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RESUMO 

As substâncias húmicas aquáticas (SHA) são compostos macromoleculares que compõe cerca 

de metade do carbono orgânico dissolvido (COD) em águas naturais. Devido ao seu papel 

exercido na ecologia das águas, sua importância passou a ser notória, sendo eles capazes de 

formar complexos com  íons metálicos. A área escolhida para o estudo dessas substâncias em 

águas naturais foi a parte leste do Quadrilátero Ferrífero (QF), província mineral situada na 

parte central de Minas Gerais (MG) e que sofre os impactos advindos da mineração. Nessa 

região, o estudo envolvendo oc COD e suas interações com elementos metálicos é algo muito 

recente, sendo o presente estudo, parte de pesquisas pioneiras envolvendo esta temática na 

região. Os principais objetivos deste trabalho foram caracterizar corpos hídricos presentes no 

leste QF, especialmente com  relação a presença  de elementos  metálicos e ao COD; extrair 

SHA e avaliar prováveis relações com íons metálicos e verificar influências litológicas dos 

elementos. Foram escolhidos 11 pontos, sendo que  as amostras de água foram coletadas tanto 

durante a estação seca, quanto na estação chuvosa. Foram determinados os parâmetros físico-

químicos como pH, temperatura, turbidez, condutividade, sólidos dissolvidos totais, 

alcalinidade, sulfato e cloreto.  O COD e os elementos metálicos também foram avaliados. As 

SH foram extraídas das amostras por meio de resinas DAX-8, que têm a capacidade de 

adsorver o material húmico em pH ácido. Nos extratos também foram determinados 

elementos metálicos, além do COD. A média dos valores de concentração de COD nas águas 

coletadas in natura apresentou valor de 6,1 mg/L. Observou-se correlação positiva do COD 

com os metais Al, K, Ba, Ca, Sr, e Zn. Além disso, foi detectada uma provável influência 

litológica na composição das águas, naquelas amostras que apresentaram concentrações acima 

dos padrões permitidos (Resolução CONAMA 357/05) relativos aos teores de Fe, Mn. Cd e 

As. Constatou-se que o solo e o tipo de ambiente podem influenciar na mobilidade de 

materiais orgânicos, visto que as areias oriundas do intemperismo do quartzito tem menor 

capacidade de retenção de matéria orgânica. Observou-se diferença de concentração e 

composição do COD pela influencia da sazonalidade. 

PALAVRAS CHAVE: Águas Naturais, Carbono Orgânico Dissolvido (COD), Substâncias 

Húmicas Aquáticas (SHA), Elementos Metálicos, Quadrilátero Ferrífero.
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ABSTRACT 

The humic substances (HS) are macromolecular compounds that comprise about half of the 

dissolved organic carbon (DOC) in fresh waters. Due to its role played in the ecology of the 

water, its importance has become notorious, because they are able to form complexes with 

metal ions. The area chosen for the study of these substances in fresh waters was the eastern 

part of the Iron Quadrangle (Quadrilátero Ferrífero - QF), which is a mineral province located 

central part of Minas Gerais (MG) and suffer the impacts from mining. In this region, the 

study of the DOC and its interactions with metal elements is something very recent, being 

present study, part of pioneering research involving this issue in the region. The main 

objectives of this study were to characterize water bodies present in the east of the QF, 

especially with respect to the metals and DOC; AHS extract and evaluate probable relations 

with metal ions and to verify the influence of the lithological elements. 11 points were chosen, 

and water samples were collected during the dry season and the rainy season. Were 

determined physicochemical parameters such as pH, temperature, turbidity, conductivity, total 

dissolved solids, alkalinity, sulfate and chloride. The DOC and metallic elements were also 

evaluated. SH were extracted from the samples using resins DAX-8, which have the ability to 

adsorb humic material at acid pH. The extracts were also determined metallic elements in 

addition to the DOC. The average values of DOC in the sample collected was 6.1 mg / L. We 

observed a positive correlation of DOC with the metals Al, K, Ba, Ca, Sr, and Zn. Moreover, 

we detected a probable influence on the lithological composition of the water, the samples 

with concentrations above the allowed patterns (CONAMA 357/05) Fe, Mn. Cd and As was 

found that the soil and the type of environment can influence the mobility of organic 

materials, whereas the weathering sand derived quartzite has a lower capacity for retention of 

organic material. observed differences in concentration and composition of DOC influenced 

by seasonality. 

