figura 5.10). Os teores de ferro são influenciados pela presença de formações ferríferas, solos 

lateríticos e itabiritos (Figura 2.3). 
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Figura 5.10 – Gráficos evidenciando a variação das concentrações de ferro nas estações de inverno e verão. 

5.3.2 - Ânions 

5.3.2.1 – Alcalinidade/Bicarbonato (HCO3
-) 

É a quantidade de íons na água que reagirão para neutralizar os íons hidrogênio. É uma 

medida da capacidade da água de neutralizar os ácidos (capacidade de resistir às mudanças de pH: 

capacidade tampão). Os principais constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos (HCO3
-), 

carbonatos (CO3
2-) e os hidróxidos (OH-) (Sperling 1996).  

Nos córregos estudados, a alcalinidade variou entre 10,3 mg/L e 28,8 mg/L durante o verão. 

No inverno houve acréscimo estando entorno de 29,3 mg/L e 34,6 mg/L.  

No rio Conceição os valores da alcalinidade variaram entre 4,29 mg/L e 30,7 mg/L durante o 

verão. No inverno a alcalinidade foi mais elevada, sobretudo no alto curso do rio, com valores 

variando entre 16,9 mg/L e 31,8 mg/L (Figura 5.11). 
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Figura 5.11 – Gráficos evidenciando a variação das concentrações do bicarbonato nas estações de inverno e 
verão. 

5.3.2.2 – Cloreto (Cl-) 

Todas as águas naturais, em maior ou em menor escala, contêm íons resultantes da dissolução 

de minerais. O cloreto é advindo da dissolução de sais como cloreto de sódio e da lixiviação de 

minerais ferromagnesianos de rochas ígneas e de rochas evaporíticas (Sperling 1996, Santos 1997). 

O cloreto é muito solúvel e estável em solução, precipitando geralmente no caso de 

supersaturação (NaCl) (Santos 1997), estando comumente associado ao íon sódio. As concentrações 

de cloreto para as águas doces é de 10 µg/g a 250 µg/g, não sendo muito raro encontrar conteúdos 

muito maiores, que podem atingir vários milhares de ppm (Custodio & Lamas.1976). 

Nos córregos tributários do rio Conceição, durante o verão, foram determinados teores de 

cloreto em torno de 0,02 mg/L e 0,13 mg/L. No inverno a tendência destes foi a aumentar, atingindo 

valores entre 0,04 mg/L e 2,48 mg/L (Figura 5.12). 

No rio Conceição, durante o verão, os teores de cloreto estiveram em torno de 0,01 mg/L e 

0,35 mg/L. No inverno as concentrações foram mais elevadas, na faixa de 0,12 mg/L e 1,26 mg/L. Um 

teor anômalo foi determinado no ponto R15 o qual atingiu o valor de 4,92 mg/L (Figura 5.12).  

Os teores elevados de cloreto estão relacionados ao lançamento de esgotos domésticos pelos 

aglomerados urbanos. Isto é observado nos pontos localizados dentro e nas proximidades dos 

vilarejos, tal é o caso dos pontos R11, C7, C13, C1, R21 e R15 (Figura 3.1). 
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Figura 5.12 – Gráficos evidenciando a variação nas concentrações de cloreto nas estações de inverno e verão. 

5.3.2.3 – Sulfato (SO4
2-) 

Os sulfatos são sais cuja solubilidade varia de moderada à alta como por exemplo o caso da 

anidrita (CaSO4), excetuando-se o caso dos sulfatos de estrôncio: celestita (SrSO4) e dos sulfatos de 

bário: barita (BaSO4) (Santos 1997). 

O sulfato encontra-se nas águas, como resultado da lixiviação da gipsita [Ca(SO4)2(H2O)] e 

anidrita. Podem ser produzidos como resultado final da oxidação dos sulfetos, principalmente da pirita 

(FeS2), um processo bastante conhecido em áreas de mineração dos sulfatos, sob o nome de drenagem 

ácida. Menos freqüentes, mas igualmente importantes, são os processos de transformação dos sulfitos, 

tiossulfatos e da matéria orgânica no ciclo do enxofre, que, por sua vez, são fontes de energia para as 

sulfatobactérias, que transformam os sulfitos em sulfatos. Os sulfatos também podem originar-se pela 

oxidação do enxofre presente nas rochas ou pelas descargas industriais (CETESB 1993, Santos 1997). 

Nos córregos tributários do rio Conceição, durante o verão, os teores de sulfato estiveram na 

ordem de 1,33 mg/L e 3,51 mg/L. No inverno as concentrações variaram entre 0,35 mg/L e 3,44 mg/L 

(Figura 5.13) 

No rio Conceição, durante o verão, as concentrações de sulfato estiveram na faixa de 1,33 

mg/L e 6,76 mg/L. Foi observada uma anomalia no ponto R23 onde o teor de sulfato atingiu o valor de 

12,9 mg/L. Esta anomalia pode estar relacionada com a exploração de ouro associada às rochas 

sulfatadas. Durante o inverno, os teores de sulfato variaram entre 0,67 mg/L e 4,43 mg/L. Estes 

valores apresentaram-se mais baixos à montante do rio, aumentando progressivamente à jusante, com 

exceção do ponto R5, o qual apresentou o valor mais elevado (Figura 5.13). 

Os teores de sulfato, assim como os teores de cloreto, estão relacionados, principalmente, ao 

lançamento de esgotos domésticos pelos aglomerados urbanos. Os teores de sulfato determinados no 
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ponto R5 (inverno) e R11 (verão) podem ser decorrentes do lançamento de esgotos dos vilarejos de 

Conceição do Rio Acima e Paiol (Figura 3.1). 
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Figura 5.13 – Gráficos evidenciando a variação nas concentrações do sulfato nas estações de inverno e verão. 

5.3.3 - CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA DO RIO CONCEIÇÃO SEGUNDO O  

DIAGRAMA DE PIPER 

Para classificar as águas do rio Conceição, construíram-se diagramas de Piper, com os cátions 

Ca2+, Na+ + K+ e Mg2+ e com os ânions HCO3
-, Cl-. e SO4

2-. 

Durante o verão a água do rio Conceição foi classificada como bicarbonatada magnesiana-

cálcica, apresentando valores entre 45-50% de magnésio, 40-50% de cálcio, 0-15% de sódio+potássio, 

05-38% sulfato, 65-98% bicarbonato e 0-02% cloreto. As águas dos córregos foram classificadas 

como bicarbonatadas magnesianas, apresentaram valores entre 60-80% de magnésio, 20-40% de cálcio 

e 0-20% de sódio+potássio. Os ânions apresentaram valores iguais aos determinados no rio (Figura 

5.14). 

Durante o inverno, a água do rio Conceição apresentou valores entre 50-70% de magnésio, 20-

45% de cálcio, e 0-20% de sódio+potássio, 01-37% sulfato, 63-98% bicarbonato e 0-17% cloreto, o 

que a classifica como bicarbonatada magnesiana-cálcica. O ponto R15 apresentou-se anômalo, 

atingindo o valor de 48,7% de cloreto. Esta anomalia está relacionada ao lançamento de esgotos 

domésticos. As águas dos córregos tributários do rio Conceição foram classificadas como 

bicarbonatadas cálcicas, atingindo valores entre 58-63%de magnésio, 20-64% de cálcio, e 0-20% de 

sódio+potássio, 05-18% sulfato, 70-98% bicarbonato e 0-19% cloreto. As águas dos córregos foram 

classificadas como bicarbonatadas cálcicas (Figura 5.15).  
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B 

 
Figura 5.14 – Diagrama de Piper das águas do rio Conceição nas estações de verão (A) e de Inverno (B). 

5.4 – PRINCIPAIS CONSTITUINTES SECUNDÁRIOS 

São considerados constituintes secundários as substâncias que encontram-se dissolvidas na 

água no estado iônico em concentrações inferiores a 1% em relação aos constituintes iônicos 

principais. Entre eles destacam-se manganês, alumínio, bário, zinco e cobre (IGM 2005). 

5.4.1 – Manganês (Mn) 

O manganês assemelha-se ao ferro quimicamente sendo menos abundante que o mesmo na 

crosta terrestre. Conseqüentemente, sua presença nas águas naturais é menos comum e a sua 

concentração, em geral, é muito menor que a do ferro (Santos 1997). A ocorrência de manganês no 

estado reduzido (Mn+2) é mais freqüente nas águas subterrâneas do que nas águas superficiais. A causa 

disso é o fato de o oxigênio presente nas águas superficiais oxidar a forma menos solúvel do óxido de 

manganês hidratado (CESTESB 1993).  

O manganês, freqüentemente, está presente em baixos teores (<0,2 mg/L) em quase todas as 

águas naturais (Santos 1997). 