KEYWORDS: Fresh Water, Dissolved Organic Carbon (DOC), Aquatic Humic Substances 

(AHS), metallic elements, Quadrilátero Ferrífero. 
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1 INTRODUÇÃO 

Grande parte das substâncias orgânicas contidas no solo e em águas naturais encontram-se 

como Substâncias Húmicas (SH). Essas substâncias são uma mistura complexa de moléculas 

com alto peso molecular, semelhantes entre si e formadas pela decomposição biológica e 

enzimática de restos vegetais no solo (BUFFLE, 1990). Segundo Rocha e Rosa (2003), em 

águas naturais as SH representam cerca de 50% do carbono orgânico dissolvido (COD) do 

planeta. São transportadas às águas naturais por processos de lixiviação, e/ou podem também 

ser formadas diretamente no meio aquático por decomposição de plantas e organismos 

aquáticos. As SH apresentam grupos funcionais comuns, por exemplo, fenólicos e 

carboxílicos os quais conferem-lhes excepcional reatividade (STEVENSON, 1994).  

O COD em ambientes aquáticos é um recurso  de importância vital, podendo afetar teias 

alimentares, quer diretamente, através da captação pelos organismos, ou por mecanismos 

indiretos na água, como turbidez, pH, quelação de metais e transporte de contaminantes 

(McDONALD et al., 2004).  No meio antrópico, o material húmico pode interferir em 

estações de tratamento de água, ao reagir com o cloro, formando compostos orgânicos 

halogenados, que possuem características cancerígenas (ROCHA e ROSA, 2003). Em áreas 

agrícolas estas substâncias também podem interagir com pesticidas e influenciar na sua 

concentração e mobilidade no meio (TOSCANO, 1999). 

 

A área de estudo escolhida para o presente trabalho é conhecida geologicamente como 

Quadrilátero Ferrífero (QF), região tradicional da mineração brasileira, que por um lado tem 

grande influência e participação na economia do estado de Minas Gerais, e por outro lado 

sofre com a exploração pelo homem por meio de atividades industriais e de extração de 

minérios (ROESER e ROESER, 2010). Tais atividades interferem no ciclo geoquímico e no 

fluxo natural dos metais pesados, aumentando assim, a liberação desses elementos na biosfera 

sendo este um grande problema ambiental (SOARES et al., 2002). 

No QF as questões envolvendo o COD e SHA ainda são pouco conhecidas devido ao escasso 

número de pesquisas sobre este assunto na região, sendo o presente estudo integrante de um 

conjunto de pesquisas pioneiras envolvendo esta temática, iniciadas pelo Departamento de 

Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto, no ano de 2007, nesta região 

(Projeto CNPq - 478266/2006). Desta forma, o assunto tratado torna-se de maior relevância 
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ambiental, visto que auxilia no entendimento de como o carbono orgânico dissolvido interage 

com os metais presentes na área de estudo, de forma a contribuir para as ações de conservação 

das águas. 
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é estudar a relação entre Carbono Orgânico Dissolvido (COD) 

e elementos metálicos em águas naturais presentes na porção leste do Quadrilátero Ferrífero, 

em Minas Gerais. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do trabalho foram os seguintes:  

 Extrair carbono orgânico dissolvido de amostras de água coletadas durante a estação seca e 

a estação chuvosa; 

 Determinar as concentrações de carbono dissolvido (COD) em alguns corpos d´água de 

águas naturais na porção leste do Quadrilátero Ferrífero; 

 Determinar elementos metálicos em alguns corpos d´água de águas naturais e o seu 

relacionamento com as condições litológicas locais e eventuais contaminações 

antropogênicas; 

 Verificar prováveis influências da sazonalidade na concentração do COD e metais nos 

corpos d´água estudados; 

 Analisar o comportamento de COD em relação a fixação de elementos metálicos nos 

corpos d’água estudados. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Substâncias Húmicas Aquáticas (SHA) e Carbono Orgânico 
Dissolvido (COD) 

3.1.1 Definições 

A maioria do material orgânico morto (bactérias, plantas, animais e etc) ficam retidos no solo, 

nos sedimentos e na água e, consequentemente, se submetem ao chamado processo de 

humificação. Neste processo, a totalidade dos carbonos orgânicos “mortos” são transformados 

em substâncias húmicas, através dos  processos degradativos,  de polimerização e de 

condensação. O processo de humificação é um dos mais importantes processos 

biogeoquímicos do planeta, juntamente com a da fotossíntese, já que a humificação garante a 

estabilidade do ciclo global de energia e materiais (STEINBERG, 2003). Os produtos criados 

durante esse processo são comumente chamados de húmus, substâncias húmicas (SH) e 

substâncias não húmicas (ROCHA e ROSA, 2003).  

 

Assim, as substâncias húmicas são encontradas em todos os solos e águas que contêm matéria  

orgânica. A matéria orgânica no sistema aquático pode ser dividida em particulada e 

dissolvida. Do ponto de vista operacional, Danielsson (1982), define a fração da matéria 

orgânica que passa através de um filtro de 0,45 µm como carbono orgânico dissolvido (COD). 

 

O COD, da perspectiva composicional, pode ser separado em dois grupos: os das substâncias 

não húmicas, que são aquelas substâncias formadas por compostos mais simples e de baixa 

massa molecular, como aminoácidos, carboidratos, proteínas e ácidos orgânicos; e do grupo 

das substâncias húmicas, que se constituem em compostos heterogêneos, refratários, 

originados de reações de síntese secundária, de alta massa molecular, estrutura complexa e 

coloração variando entre amarelo e negro. Esse segundo grupo também é caracterizado por 

ser rico em estruturas funcionais oxigenadas, tais como as carboxílicas, as fenólicas, as 

alcoólicas e as quinonas (STEVENSON, 1994). 

 

O carbono orgânico dissolvido em ambientes aquáticos representa uma das maiores reservas 

de carbono orgânico ativo na biosfera (AMON e BENNER, 1996). Em sistemas aquáticos as 
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SH são conhecidas como substâncias húmicas aquáticas (SHA) e segundo Suhett et al. (2004), 

estas substâncias representam a maior parte do COD, podendo chegar a cerca de 90% destes 

em alguns pântanos ou lagoas de águas escuras,  Rocha e Rosa (2003), consideram que as SH 

contribuem com cerca de 50% do COD presente em águas naturais.  

 

Segundo Meybeck (1982), a concentração de carbono orgânico dissolvido na água de rio 

naturais mundiais é geralmente entre 1 e 20 mg/L. O valor médio é de 5 mg /L. Olhando pelas 

variações geográficas é notável que os níveis de COD estão ligados a características 

climáticas: rios de região de taiga podem apresentar um COD relativamente com maior valor 

(10 mg/L) do que aqueles das regiões tropicais úmidas (6 mg/L), e de zonas temperadas (3 

mg/L), enquanto quantidades inferiores podem ser encontrados nos rios de regiões de tundra. 

 

Já  nas águas escuras do Rio Negro na região Amazônica, Sargentini e colaboradores (2001) 

encontraram COD em concentração diferente da citadas por  Meybeck  (1982), para rios 

tropicais úmidos, onde encontraram  cerca de 12 mg/L. 

 

Além da variação geográfica, o COD pode variar consideravelmente temporalmente, tanto em 

função de aportes esporádicos como sazonais. Segundo Suhett (2007),  pelo ponto sazonal, o 

regime de chuvas ou o pulso hidrológico podem ser responsáveis por aportes massivos de 

COD para rios, lagos, principalmente nos ecossistemas tropicais  No estado do Rio de Janeiro, 

em algumas lagoas costeiras húmicas, o início do período chuvoso provoca tipicamente a 

entrada de COD húmico, aumentando a concentração de COD e mudando a  a coloração da 

água. Em lagos e rios da região amazônica, são encontradas as maiores concentrações de 

COD geralmente quando os corpos hídricos sobem de nível devido ao pulso hidrológico, 

invadindo as florestas circundantes. 

  

Devido ao seu papel na química e ecologia das águas,o estudo das SHA está recebendo cada 

vez mais atenção, devido estas substâncias serem capazes de complexar-se com metais, 

modificar a estabilidade de coloides minerais, formar trihalometanos (substâncias que podem 

ser cancerígenas) no processo de tratamento de água e até mesmo interagir com organismos 

vivos (STEINBERG, 2003). Soma-se a isto serem responsáveis pela solubilização e pela 

capacidade de complexar-se com pesticidas, hidrocarbonetos e outros compostos liberados 

pelo homem no ambiente aquático (THURMAN e MALCOM, 1981). 
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3.1.2 Classificação das substâncias húmicas 

Stevenson (1994), classifica que as SH em ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH) e 

huminas (HU),  de acordo com a solubilidade em diferentes condições de pH. Os ácidos 

fúlvicos são solúveis em qualquer faixa de pH; os ácidos húmicos são solúveis em meio 

alcalino e insolúvel em meio ácido (pH < 2); a humina é a fração insolúvel em qualquer 

intervalo de pH. A figura 3.1, elaborada por Steinberg (2003),  representa esta definição 

operacional. 