As concentrações de manganês foram maiores durante o verão. Os córregos tributários do rio 

Conceição, atingiriam teores de manganês entre 4,00 µg/L e 82,7 µg/L durante o verão. No inverno as 

concentrações de manganês variaram entre 4,00 µg/L e 74,1 µg/L (Figura 5.15). Os teores de 

manganês estão relacionados com as formações ferríferas. No caso do córrego Baú (C14), essas 

concentrações estão relacionadas com a mineração de ferro (Figura 3.1). 

No rio Conceição os teores de manganês tenderam a aumentar de montante para jusante ao 

receber a contribuição do córrego sem nome C29 e do córrego Baú (C14). No verão o manganês 
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apresentou valores na ordem de 15,9 µg/L e 63,8 µg/L. Durante o inverno as concentrações variaram 

em torno de 11,6 µg/L e 79,0 µg/L (Figura 5.15). Os teores de manganês podem estar relacionados 

com a ocorrência de calcita e dolomita (Figura 2.3). 
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Figura 5.15 –Gráficos evidenciando a variação nas concentrações do manganês nas estações de inverno e 
verão. 

5.4.2 – Bário (Ba) 

Apesar da abundância relativa na natureza (16° na ordem de classificação), o bário ocorre 

apenas em quantidades traço na água. Concentrações mais altas na água potável são, freqüentemente, 

um sinal de poluição por resíduos industriais. A barita (BaSO4) é o principal mineral de bário usado na 

industria (Greenberg 1992). 

Na área estudada, as concentrações de bário foram maiores no período de inverno. Nos 

córregos tributários do rio Conceição, durante o verão, as concentrações de bário variaram entre 0,20 

µg/L e 5,89 µg/L. No inverno os teores de bário observados atingiram valores entre 0,88 µg/L e 6,27 

µg/L (Figura 5.16). 

No rio Conceição as concentrações de bário variaram entre 0,20 µg/L e 1,95 µg/L durante o 

verão. Durante o inverno as concentrações aumentaram, estando na faixa de 0,75 µg/L e 4,86 µg/L 

(Figura 5.16). 
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Figura 5.16 – Gráficos evidenciando a variação nas concentrações do bário nas estações de inverno e verão. 

5.4.3 – Alumínio (Al) 

O alumínio, é encontrado no mineral gibbsita (Al(OH)3) e no hidróxido anfótero, na forma de 

Al(OH)3
 que é a forma predominante nas águas doces de superfície, possui solubilidade extremamente 

baixa. O alumínio se torna solúvel para condições de pH menor do que 4,2 e maior de que 8, sendo 

esses valores geralmente, não usuais, nas drenagens superficiais (Carvalho 1995).  

Os tributários do rio Conceição, durante o verão, apresentaram concentrações de alumínio 

variando entre 4,00 µg/L 4,00 µg/L e 11,0 µg/L. No inverno os teores de alumínio estiveram na faixa 

de 4,00 µg/L e 31,2 µg/L (Figura 5.17). Estas concentrações estão relacionadas com a presença de 

sericita [(K,Al2(Si3Al)O10(OHF)2] e clorita [(Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8)] nos sedimentos da área 

estudada. O teor de alumínio no córrego Abóbora (C18) está relacionado com a ocorrência de cianita 

(SiO3Al2) (Figura 2.3). 

No rio Conceição, o alumínio apresentou concentrações muito mais elevadas durante o verão 

do que no inverno, com exceção dos pontos R20, R22 e R19. Durante o verão as concentrações 

variaram entre 11,20 µg/L e 80,50 µg/L. O teor mais elevado de alumínio, foi determinado à montante 

do rio e apresentou tendência a diminuir ao longo do curso do rio, provavelmente, devido à diluição. 

No inverno as concentrações variaram entre 4,00 µg/L e 39,4 µg/L (Figura 5.17). 
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Figura 5.17 – Gráficos evidenciando a variação nas concentrações do alumínio nas estações de inverno e 
verão. 

5.5 – OUTROS ELEMENTOS 

Neste grupo foram incluídos o Cu, As, Cd, Ni, Zn, Pb, Cr, Sr, V, Co e Mo. Os elementos 

cobre, arsênio e cádmio apresentaram concentrações menores do que o limite de quantificação (<LQ) 

do ICP-OES em todos os pontos amostrados, durante o verão assim como durante o inverno. Os 

elementos níquel, zinco, chumbo, cromo, estrôncio, vanádio, cobalto e molibdênio apresentaram 

valores abaixo do limite de quantificação em alguns pontos de amostragem. Estes valores são 

mostrados na Tabela 5.1. 

5.5.1 -Níquel (Ni) 

De acordo com Latimer (1952, in Hem 1987), a química do níquel na água está principalmente 

relacionada com o estado de oxidação Ni2+. 

Durante o verão, a água do rio Conceição apresentou concentrações de níquel variando em 

torno de 15 µg/L (LQ). Durante o inverno estas concentrações estiveram entre 15 µg/L e 23,7 µg/L. 

Valores anômalos foram determinados nos pontos C27 e R6 e provavelmente estão relacionados aos 

solos lateríticos (Tabela 5.1 e Figura 2.3).  

5.5.2. - Zinco (Zn) 

O zinco, entre os metais traço, é o mais solúvel (Santos 1997). Ocorre nas águas naturais em 

pequenas concentrações (Derisio 1992). 

Os sais de zinco e o sulfato de zinco são muito solúveis na água. O carbonato de zinco, o 

oxido de zinco e o sulfeto de zinco são insolúveis na água. A abundância de zinco em rochas da crosta 
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é aproximadamente a mesma do cobre ou do níquel, sendo, portanto, bastante comum. No entanto, o 

zinco tem apenas um estado de oxidação significativo, Zn2+, e tende a ser substancialmente mais 

solúvel na maior parte dos tipos de água natural do que os outros dois metais. Um fator que pode inibir 

as concentrações de zinco nas águas naturais é a probabilidade de interação com superfícies minerais 

pré-existentes, através de processos de adsorção simples, troca ou coprecipitação (Hem 1987). 

Na maioria dos pontos amostrados as concentrações de zinco apresentaram valores abaixo de 

2,3 µg/L (LQ). Durante o verão as concentrações variaram entre 2,3 µg/L e 13,5 µg/L. Durante o 

inverno os teores estiveram na ordem de 4,62 µg/L e 6,90 µg/L. Um valor anômalo foi observado no 

ponto R12 (Tabela 5.1). 

5.5.3. - Chumbo (Pb) 

Nas águas naturais, apenas pequenos traços de chumbo são determinados (Derisio 1992). 

Águas naturais raramente contêm mais que 5 µg/L de chumbo, apesar de valores muito mais altos 

terem sido determinados. O chumbo, em reservatórios de água, pode ser proveniente de descargas de 

rejeitos industriais, de minas e fundições ou da dissolução de antigos encanamentos de chumbo 

(Greenberg 1992). 

Na área de estudo, durante o verão e o inverno, o chumbo apresentou concentrações de 100 

µg/L (LQ) em todos os pontos amostrais, com exceção do córrego C27, que durante o inverno atingiu 

o valor de 116 µg/L (Tabela 5.1). 

5.5.4. - Cromo (Cr) 

A ocorrência do cromo nas águas é rara (Derisio 1992). O cromo pode ser encontrado nas 

águas superficiais no estado hexavalente e trivalente, mas o estado trivalente ocorre mais raramente 

em águas potáveis (Greenberg 1992). As concentrações de cromo em águas naturais que não foram 

afetadas pelo despejo de resíduos são usualmente menores que 10 µg/L (Hem 1987). 

As concentrações de cromo estiveram abaixo do limite de quantificação (7 µg/L) em todos os 

pontos amostrais, com exceção do ponto R9, que durante o período de inverno atingiu o valor de 152 

µg/L. Esta anomalia pode estar relacionada com os solos lateríticos (Tabela 5.1 e Figura 2.3).  

5.5.5. - Estrôncio (Sr) 

Nas análises de água realizadas, o estrôncio apresentou valores acima do limite de 

quantificação (10,0 µg/L) apenas no ponto R23, onde foram determinadas concentrações de 24,6 µg/L 

durante o verão e de 91,2 µg/L durante o inverno (Tabela 5.1).  
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5.5.6 - Vanádio (V) 

O vanádio apresentou valores menores que o limite de quantificação (3 µg/L) durante o verão. 

No inverno os teores variaram entre 3 µg/L e 17,6 µg/L (Tabela 5.1).  

5.5.7 - Cobalto (Co) 

O cobalto é facilmente solubilizado durante o intemperismo e, diferentemente do níquel, não 

formando minerais residuais de silicato. Os sais de cloreto, nitrato e sulfato de cobalto são 

extremamente solúveis nas águas naturais (Wedepohl 1978). 

Na área estudada, durante o verão, o cobalto apresentou valores variando entre 5,00 µg/L e 

14,8 µg/L. No inverno, os teores estiveram na ordem de 5,00 µg/L e 23,1 µg/L (Tabela 5.1). 