 

Esta classificação é base dos processos de isolamento das substâncias húmicas e embasa o 

método de isolamento recomendado pela Internacional Humic Substances Society (IHSS) 

. 

Figura 3-1: Esquema de definição operacional de substâncias húmicas 

 

Fonte: Baseado em Steinberg, 2003. 

 

Dos AH, pode ser extraído o ácido himatomelânico, que é a parte dos AH solúvel em álcool. 

Entretanto, os AF são remanescentes após separação dos AH por precipitação em meio ácido 

(pH<2) e, apresentam cor amarelo-claro e massa molar relativamente baixa em comparação 

com os AH, conforme observamos na figura 3-1 (STEVENSON, 1994). 
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3.1.3 Origem e formação do COD e SH 

Nos ambientes aquáticos, quando o carbono orgânico dissolvido (COD) é formado a partir de 

processos internos dos corpos de água, como a produção fitoplanctônica e de macrófitas 

aquáticas, é chamado de autóctone, enquanto o COD provindo de aportes externos, como 

através do processo de lixiviação e erosão de solos orgânicos sob a ação das chuvas, é 

denominado  alóctone (THURMAN e MALCOM, 1981) 

 

A bioquímica de formação das SH atualmente é pouco compreendida, apesar de existir vários 

estudos na área, dos quais destacam-se os trabalhos de Kononova (1966) e Stevenson (1994).  

O que se sabe é que elas são originadas a partir de tecidos lignificados provenientes de 

plantas, ou da condensação de produtos de baixo peso molecular, produzidos durante a 

degradação de macromoléculas vegetais (McDONALD, 2004). 

 

A teoria mais antiga acreditava que as substâncias húmicas eram provenientes de lignina 

modificadas (via 4). Já os estudos mais recentes são a favor de mecanismos envolvendo 

quinonas (via 2 e 3). No entanto, na prática, todas as 4 vias apresentadas na Figura 3.2 podem 

ser consideradas.  

 

Figura 3-2: Mecanismos de formação das substâncias húmicas.  

  

 

Fonte: Rocha e Rosa (2003) – adaptação de Stevenson (1994). 
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Os mecanismos baseados na condensação polimérica de polifenóis e quinonas são os mais 

aceitos por pesquisadores e pela Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas (IHSS) 

(ROCHA e ROSA, 2003) e são apresentados a seguir, conforme o estudo de Stevenson 

(1994).  

 

A) Formação de SH a partir de lignina 

 

Na formação de SH por essa teoria (via 4), a lignina não é totalmente utilizada pelos 

microrganismos e sofre modificações que incluem reações com amônia (NH3), ao qual 

produzida durante o decaimento de substâncias orgânicas nitrogenadas por organismos, 

verifica-se a perda de grupos metoxil (OCH3) com a geração de o-hidroxifenóis assim como 

oxidação de cadeias alifáticas produzindo a formação de grupos COOH. 

 

B) Formação de SH a partir de produtos da decomposição da lignina por microrganismos  

 

Este processo (via 3)  tem também a lignina com um importante papel na formação de ácidos 

húmicos e fúlvicos ao liberar aldeídos fenólicos e ácidos a partir do ataque de 

microrganismos. Isso induz a conversão enzimática desses compostos em quinonas, que irão 

sofrer polimerização na ausência ou presença de amino-compostos e, por sua vez, darão 

origem a moléculas húmicas. 

 

C) Formação de SH a partir da geração de polifenóis  

 

Esta etapa (caminho 2) é similar à via 3, se diferencia pelos polifenóis se sintetizem a partir de 

fontes de carbono não lignificadas (como por exemplo, a celulose). Então, eles são oxidados 

por intermédio de enzimas em quinonas e, em seguida, convertidos em substâncias húmicas. 

 

D) Húmus formado a partir de açúcares 

 

Neste processo, representado pela via 1, as formas reduzidas de açúcares e aminoácidos 

originadas a partir do metabolismo microbiano são submetidas a uma etapa de polimerização 

não enzimática, que dá origem a polímeros nitrogenados (de coloração amarronzada). Essa 
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teoria de que o húmus é formado a partir de açúcares é relativamente recente na história da 

origem do  húmus. 

Um atrativo dessa teoria é que os reagentes (açúcares, aminoácidos, etc.) para 

formação do húmus são produzidos em abundância no ambiente através da atividade de 

microrganismos. Este fato também explica a origem de SH onde as vias por lignina não são 

prevalentes.   

 

3.1.4 Estrutura das SH 

 

Devido à natureza heterogênea e complexa das substâncias húmicas, pouco se sabe sobre sua 

origem, síntese, estrutura química e  suas funções no solo e na água, apesar de vários estudos 

que envolvem  na tentativa de elucidação de suas estruturas (ROCHA e ROSA, 2003). 

 

 O processo de humificação é um processo gradativo e lento e que dá origem às substâncias 

húmicas com diferentes características estruturais (ROCHA et al., 2004; PICCOLO, 2001). 

Schulten (1995), propôs possíveis configurações estruturais para AH (ácidos húmicos), a 

partir de estudos espectroscópicos, pirólise, degradação oxidativa e microscopia eletrônica.  

 

Neste modelo podemos observar vários grupos carboxílicos, fenólicos, alcoólicos e grupos 

nitrogenados como aminas e nitrilas, além de grandes cadeias alifáticas. Os AH e AF (ácidos 

fúlvicos)  são compostos similares, porém há algumas diferenças entre eles. Os AH possuem 

um conteúdo maior de carbonos aromáticos, estrutura mais condensada, maior massa molar e 

menor teor de oxigênio que o AF. As figuras 3.3 e 3.4 apresentam, respectivamente, as 

estruturas moleculares dos AH e AF. 
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Figura 3-3: Estrutura proposta para ácidos húmicos (AH). 

 

 

Fonte: Schulten, 1995. 

 

 

 

Figura 3-4: Estrutura proposta para ácidos fúlvicos. 

 

Fonte: Schulten, 1995. 

 

Piccolo (2001), se baseou no estudo de cromatografia e eletroforese capilar, e propôs um novo 

conceito estrutural para as SH, formadas por pequenas e heterogêneas moléculas de várias 
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origens, auto organizadas em conformações supramoleculares, o que explicaria o grande 

tamanho molecular aparente das SH.  

 

Pelo modelo supramolecular, os AF seriam formados por pequenas moléculas hidrofílicas que 

permaneceriam dispersas em solução pela repulsão das cargas negativas originadas da 

dissociação da grande quantidade de grupos ácidos presentes na sua estrutura. As micelas de 

AH, por outro lado, são constituídas por associações de estruturas predominante hidrofóbicas, 

e são estabilizados por ligações fracas, como as ligações de hidrogênio e/ou interações 

hidrofóbicas. Estas,  por apresentarem uma menor quantidade de grupos funcionais ácidos, 

poderiam aproximar-se o suficiente para formar agregados de elevada massa molecular, 

aumentando gradualmente seu tamanho com o drecréscimo do pH, até a sua precipitação no 

meio. 

  

No entanto, apesar de ainda  não existir nenhum modelo estrutural que seja inteiramente 

satisfatório, algumas características relativas às SH  já são definidas entre os pesquisadores.  

 

Quanto à sua composição elementar, sabe-se que elas possuem aproximadamente 35% de 

oxigênio e cerca de 2% de nitrogênio e enxofre em sua estrutura (ROCHA e ROSA, 2003). 

Segundo Tipping (2002) o conteúdo de C em compostos húmicos é da ordem de mais de 50%, 

(para alguns ácidos fúlvicos de solos esse teor pode ser menor). A tabela 3.1 apresenta a 

composição média de ácidos húmicos e fúlvicos extraídos de solos. 

 

Tabela 3-1- : Composição elementar média das SH extraídas de solos. 

Substâncias 

Húmicas 

Composição elementar média (%) 

C H O N S 

Ácidos húmicos 53,8-58,7 3,2-6,2 32,8-38,3 0,8-4,3 0,1-1,5 

Ácidos fúlvicos 40,7-50,6 3,8-7,0 39,7-49,8 0,9-3,3 0,1-3,6 

. Fonte: Calderoni e Schnitzer (1984). 
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3.2 Importância ambiental das Substâncias Húmicas  

 

Colóides orgânicos naturais (ácidos húmicos e fúlvicos), são importantes porque possuem a 

capacidade de formarem complexos com diversos metais incluindo radionuclídeos (LUBAL 

et al., 2000). A importância das substâncias húmicas no ambiente aquático é remover metais 

tóxicos e outros poluentes da água. Através de trocas iônicas baseadas em cálcio húmico 

podem ser utilizados para remoção de alguns metais como ferro, níquel, mercúrio, cádmio e 

cobre em  águas  como  também para remoção de elementos radioativos de descargas de usina 

nuclear de energia. Por suas capacidades de seleção, foram desenvolvidos filtros húmicos para 

a purificação de esgoto, com muitas aplicações. Os filtros são úteis para limpar cromato de 

fundição, para remover óleo, pesticidas, fenóis e corantes de águas residuárias e de sistemas 

aquáticos naturais (VERSTRAETE e DEVLIEGHER, 1997).  