5.5.8 - Molibdênio (Mo) 

O molibdênio ocorre em níveis traço (<10,0 µg/L) em águas naturais. Em áreas com drenagem 

de água mineralizada  ou efluentes de processos que utilizam molibdênio, as concentrações podem ser 

bem maiores do que as naturais (Greenberg 1992). 

No rio Conceição, durante o verão, o molibdênio variou entre 3,90 µg/L e 9,01µg/L. No 

inverno somente no ponto R25 foi determinado um valor maior do que o limite de quantificação, 

sendo de 6,88 µg/L (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 – Teores dos elementos Ni, Zn, Pb, Cr, Sr, V, Co e Mo nas estações do verão e do inverno para às 54 amostras de água analisadas. 

Pontos Níquel Zinco Chumbo Cromo Estrôncio Vanádio Cobalto Molibdênio 
De  µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 

amostragem verão  Inverno verão  inverno verão  inverno Verão  inverno verão  inverno verão  inverno verão  inverno verão  inverno 
C24 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 14,8 <LQ <LQ <LQ 
R25 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 8,17 <LQ <LQ 6,88 
R8 <LQ <LQ 13,6 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 6,18 <LQ 
C9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 152 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5,56 <LQ 

C27 <LQ 115 <LQ <LQ <LQ 116 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 17,6 8,71 23,1 <LQ <LQ 
C28 <LQ <LQ <LQ 4,62 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 9,36 <LQ <LQ <LQ 
C29 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
R10 <LQ <LQ 6,86 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4,79 <LQ 
C1 <LQ <LQ 2,42 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5,08 <LQ <LQ 
R3 <LQ <LQ 8,82 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 10,3 <LQ <LQ 

C30 <LQ <LQ <LQ 6,90 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5,28 <LQ <LQ <LQ 
R5 <LQ <LQ 2,75 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 17,9 <LQ <LQ 

R20 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3,94 <LQ 
R6 <LQ 61,8 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 9,98 <LQ 19,4 5,20 <LQ 

R11 <LQ 21,7 2,31 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 7,69 4,35 <LQ 
C7 <LQ <LQ 8,29 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5,25 6,47 4,93 <LQ 

R12 <LQ 19,1 <LQ 81,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4,38 <LQ 9,86 5,11 <LQ 
C13 <LQ 21,2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
C14 <LQ 16,7 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5,83 7,12 <LQ 
R21 <LQ 19,8 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3,57 <LQ 5,32 7,89 <LQ 
R15 <LQ 23,8 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 10,2 6,27 <LQ 
R16 <LQ 21,3 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 8,55 <LQ <LQ 
R17 <LQ 21,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3,66 <LQ 11,0 <LQ <LQ 
R22 <LQ 21,9 6,66 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 6,23 <LQ 
C18 <LQ 21,2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 14,9 <LQ <LQ 
R19 <LQ 18,4 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 12,4 5,60 <LQ 
R23 <LQ 15,8 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 24,8 91,2 <LQ <LQ 5,04 9,27 9,01 <LQ 
LQ 15,0 2,30 100 7,00 10,0 3,00 5,00 3,90 

LQ = Limite de quantificação do ICP-OES. 
* Valores em negrito correspondem às concentrações consideradas como anômalas.
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5.6 - GAS DISSOLVIDO NA ÁGUA 

5.6.1 – Oxigênio Dissolvido (OD) 

A introdução natural de oxigênio dissolvido (OD) na água pode se dar por meio do ar atmosférico, 

do fenômeno de fotossíntese por plantas aquáticas e bactérias, e da ação de aeradores ou insufladores de 

ar. O teor de oxigênio dissolvido na água varia principalmente com a temperatura e com a altitude. O 

aumento da temperatura faz com que a concentração de oxigênio dissolvido aumente (Dersio 1992, Tucci 

et al. 2001).  

Nos córregos estudados, o oxigênio dissolvido apresentou valores na faixa de 7,65 mg/L e 8,55 

mg/L, durante o verão e valores entre 7,10 mg/L e 8,30 mg/L durante o inverno (Figura 5.18). 

No rio Conceição, durante o verão, os valores do oxigênio dissolvido mantiveram-se praticamente 

constantes, em torno de 8,10 mg/L. Os pontos R20 e R19 apresentaram valores baixos de oxigênio 

dissolvido, os quais estão relacionados à acumulação de matéria orgânica. Nesse período os valores de 

oxigênio dissolvido estiveram entre 7,41 mg/L e 8,31 mg/L. Durante o inverno o oxigênio dissolvido 

apresentou valores entre 6,90 mg/L e 8,20 mg/L, tendendo a diminuir na jusante do rio. A diminuição de 

oxigênio dissolvido no ponto R16 é atribuída ao lançamento de esgotos domésticos pelo vilarejo de São 

Gonçalo (Figura 3.2). 

Tanto no rio Conceição bem como nos córregos, o oxigênio dissolvido geralmente apresentou 

valores mais elevados durante o verão. Isto se deve ao fato de que durante o período chuvoso o fluxo de 

água é maior, aumentando assim a turbulência, o que ajuda à incorporação de oxigênio na água.  
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Figura 5.18– Gráfico evidenciando a baixa variação nas concentrações do oxigênio dissolvido nas estações do 
verão e do inverno. 
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5.7 – CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA DO RIO CONCEIÇÃO SEGUNDO A RESOLUÇÃO 

DO CONAMA 357 (2005). 

O Conselho Nacional de meio Ambiente (CONAMA) é o órgão normativo de meio ambiente do 

Brasil. Ele estabelece, por resoluções, normas e critérios de licenciamento ambiental a serem concedidos 

pelos estados. 

A legislação de controle ambiental de qualidade da água baseia-se nos usos da água e seus 

correspondentes limites de poluição e/ou contaminantes. A Resolução n° 357 de 17/03/2005 do Conselho 

Nacional de meio Ambiente (CONAMA 357), divide as águas em doces, salobras e salinas (CONAMA 

2005). 

As águas doces são classificadas em quatro classes: 

I - Classe especial: águas destinadas: 

 ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

 à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

 à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

II - Classe 1: águas que podem ser destinadas: 

 ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

 à proteção das comunidades aquáticas; 

 à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

resolução CONAMA no 274, de 2000; 

 à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e 

que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e  

 à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III - Classe 2: águas que podem ser destinadas: 
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 ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

 à proteção das comunidades aquáticas; 

 à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

resolução CONAMA no 274, de 2000; 

 à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 

quais o público possa vir a ter contato direto; e 

 à aqüicultura e à atividade de pesca. 

IV - Classe 3: águas que podem ser destinadas: 

 ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 

 à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

 à pesca amadora; 

 à recreação de contato secundário; e 

 à dessedentação de animais. 

V - Classe 4: águas que podem ser destinadas: 

 à navegação; e 

 à harmonia paisagística. 

Com base em sua utilização, as águas do rio Conceição enquadrar-se-iam, segundo o CONAMA 

357 (2005), na classe 2, as quais são destinadas aos seguintes usos: abastecimento doméstico após 

tratamento convencional; proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário, natação, 

esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA n° 274 de 2000; irrigação de hortaliças, 

plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a ter 

contato direto e aqüicultura e atividade de pesca. 

Para determinar a qualidade das águas do rio Conceição, foram comparados os resultados das 

análises físico-químicas e químicas, com os valores propostos na Resolução CONAMA 357 (2005) para 

águas das classes 1, 2 e 3 (Tabela 5.2). 
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águas das classes 1, 2 e 3 (Tabela 5.2). 

Tabela 5.2 – Limites permissíveis pela CONAMA 357 (2005) para águas das classes 1, 2 e 3 e parâmetros do 
rio Conceição durante o verão e o inverno. 

Classe Inverno Verão 
Parâmetro Unid. 

1 2 3 Min. Máx Min. Max. 

OD mg/L 6 5 4 7,89 8,41 6,90 8,80 
Turbidez NTU 40 100 100 0,90 8,00 0,70 27,5 
pH  6 a 9 6 a 9 6 a 9 6,44 8,07 6,66 8,54 
TDS mg/L 500 500  5,85 78,0 3,92 45,6 
Alumínio µg/L 100 100 200 0,04 (<LQ) 39 0,04 (<LQ) 80 
Arsênio µg/L 10 10 33 100 (<LQ) 100 (<LQ) 100 (<LQ) 100 (<LQ) 
Bário µg/L 700 700 1.000 0,8 6,3 0,20 (<LQ) 5,9 
Cádmio µg/L 1 1 10 4,00 (<LQ) 4,00 (<LQ) 4,00 (<LQ) 4,00 (<LQ) 
Chumbo µg/L 10 10 33 100 (<LQ) 116 100 (<LQ) 100 (<LQ) 
Cloreto mg/L 250 250 250 0,04 12,9 0,01 0,35 
Cobalto µg/L 50 50 200 5,00 (<LQ) 23 5,00 (<LQ) 15 
Cobre µg/L 9 9 13 2,00 (<LQ) 2,00 (<LQ) 2,00 (<LQ) 2,00 (<LQ) 
Cromo µg/L 50 50 50 7,00 (<LQ) 152 7,00 (<LQ) 7,00 (<LQ) 
Ferro mg/L 0,3 0,3 5 0,01 1,04 9,30 (<LQ) 1,32 
Lítio µg/L 2.500 2.500 2.500 0,50 (<LQ) 3,00 0,50 (<LQ) 1,40 
Manganês µg/L 100 100 500 4,00 (<LQ) 432 4,00 (<LQ) 721 
Níquel µg/L 25 25 25 15,0 (<LQ) 115 15,0 (<LQ) 15,0 (<LQ) 
Sulfato mg/L 250 250 250 0,43 6,76 0,35 4,43 
Vanádio µg/L 100 100 100 3,00 (<LQ) 18,0 3,00 (<LQ) 3,00 (<LQ) 
Zinco µg/L 180 180 5.000 2,30 (<LQ) 81,9 2,30 (<LQ) 13,6 

<LQ = Menor que o limite de quantificação. 
* Valores em negrito correspondem a teores acima dos limites máximos permitidos pelo CONAMA 357 (2005). 

De acordo com a Tabela 5.2 os teores de arsênio, cádmio e cobre apresentaram concentrações 

menores que o limite de quantificação, portanto estes elementos não podem ser usados para classificar a 

água. Os valores dos sólidos totais dissolvidos, turbidez, cloreto, sulfato, potencial hidrogeniônico, 

oxigênio dissolvido, manganês, bário, alumínio, zinco, vanádio, cobalto, níquel, chumbo e cromo 

enquadram as águas do rio Conceição nas classes 1 e 2 segundo a resolução CONAMA 357 de 2005 

(Tabela 5.1 e 5.2, Anexos VI e V). O níquel, chumbo, cromo e manganês apresentaram teores acima dos 

limites máximos permitidos pela resolução para águas das classes 1, 2 e 3 em alguns pontos amostrais, 

sendo considerados contaminados por estes elementos. Os teores de ferro enquadram as águas do rio 

Conceição na classe 3. 
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5.8 – ANOMALIAS 

Cabe destacar que o ponto de amostragem C28 apresentou teores extremamente elevados de 

manganês e ferro em relação aos outros pontos amostrais (Anexo V). Percorreu-se o córrego e não foi 

determinada a fonte de tais concentrações. As rochas que afloram nos arredores desse ponto correspondem 

à um mica clorita xisto, o que sugere que a geologia não exerce influência significativa sobre as anomalias 

determinadas. As análises químicas foram repetidas obtendo novamente valores elevados, pelo que se 

descarta a possibilidade de contaminação da amostra na hora da coleta ou erro nas análises. Propõem-se 

novos estudos nesse ponto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 

DISCUSÃO 

Neste capitulo são discutidos os resultados obtidos nesta pesquisa e são explicados vários aspectos 

considerados importantes no desenvolvimento do trabalho, tais como fontes naturais e antropogênicas dos 

elementos maiores e traços nas matrizes analisadas, valores de linha de base da área estudada, níveis de 

contaminação nos sedimentos e qualidade da água do rio Conceição. 

6.1 - FONTES NATURAIS DAS CONCENTRAÇÕES DOS ELEMENTOS MAIORES E 

METAIS TRAÇO NA ÁREA EM ESTUDO 

Para determinar as fontes litogênicas dos elementos maiores: alumínio, cálcio, ferro, manganês, 

potássio e magnésio e dos metais traços: arsênio, cromo, chumbo e cádmio, foi estudada a geologia da 

área da bacia hidrográfica e realizados gráficos comparativos entre vários elementos. Foram identificadas 

duas litologias, fontes desses elementos. 

A seguir são apresentados alguns gráficos, exemplos das semelhanças na distribuição das 

concentrações existente entre os elementos maiores.  

6.1.1 – Influência do Supergrupo Rio das Velhas 

A rochas deste supergrupo predominam na área estudada (Figura 2.3) e são as fontes dos 

elementos alumínio, potássio, cádmio e chumbo.  

O quartzo mica xisto do grupo Nova Lima e o quartzo sericítico do Grupo Maquiné são as 

principais fontes dos teores alumínio e potássio. Na Figura 6.1 observa-se o comportamento semelhante 

em relação às concentrações existentes entre estes dois elementos.  
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Figura 6.1– Gráfico da variação das concentrações de alumínio e potássio nos sedimentos do rio Conceição, 
evidenciando a semelhança na distribuição dos teores dos dois elementos. 

Os veios sulfetados deste Supergrupo, associados aos depósitos auríferos são as fontes dos 

elementos calcófilos. Na Figura 6.2, é mostrada a distribuição das concentrações de cádmio e de chumbo, 

o que sugere que as fontes de ocorrência são as mesmas.  

0

40

80

120

160

C2
4

C2
7 C1 R5 R1
1

C1
3

R1
5

R2
2

R2
3

Amostras

C
on

ce
nt

ra
çõ

es
 (m

g/
kg

)

Cd

Pb

 
Figura 6.2– Gráfico da variação das concentrações de cádmio e chumbo nos sedimentos do rio Conceição, 
evidenciando a semelhança na distribuição dos teores dos dois elementos. 

6.1.2 – Influência do Supergrupo Minas 

As rochas deste Supergrupo estão presentes em menor proporção na área estudada, ocorrendo 

principalmente nas bordas da bacia hidrográfica (Figura 2.3). Os litotipos desta unidade contribuem 

principalmente com o aumento das concentrações de cálcio, magnésio, manganês e ferro.  
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O mármore e a dolomita do grupo Itabira, aflorantes na borda sudoeste da bacia do rio Conceição, 

são as fontes do cálcio e magnésio. Na Figura 6.1 é mostrada a semelhança distribuição destes elementos, 

oriundos da mesma fontes. 
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Figura 6.3– Gráfico da variação das concentrações de cálcio e magnésio na água do rio Conceição, 
evidenciando a semelhança na distribuição dos teores dos dois elementos.  

Ao contrário do mostrado anteriormente, alguns elementos apresentaram distribuições muito 

diferentes. Um exemplo para este caso é o observado entre o chumbo e o níquel, onde o primeiro é um 

elemento calcófilo e o segundo é um elemento litófilo (Figura 6.4).  
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Figura 6.4– Gráfico da variação das concentrações de chumbo e níquel nos sedimentos do rio Conceição, 
evidenciando a diferença na distribuição dos teores dos dois elementos. 

 
6.2 VALORES DE LINHA DE BASE DO RIO CONCEIÇÃO 

Os valores de linha de base determinados no rio Conceição foram comparados com os valores de 

linha de base de outros locais do Quadrilátero Ferrífero (rio do Carmo, Estação Ecológica do Tripuí e rio 
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Gualaxo do Norte) sendo possível observar que, embora as condições geológicas sejam semelhantes, isto 

é, todos os rios estão inseridos no contexto geológico dos Supergrupos Rio das Velhas e Minas, existem 

diferenças no enriquecimento de alguns metais, como é o caso dos elementos zinco, cobre e cádmio, os 

quais apresentaram teores muito acima dos valores observados nos trabalhos anteriores desenvolvidos no 

rio do Carmo (Eleutério 1997) e na Estação Ecológica do Tripuí (Cruz 2002) e, sobretudo, com os valores 

observados no rio Gualaxo do Norte (Costa 2003). Isto se deve à ocorrência de veios sulfetados na área 

estudada. O arsênio e o chumbo apresentaram concentrações extremamente baixas em relação aos outros 

valores de linha de base (Tabela 6.3). 

Tabela 6.3 – Valores de linha de base locais, do rio do Carmo, da Estação Ecológica do Tripuí e do rio 
Gualaxo do Norte. 

Elementos (mg/kg) 
Valores de linha de base 

Cromo Zinco Cobre Arsênio Cádmio Chumbo 
Local 60,4 91,4 89,7 0,72 8,04 1,15 

Rio do Carmo  
(Eleutério 1997) 88,0 79,6 50,0 21,0 0,85 34,8 

Estação Ecológica do Tripuí 
(Cruz 2002) 85,0 33,0 41,0 22,0 0,07 14,0 

Rio Gualaxo do Norte  
(Costa 2003) 28,0 15,0 8,00 8,80 0,17 5,20 

 
6.3 - NÍVES DE CONTAMINAÇÃO NOS SEDIMENTOS DO RIO CONCEIÇÃO 

A partir dos valores de linha de base locais, foram determinados os níveis de contaminação nos 

sedimentos do rio Conceição usando o Índice de Geoacumulação (IGEO) e o nível PEL (probable effect 

level, acima deste nível, espera-se observar algum efeito adverso sobre a biota). Mediante os IGEOs foi 

determinado que alguns pontos amostrais, localizados ao longo do rio Conceição estão contaminados por 

chumbo e os pontos localizados no baixo curso do rio estão contaminados por arsênio. Não entanto, 

quando estes IGEOs foram comparados, com o nível PEL, foi observado que embora os sedimentos foram 

classificados para o chumbo, como não poluídos a moderadamente poluídos, não apresentam efeitos 

adversos sobre a biota, enquanto, os sedimentos classificados como não poluídos pelos elementos cromo, 

zinco, cobre e cádmio, são considerados pelo PEL, nas concentrações observadas, como prejudiciais à 

biota. Os teores de arsênio determinados nos sedimentos classificaram a jusante do rio como 

extremamente poluída e esses valores são considerados prejudiciais aos organismos vivos. 
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6.4 - FONTES ANTROPOGÊNICAS DAS CONCENTRAÇÕES DE METAIS TRAÇOS 

NA ÁREA DE ESTUDO. 

Nos sedimentos de fundo do rio Conceição, foram identificados por meio dos Gráficos de 

Probabilidade Normal (NPC) os pontos amostrais considerados como contaminados pela ação do homem. 

De acordo com os gráficos NPC, os pontos considerados contaminados antropogenicamente por arsênio 

estão localizados à jusante do rio Conceição, região onde estão concentradas as minerações de ouro, o que 

sugere que esta atividade seja a responsável pelo aumento dos teores de arsênio determinados nos 

sedimentos. Os pontos identificados sobre influência antrópica para o cádmio e chumbo estão distribuídos 

ao longo do rio, em locais com presença de minerações de ferro, o que indica esta como a causadora do 

aumento dos teores de cádmio e chumbo.  

Na água do rio Conceição, foram determinadas duas fontes pontuais responsáveis pelo aumento 

dos parâmetros físico-químicos, sendo estas, os trabalhos de mineração e os aglomerados urbanos. 

Trabalhos de mineração contribuíram com o aumento de ferro, níquel e chumbo. Os vilarejos de São 

Gonçalo e Conceição do Rio Acima mediante o lançamento de esgotos domésticos, contribuíram com o 

aumento do potencial de oxido redução, cloreto e sulfato observados nas amostras de água. 

6.5 - NÍVES DE ALERTA DOS SOLOS DA ÁREA PILOTO 

Para determinar a qualidade dos solos da área piloto foram comparados os teores dos elementos 

cromo, cobalto, cobre, cádmio, zinco e arsênio com os valores de alerta propostos pelos CETESB (2001), 

vide Tabela 4.3, tomando como referência os valores de linha de base da área de estudo. No caso do cobre 

e o cádmio, os valores de linha de base são mais elevados do que os valores de alerta, o que descarta a 

possibilidade de usar os valores de alerta para esses elementos. Os solos da área piloto apresentaram teores 

de cromo e cobalto, acima dos valores de alerta, indicando um enriquecimento, fruto da influência 

antrópica. 

6.6 - QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO CONCEIÇÃO 

Os resultados obtidos nesta pesquisa mostraram que a água do rio Conceição apresentou 

parâmetros físico-químicos e químicos que se enquadram dentro dos limites permitidos pela Resolução 

CONAMA 357 para águas das classes 1, 2 e 3, com exceção de alguns pontos, os quais apresentaram 

teores de níquel, zinco, cobre, chumbo e ferro muito elevados. Cabe destacar que as altas concentrações 

desses elementos foram determinadas na estação de inverno, este período está caracterizado por apresentar 

pouca precipitação e, por conseguinte a diluição é menor, pelo tanto as concentrações dos elementos tende 
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a aumentar, conforme foi observado nesses pontos amostrais. Os pontos considerados anômalos 

correspondem aos córregos C9, C13 e C27, e o ponto R5 amostrado no meio curso do rio Conceição. 

Embora estes pontos sejam considerados contaminados, acredita-se que a qualidade da água do rio 

Conceição é boa, pois os teores desses elementos diminuem consideravelmente, como observado nos 

pontos localizados depois dos pontos anômalos. Alguns desses apresentaram concentrações muito baixas 

atingindo valores abaixo do limite de detecção do ICP-OES (Tabela 5.1). 

 



CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo foi possível avaliar as condições ambientais 

da bacia hidrográfica do rio Conceição em relação à concentração de elementos maiores e metais 

traço, em rochas, solo, sedimentos e água. 

A composição mineralógica dos solos é de quartzo, moscovita, caolinita, ilita, hematita e 

goethita. As rochas e os sedimentos são constituídos pelos minerais caolinita, gibbsita, gismondina, 

goethita, hematita, moscovita e quartzo. A mineralogia das rochas, solos e sedimentos é refletida na 

química destes, porque os teores dos elementos determinados provêm em grande parte dos minerais 

constituintes destas matrizes, tal é o caso do alumínio, o qual é influenciado pela caolinita, moscovita, 

gismondina, ilita, albita e biotita; o potássio, está relacionado com as moscovitas, o magnésio é 

atribuído à clorita e a biotita; as concentrações do ferro, estão relacionadas com a hematita e goethita. 

As rochas que caracterizam a área piloto correspondem a quartzo-moscovita-xisto, clorita- 

xisto e quartzito-sericítico. O estudo comparativo das concentrações de alumínio, potássio, cálcio, 

ferro, magnésio e manganês, nas rochas, solos e sedimentos, permitiu observar que, em relação às 

rochas, os solos e os sedimentos apresentaram teores elevados de cálcio, ferro e manganês, indicando 

como fontes desses elementos outras rochas, não sendo as analisadas. 

Mediante a análise química dos sedimentos, foi determinado enriquecimento dos elementos 

zinco, cobre e arsênio na jusante do rio, os quais estão relacionados com a mineração de ouro, 

concentrada no baixo curso do rio Conceição. Os elementos cálcio, manganês, ferro, alumínio, 

magnésio, cádmio, chumbo e potássio, apresentaram concentrações variáveis ao longo do rio. O 

aumento dos teores destes elementos, estão relacionados com o processo de intemperismo e lixiviação 

dos litotipos da região. 

Por meio do estudo geológico e a partir de diagramas combinados, foram identificadas as 

principais fontes dos elementos maiores e traços. As fontes de alumínio, potássio e magnésio são os 

xistos do Supergrupo Rio das Velhas, o cádmio e chumbo são oriundos dos veios sulfetados deste 

supergrupo, já o cálcio, magnésio e ferro provem dos itabiritos e mármores do Supergrupo Minas. 

Usando o Índice de Geoacumulação, o rio Conceição e seus principais tributários foram 

classificados como, praticamente não poluídos pelos elementos cromo, zinco e cobre, moderadamente 

poluído por chumbo e fortemente a extremamente poluído por arsênio na jusante do rio.  
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Usando os gráficos de probabilidade normal, foram identificadas as áreas contaminadas por 

influência antrópica para os elementos arsênio e chumbo, as quais estão localizadas nas áreas com 

presença de minerações de ouro e ferro, apontando as mineradoras como sendo as fontes de arsênio e 

chumbo no rio.  

Segundo o probable effect level (PEL), proposto pela Agência Ambiental do Canadá, foi 

verificado que em vários pontos amostrais os sedimentos do rio Conceição apresentaram teores de 

cromo, zinco, cobre, e arsênio acima dos níveis esperados para que ocorram efeitos prejudiciais sobre 

a biota. 

Baseado nos critérios do CONAMA 357 (2005), a água do rio Conceição apresentou teores 

dentro dos limites permissíveis para os sólidos totais dissolvidos, turbidez, cloreto, sulfato, potencial 

hidrogeniônico, oxigênio dissolvido, manganês, bário, alumínio, zinco, vanádio, cobalto, níquel, 

chumbo e cromo, com exceção dos córregos C14, C29 e C27, os quais apresentaram teores de ferro, 

níquel, chumbo e cromo acima dos valores permissíveis pela resolução CONAMA 357 (2005), para 

águas das classes 1, 2 e 3, o que classifica estes pontos como contaminados. Essas anomalias estão 

relacionadas com as atividades de mineração desenvolvidas na área estudada. Outra fonte de 

contaminação na água deve-se ao lançamento de esgotos domésticos pelos vilarejos São Gonçalo e 

Conceição do Rio Acima, o que contribuiu no aumento dos valores de alguns dos parâmetros físico-

químicos na água, dentre eles a turbidez, o potencial oxido redução e os teores de cloreto e sulfato.  

A análise geoquímica e mineralógica das rochas e solos realizada na área piloto da bacia 

hidrográfica do rio Conceição servirá de base para futuros estudos comparativos da geoquímica 

ambiental da região. Para ter uma avaliação mais completa sobre a relação dos litotipos da bacia 

hidrográfica do rio Conceição, com a mineralogia e a química dos solos e dos sedimentos, é necessário 

dar continuidade aos estudos geoquímicos envolvendo rochas, solos e sedimentos, de toda a bacia. O 

estudo interdisciplinar entre a geologia e a biologia, pode ser desenvolvido na bacia do rio Conceição, 

por meio das análises de bactérias sulfato redutoras nos sedimentos de fundo do rio, pois foi 

evidenciada a ocorrência de sulfatos na área estudada, propicia o meio para a reprodução destas 

bactérias. Propõem-se novos estudos geoquímicos para determinar as fontes das anomalias de 

manganês e ferro determinadas na água, no ponto C28.  
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ANEXO I 
COORDENADAS UTM DOS PONTOS AMOSTRAIS 

Tabela I.1 – Coordenadas UTM dos pontos amostrados na bacia hidrográfica do rio Conceição. 

Pontos de 
Amostragem 

Coordenadas 
UTM 

C24 645114 7775330 
R25 645927 7775746 
R8 655956 7775967 
C9 646001 7776318 
26 646195 7776461 

C27 646337 7777075 
C28 646123 7777407 
C29 646081 7777521 
R10 646583 7778419 
C1 646468 7778515 
2 646459 7778495 

R3 647412 7778718 
4 647555 7779087 

C30 647370 7779141 
R5 647949 7779562 
R20 648528 7780762 
R6 649254 7781623 
R11 650407 7782238 
C7 650339 7782839 
R12 650678 7783076 
C13 651377 7784073 
C14 652070 7784571 
R21 652199 7784306 
R15 653268 7785060 
R16 654250 7785841 
R17 656136 7787213 
R22 657101 7788607 
C18 657329 7789103 
R19 657481 7789059 
R23 660081 7788782 
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ANEXO II 
TABELA INDICANDO OS ELEMENTOS MAIORES E MENORES DETERMINADOS NAS ROCHAS E 

SOLOS 
Tabela II.1 - Tabela indicando os elementos maiores e menores determinados nas rochas. 

Pontos de Fe Al K Mg Cr       V        Ni       Zn       Co       Li       Cu       As       Cd       Pb 
amostragem g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg 

25 80,0 68,6 4,10 36,9 118 293 98,2 102 74,4 18,1 74,8 4,81 4,27 *<24,6 
9 26,5 63,3 12,8 7,16 658 142 95,0 49,4 65,5 30,5 17,5 20,8 *<0,25 *<24,6 

26 152 66,9 0,28 37,8 422 160 317 175 68,3 64,8 6,66 *<1,48 9,35 *<24,6 
28 26,6 63,3 12,9 7,27 662 142 95,9 49,7 65 30,1 17,8 22,4 *<0,25 *<24,6 
2 65,9 100 17,4 6,81 516 237 239 119 36,4 48,6 68,2 7,53 1,79 *<24,6 
4 75,7 61,0 11,9 18,8 452 151 115 137 51,2 47,3 26,9 14,7 3,18 *<24,6 

* Valores menores do que o limite de quantificação. 

 

 

Tabela II.2 - Tabela indicando os elementos maiores e menores determinados nos solos. 

Pontos de Fe Al K Mg Cr V Ni Zn Co Cu Li As Cd Pb 
 amostragem  g/kg  g/kg  g/kg g/kg  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

25 72,5 71,7 10805 1,02 417 175 160 56,1 32,3 52,8 12,7 14,1 3,52 *<24,6 
9 90,1 88,6 12344 1,43 468 215 210 107 105 84,4 28,8 10,4 4,48 *<24,6 
26 104 93,7 5098 1,15 499 257 153 77,7 38,4 44,3 17,3 12,1 5,54 *<24,6 
28 94,8 55,5 8680 1,22 370 145 131 52,5 94,7 68,2 24,8 14,0 6,21 *<24,6 
2 133 124 11717 0,87 465 267 132 *<0,37 16,3 57,9 13,5 <5,41 9,74 *<24,6 
4 86,6 68,6 13477 0,91 483 164 169 110 39,1 54,5 11,5 14,4 4,85 *<24,6 

* Valores menores do que o limite de quantificação. 
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ANEXO III 
TABELA INDICANDO OS ELEMENTOS MAIORES E MENORES DETERMINADOS NOS SEDIMENTOS 

Tabela III.1 - Tabela indicando os elementos maiores e menores determinados nos sedimentos no inverno de 2004, utilizando o método de digestão parcial. 

Pontos de Al As Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Ni Pb V Zn 
Amostragem gr/kg mg/kg mg/kg gr/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg gr/kg gr/kg mg/kg gr/kg gr/kg mg/kg Mg/kg mg/kg mg/kg 

C24 3,87 <LQ 25,7 0,12 34,0 7,49 21,2 9,90 637 0,04 1,51 0,43 1,62 6,38 31,3 15,9 56,9 
R25 8,89 4,20 26,7 0,43 22,6 10,3 49,1 268 452 0,10 1,67 0,48 1,12 14,6 17,3 33,0 153 
R8 7,85 <LQ 29,8 0,09 30,1 6,88 37,1 17,8 711 0,12 1,54 0,35 0,81 9,79 20,9 25,0 55,1 

C27 25,8 10,6 34,6 0,56 8,04 15,5 291 81,7 492 0,38 6,58 0,53 0,69 57,2 <LQ 68,2 68,0 
C29 12,8 7,03 23,8 0,46 4,27 26,7 219 75,6 597 0,17 8,25 0,39 0,48 88,0 <LQ 44,8 91,4 
R10 6,09 <LQ 23,4 0,19 37,4 8,02 32,9 60,6 410 0,06 1,36 0,39 1,17 8,37 30,4 13,0 79,8 
C1 2,61 <LQ 45,8 0,13 117 <LQ 11,6 20,2 695 0,03 3,75 0,20 3,53 37,0 69,7 15,2 69,8 
R3 6,54 <LQ 130 0,47 86,6 7,20 34,7 34,1 557 0,09 12,4 0,37 8,15 88,1 56,6 22,5 102 

C30 10,8 9,94 31,5 0,48 7,86 32,5 242 140 516 0,17 7,87 0,76 0,82 74,7 8,93 51,0 115 
R5 6,68 <LQ 69,4 0,26 84,8 5,37 49,1 27,3 462 0,09 5,57 0,29 5,10 52,5 62,4 22,3 68,6 

R20 4,51 <LQ 46,6 0,13 33,9 8,18 33,0 2,40 626 0,06 1,90 0,22 3,10 11,6 27,5 20,3 53,7 
R6 3,95 <LQ 50,1 0,16 116 2,24 37,8 22,6 732 0,06 2,28 0,24 4,01 37,1 73,3 16,6 69,8 

R11 5,06 <LQ 41,3 0,23 29,4 8,25 29,4 11,2 549 0,05 1,80 0,27 3,44 12,6 22,7 10,1 54,0 
C7 12,9 <LQ 27,8 0,30 24,8 19,9 312 42,8 440 0,27 6,20 1,08 0,77 82,1 47,5 33,2 49,2 

R12 4,98 <LQ 56,5 0,30 35,2 10,1 40,3 16,6 646 0,06 2,23 0,28 3,98 12,1 28,2 21,1 62,2 
C13 5,08 <LQ 44,4 0,54 24,8 9,68 35,9 47,0 513 0,25 1,96 0,34 1,19 25,0 23,0 12,1 62,7 
C14 7,14 <LQ 44,3 0,20 31,8 23,1 52,0 22,3 597 0,22 2,50 0,44 1,64 21,2 27,4 21,3 61,8 
R21 2,65 <LQ 42,2 0,12 41,3 7,36 21,0 0,09 693 0,01 1,13 0,20 2,64 5,32 34,9 14,9 55,8 
R15 3,40 <LQ 58,6 0,10 40,1 11,3 33,0 28,5 769 0,01 1,71 0,22 3,74 10,4 34,9 14,6 65,2 
R16 3,41 <LQ 52,5 <LQ 42,1 7,79 26,9 81,7 569 0,01 1,35 0,10 2,91 6,44 43,0 11,0 83,4 
R17 9,30 40,8 59,9 0,14 21,4 24,8 89,8 44,9 438 0,13 3,87 0,30 2,78 46,5 18,9 46,3 74,9 
R22 9,16 89,0 37,1 0,19 18,3 23,0 90,0 35,0 337 0,16 3,57 0,70 2,38 61,6 14,7 41,5 71,5 
C18 14,2 18,0 54,0 0,24 19,2 35,6 176 65,8 572 0,19 3,34 0,27 1,18 60,6 28,2 56,7 378 
R19 6,61 62,3 57,9 0,21 23,8 22,5 77,2 40,9 500 0,11 3,82 0,78 3,15 46,2 24,2 30,7 75,7 
R23 5,34 32,0 73,6 0,25 39,8 23,0 75,8 40,0 624 0,06 2,78 0,37 3,42 37,5 36,7 33,9 88,8 
LQ 6,85 0,53 0,03 1,67 0,39 0,22 0,39 0,10 26,4 3,35 0,06 0,09 0,13 1,24 3,20 0,86 0,18 

* LQ = Limite de quantificação. 
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Tabela III.2 - Tabela indicando os elementos maiores e menores determinados nos sedimentos no verão de 2003-04, utilizando o método de digestão parcial. 

Pontos de Al As Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Ni Pb V Zn 
Amostragem gr/kg mg/kg mg/kg gr/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg gr/kg gr/kg mg/kg gr/kg gr/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

C24 11,3 38,0 61,2 0,20 120 <LQ 6,80 16,0 128 0,05 1,35 0,20 3,92 26,9 70,6 8,67 58,0 
R25 6,02 <LQ 21,0 0,13 120 <LQ 7,84 16,3 515 0,09 1,10 0,19 4,24 23,9 75,9 8,23 57,1 
R8 4,28 <LQ 9,84 0,08 125 <LQ 7,72 16,8 535 0,05 0,91 0,17 3,53 24,1 67,9 11,1 58,7 

C27 18,0 8,80 34,3 0,18 113 <LQ 9,58 16,5 563 0,10 1,66 0,22 4,82 25,6 68,7 9,87 55,0 
C29 10,8 6,71 23,1 0,42 21,6 12,3 322 40,0 445 0,15 4,27 0,82 0,49 64,1 28,1 38,2 36,6 
R10 4,29 <LQ 12,3 0,09 93,0 <LQ 16,7 23,6 691 0,04 0,45 0,22 0,57 19,8 52,9 9,43 50,8 
C1 1,97 <LQ 45,1 0,10 97,5 <LQ 25,3 114 781 0,04 0,71 0,29 0,80 22,3 61,0 13,8 85,8 
R3 2,28 <LQ 45,1 0,08 116 <LQ 16,2 62,6 658 0,06 1,26 0,19 3,76 26,6 59,3 13,2 73,2 

C30 11,9 8,77 28,2 0,08 118 <LQ 18,7 85,0 107 0,07 1,24 0,20 3,80 28,6 60,6 13,4 83,4 
R5 1,85 <LQ 41,3 0,44 90,9 1,41 23,7 166 787 0,16 1,20 0,27 0,87 30,7 39,5 9,02 103 

R20 2,34 <LQ 40,7 0,12 106 2,56 31,1 59,3 711 0,13 0,98 0,24 0,79 27,2 53,2 13,1 71,4 
R6 2,42 <LQ 50,2 0,06 123 <LQ 14,3 25,5 719 0,03 0,83 0,18 2,69 25,0 70,0 12,2 62,1 

R11 2,89 <LQ 47,9 0,08 121 <LQ 16,2 32,1 714 0,04 0,97 0,19 2,99 25,3 59,2 12,4 62,5 
C7 11,7 6,91 20,2 0,08 95,2 2,28 28,8 33,5 830 0,07 1,08 0,19 2,63 32,0 50,6 13,9 58,1 

R12 3,02 <LQ 48,6 0,32 26,2 20,2 130 76,4 683 0,13 1,85 0,22 0,68 56,1 39,9 29,2 81,9 
C13 3,50 <LQ 24,5 0,14 90,9 11,5 55,5 89,7 416 0,08 2,53 0,25 3,44 61,5 55,5 18,8 88,7 
C14 3,67 <LQ 17,8 0,17 123 <LQ 11,5 70,0 641 0,04 1,01 0,22 3,51 24,9 68,2 12,4 75,3 
R21 3,81 <LQ 41,9 0,13 99,5 0,62 31,3 69,9 599 0,06 1,22 0,21 3,12 26,0 69,5 14,8 70,7 
R15 2,37 <LQ 33,2 0,05 95,7 2,30 27,9 28,7 611 0,04 1,08 0,18 2,88 35,0 54,4 13,9 56,2 
R16 2,56 <LQ 38,1 0,14 98,8 3,33 30,6 34,4 664 0,04 0,93 0,17 2,47 39,0 52,6 15,4 59,7 
R17 3,56 4,91 38,3 0,39 10,6 12,8 60,4 81,0 532 0,25 4,14 0,87 4,67 26,6 6,22 33,6 77,4 
R22 2,92 8,10 39,1 <LQ 23,3 6,76 28,9 344 536 0,05 1,11 0,24 1,26 8,48 29,3 16,1 181 
C18 8,76 15,0 32,5 0,60 5,57 20,6 219 75,1 543 0,35 7,10 0,40 0,73 65,2 <LQ 46,2 73,6 
R19 4,39 37,1 50,6 0,56 3,94 26,4 626 157 295 0,15 6,67 0,28 1,24 85,9 3,52 41,7 124 
R23 2,87 11,5 38,4 0,34 6,56 24,3 218 194 626 0,21 8,23 0,56 0,76 69,8 4,80 49,2 136 
LQ 6,85 0,53 0,03 1,67 0,39 0,22 0,39 0,10 26,4 3,35 0,06 0,09 0,13 1,24 3,20 0,86 0,18 

* LQ = Limite de quantificação. 
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Tabela III.3 - Tabela indicando os elementos maiores, determinados nos sedimentos, no inverno de 2004 e no verão de 2003-04, utilizando o método de digestão total. 

Pontos Al k Mg Mn Ca 
de g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg 

amostragem Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão 
25 11,9 13,5 0,65 0,89 0,27 0,33 3,25 2,79 434 127 
R8 12,6 11,5 1,49 1,26 0,35 0,33 0,95 0,85 94,1 78,4 
C27 44,3 42,3 7,17 7,70 0,79 0,79 1,92 1,01 564 185 
C29 57,9 55,2 8,56 9,66 1,05 1,13 0,69 1,92 464 424 
R10 3,38 7,21 0,35 0,64 0,14 0,27 0,53 0,79 189 88,7 
C1 5,29 3,66 0,35 0,17 0,30 0,20 5,15 4,51 133 100 
R3 8,82 11,9 0,58 0,88 0,26 0,32 18,83 5,35 471 76,4 
C30 28,1 33,9 5,16 6,08 0,54 0,69 1,15 1,34 475 82,3 
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ANEXO IV 
TABELA INDICANDO OS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DETERMINADOS NA ÁGUA 

Tabela IV.1 - Tabela indicando os parâmetros físico-químicos determinados na água no inverno de 2004. 

Pontos de Temperatura Turbidez Ph Eh STD Condutividade OD Alcalinidade Cl¯ SO4¯ 
Amostragem °C FTU  mV mg/L µS/cm mg/L Mg/L HCO3¯ Mg/L Mg/L 

C24 15,0 2,00 7,80 100 8,66 13,3 7,89 23,6 0,12 2,12 
R25 15,5 5,00 7,37 125 5,85 9,01 8,40 22,2 0,19 3,44 
R8 16,0 4,00 7,21 128 5,85 8,94 8,31 25,0 0,40 1,01 
C9 15,7 8,00 7,06 125 12,1 18,6 8,25 26,3 0,04 1,23 

C27 15,2 3,00 7,42 171 13,0 20,2 8,35 26,3 0,04 2,33 
C28 16,3 6,00 7,23 73,0 19,0 29,0 8,10 34,7 0,33 3,44 
C29 15,7 4,00 7,33 101 14,7 22,5 8,30 29,1 0,04 0,35 
R10 14,5 5,00 7,40 93,0 6,30 9,65 8,36 22,2 0,19 1,67 
C1 19,8 8,30 6,64 104 28,6 44,3 8,52 29,2 0,70 1,12 
R3 21,0 3,95 6,72 85,0 16,7 26,2 8,09 16,9 0,60 1,23 

C30 15,8 3,00 7,11 139 11,7 17,9 8,55 22,2 0,12 2,89 
R5 22,0 4,85 6,51 119 16,2 25,5 8,17 17,1 0,60 3,11 

R20 16,2 4,00 7,29 155 14,6 22,4 7,48 23,6 0,12 3,66 
R6 21,7 1,10 6,44 130 15,9 25,0 8,41 17,3 0,70 1,56 

R11 22,3 2,00 8,07 81,0 16,4 25,4 8,23 25,0 2,10 4,43 
C7 20,0 0,90 6,53 132 15,6 24,4 8,00 18,6 0,70 2,67 

R12 21,1 2,00 7,82 104 16,0 24,7 7,90 19,4 0,75 3,44 
C13 21,4 1,00 7,62 126 15,8 24,4 8,11 25,0 2,48 2,67 
C14 20,1 8,00 7,35 65,0 9,29 14,3 7,65 15,3 2,16 0,68 
R21 21,3 3,00 7,40 69,0 15,8 24,4 8,06 22,2 1,26 0,67 
R15 21,2 1,00 7,05 28,0 15,3 23,8 8,31 22,2 4,92 0,70 
R16 21,4 1,00 7,56 111 15,4 24,0 8,03 20,8 0,43 1,90 
R17 21,4 3,00 7,56 126 15,9 24,7 8,04 31,9 0,68 2,11 
R22 21,2 3,50 7,55 171 15,8 24,6 8,05 20,8 0,75 2,11 
C18 21,2 6,00 7,41 114 11,6 17,9 7,90 18,0 1,07 2,27 
R19 21,9 6,00 7,43 170 15,4 23,9 7,41 19,4 0,62 2,15 
R23 21,8 5,00 7,34 172 78,0 120 7,64 22,2 1,13 2,26 
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Tabela IV.2 - Tabela indicando os parâmetros físico-químicos determinados na água no verão de 2003-04. 
Pontos de Temperatura Turbidez Ph Eh STD CE OD Alcalinidade Cl¯ SO4¯ 

Amostragem °C FTU  mV mg/L µS/cm mg/L Mg/L HCO3¯ Mg/L Mg/L 
C24 21,7 0,80 8,54 73,0 8,50 13,2 8,80 22,2 0,12 1,33 
R25 21,1 1,65 8,04 82,0 5,04 7,74 8,20 15,2 0,18 1,33 
R8 20,2 5,60 7,95 60,0 3,92 5,93 7,70 14,3 0,03 1,33 
C9 20,0 3,45 6,95 82,0 12,7 19,0 8,40 13,3 0,02 1,33 

C27 22,7 0,70 7,17 127 13,9 21,3 8,10 13,6 0,03 1,33 
C28 22,5 4,00 6,95 19,0 22,2 33,7 7,20 16,6 0,06 1,50 
C29 21,7 2,80 7,24 21,0 15,6 23,9 8,20 11,7 0,05 1,33 
R10 20,4 6,25 7,02 116 4,10 68,0 7,80 4,29 0,09 1,42 
C1 21,2 6,75 6,66 119 45,6 68,0 8,40 10,3 0,02 3,51 
R3 21,7 7,40 7,57 126 14,2 21,5 7,70 25,8 0,03 4,16 

C30 21,8 0,95 7,37 87,0 12,3 18,5 8,30 15,7 0,04 1,33 
R5 23,2 7,10 7,45 111 13,7 20,7 8,10 18,2 0,04 6,76 

R20 21,2 2,20 7,42 145 17,1 26,3 7,40 14,7 0,14 1,33 
R6 22,5 8,00 7,48 111 13,4 20,3 7,50 19,6 0,03 2,53 

R11 22,6 7,60 6,76 109 15,4 23,3 7,50 18,5 0,08 0,75 
C7 22,4 1,50 7,41 90,0 10,4 15,7 7,30 21,3 0,04 2,53 

R12 22,1 7,85 7,27 119 15,0 22,7 7,60 18,0 0,09 0,75 
C13 22,4 2,75 7,41 87,0 10,2 15,5 7,80 15,0 0,04 2,48 
C14 21,4 3,55 7,13 48,0 8,16 12,4 7,10 28,8 0,13 2,16 
R21 21,9 2,10 7,58 149 16,5 25,5 7,60 30,7 0,11 1,26 
R15 22,1 7,85 6,79 34,0 13,6 20,6 7,10 27,2 0,19 4,92 
R16 22,4 7,75 7,24 80,0 13,4 20,3 6,90 30,6 0,35 0,43 
R17 22,3 13,0 7,22 124 13,3 20,2 7,10 23,6 0,05 0,68 
R22 22,9 2,30 7,42 147 16,2 25,0 7,00 27,7 0,01 0,75 
C18 22,6 27,5 7,15 101 11,7 17,6 7,00 15,2 0,10 1,07 
R19 23,1 13,0 7,06 96,0 13,2 19,9 6,90 22,2 0,12 0,62 
R23 22,3 2,80 7,48 145 33,3 51,1 7,00 23,6 0,11 1,13 
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ANEXO V 
TABELA INDICANDO OS CÁTIONS E ANIONS DETERMINADOS NA ÁGUA 

Tabela V.1 - Tabela indicando os cátions e anions determinados na água no inverno de 2004 e no de verão 2003-04. 

Pontos de Na (mg/L) Mg (mg/L) K (mg/L) Ca (mg/L) Fe (µg/L) Mn (µg/L) Ba (µg/L) Al (µg/L) 
amostragem verão inverno verão inverno verão inverno verão inverno verão inverno verão inverno verão Inverno Verão Inverno 

C24 <LD 0,31 0,52 0,76 0,17 0,11 0,48 0,72 79,6 44,9 14,2 8,1 <LD 3,35 11,0 10,4 
R25 <LD 0,38 0,38 0,56 0,11 0,12 0,38 0,61 123 113 15,9 12,4 <LD 4,67 18,1 23,2 
R8 0,16 0,28 0,31 0,56 0,13 <LD 0,40 0,63 127 138 18,0 16,3 1,95 4,64 80,5 21,8 
C9 0,32 0,41 1,56 1,59 0,23 0,06 0,95 0,98 54,5 84,8 18,5 13,3 <LD 3,73 <LD 21,0 
C27 <LD 0,21 1,58 0,78 0,15 <LD 0,99 0,68 41,6 20,3 4,8 <LD <LD 3,30 <LD 6,9 
C28 0,77 1,08 2,04 2,05 0,44 0,28 1,29 1,40 1316 898 721 432 5,89 6,27 <LD 28,0 
C29 <LD 0,56 1,83 1,89 0,19 <LD 1,03 1,12 147 136 38,3 33,2 <LD 3,28 <LD <LD 
R10 <LD 0,26 0,32 0,65 0,13 <LD 0,40 0,70 107 256 22,7 26,4 1,37 4,61 53,2 39,4 
C1 <LD <LD 4,47 2,78 0,12 0,11 7,41 4,07 <LD 10,3 16,8 12,8 <LD 0,88 7,8 <LD 
R3 0,27 <LD 1,39 1,65 0,17 0,13 2,18 2,18 61,3 71,6 17,7 12,4 0,72 1,20 40,0 <LD 
C30 <LD 0,58 1,43 1,55 0,16 0,11 0,67 0,85 29,5 52,8 <LD 5,8 <LD 4,50 <LD 15,3 
R5 <LD 0,17 1,35 0,98 0,11 0,13 2,10 2,17 57,9 67,3 16,7 13,6 0,67 1,09 33,5 <LD 
R20 0,22 0,33 1,68 1,54 0,08 0,13 2,59 2,20 104 136 22,5 21,0 0,71 4,75 17,9 39,4 
R6 <LD <LD 1,29 0,80 0,12 0,11 1,95 1,07 53,5 51,6 27,5 11,6 0,26 0,75 26,4 <LD 
R11 0,39 0,30 1,50 1,64 0,28 <LD 2,25 2,25 44,3 71,1 33,8 23,2 0,72 3,64 18,9 8,1 
C7 0,31 0,27 1,10 1,62 0,13 0,15 1,30 1,85 59,1 36,3 21,0 9,8 1,26 2,45 6,8 <LD 
R12 0,20 0,25 1,47 1,65 0,14 <LD 2,19 2,25 52,1 121 26,3 19,3 0,61 3,54 24,2 8,5 
C13 0,25 0,33 0,97 1,73 0,18 <LD 1,25 2,21 62,0 44,5 7,5 5,5 1,46 4,57 5,9 <LD 
C14 0,37 0,41 0,66 0,70 0,25 0,05 0,51 0,50 553 1041 82,7 74,1 3,74 6,12 <LD 23,6 
R21 0,28 0,21 1,63 1,62 0,09 <LD 2,36 2,11 131 79,3 35,4 23,9 0,47 3,54 13,7 <LD 
R15 0,27 0,26 1,32 1,59 0,17 <LD 1,92 2,03 54,1 99,1 47,7 26,5 0,68 3,72 17,6 5,8 
R16 0,28 0,41 1,30 1,57 0,17 0,06 1,87 2,03 48,9 87,8 36,1 35,7 0,55 3,81 14,7 6,7 
R17 0,24 0,27 1,26 1,59 0,17 <LD 1,82 2,10 51,6 122 47,0 46,4 0,54 3,92 15,5 6,0 
R22 0,45 0,39 1,56 1,58 0,19 <LD 2,26 2,11 118 125 59,5 52,9 0,88 4,03 11,6 13,3 
C18 0,64 0,57 0,92 1,09 0,43 0,06 1,15 1,10 152 373 68,9 36,2 2,19 4,54 6,2 31,2 
R19 0,49 0,51 1,24 1,52 0,25 0,10 1,81 1,98 52,1 142 44,9 53,2 0,70 4,47 13,2 17,5 
R23 1,10 1,94 1,91 4,62 0,20 0,29 5,00 11,3 126 104 63,8 79,0 0,59 4,86 11,2 9,7 
LD 0,15 0,01 0,05 0,01 9,30 4,00 0,20 4,00 
• Valores em negrito correspondem às anomalias. 
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