 

A natureza complexa da interação entre as SH e substâncias xenobióticas influencia na 

qualidade ambiental (água, solo e atmosfera), e tem sido estudada por diferentes autores. O 

estudo de Pacheco et al. (2003) constatou-se que alguns poluentes inorgânico e/ou poluentes 

orgânicos foram fortemente complexados (acoplados) com apenas alguns dos componentes 

das SHA. Como consequência dessa interação bastante estável entidades do tipo 

supramolecular foram formados.  

 

Exemplos das interações das substâncias húmicas que podem  interagir com todas as classes 

de ecotóxicos em ambiente poluído são apresentados na figura 3-5.   
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Figura 3-5: Reatividade variada das substâncias húmicas. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Perminova e Hatfield (2005). 

 

 

3.3 Interação entre Substâncias Húmicas e elementos metálicos 

 

Para Buffle e colaboradores (1990), os complexantes naturais como as SH, por apresentarem 

uma heterogeneidade físico-química, desempenham um importante papel no controle das 

concentrações de íons metálicos livres em sistemas naturais, agindo como um tampão desses 

íons. Este fato revela a importância desses compostos na manutenção da vida, visto que 

possibilita adaptação dos organismos frente a perturbações no ambiente. 

 

Segundo Saar e Weber (1982), os ácidos fúlvicos possuem a capacidade de formar complexos 

com íons metálicos. Esses ácidos, assim como os ácidos húmicos, podem alterar a mobilidade 

geoquímica destes íons. Ainda segundo esses autores, o ácido fúlvico em sistemas aquáticos 

naturais é um tampão de íon metálico. Como todo tampão, sua capacidade é limitada. Este 

limite define o que é chamado de capacidade de complexação. 

 

Agentes complexantes (ou simplesmente complexantes) são os compostos em água que 

podem reagir com um cátion inorgânico e o resultado desta combinação é conhecido como 

complexo. Conforme Jones (2002), os complexos ou compostos de coordenação são formados 

entre um ácido e uma base de Lewis, sendo o ácido de Lewis um receptor de pares 

eletrônicos, e a base de Lewis, um doador de pares eletrônicos. Cada agente complexante  
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pode apresentar um ou vários sítios de coordenação. Um sítio de coordenação é definido 

como um provável ponto de coordenação do íon metálico ao ligante. 

 

O íon metálico pode interagir com um ou mais sítios de ligação de doadores de elétrons, 

constituindo os ligantes mono ou multidentados, respectivamente. No último caso, o 

complexo que é formado é conhecido como quelato. Os principais átomos doadores de 

elétrons são o F, Cl, Br e o I; o O, S, Se e Te; o N, P e As, bem como o C (BUFFLE, 1990). 

Este autor ainda afirma que a maioria dos compostos orgânicos e inorgânicos encontrados em 

sistemas aquáticos podem agir como complexantes. Dentre os orgânicos estão as substâncias 

húmicas, como os ácidos húmicos e fúlvicos. A estrutura dos ácidos húmicos evidencia 

diversos sítios de coordenação disponíveis. 

 

As interações de metais com os ligantes são de grande importância na indústria, bioquímica e 

medicina, bem como nas ciências ambientais. Quando um cátion combina-se a um ligante é 

possível que se forme um complexo. Em muitas moléculas orgânicas presentes no 

ambiente, inclusive nas substâncias húmicas, há uma distribuição de sítios de coordenação 

(TIPPING, 2002). 

 

Pelo fator de heterogeneidade nos sítios de coordenação das SH e à grande variedade de íons 

metálicos no meio, existe uma forte competição entre as espécies metálicas pelos sítios de 

ligação na matéria orgânica natural, dificultando o entendimento dos processos químicos que 

se desenvolvem no meio aquático. O transporte, complexação, biodisponibilidade e a ação de 

metais no ambiente dependem da estabilidade do complexo SH-Metal. Para Rocha et al. 

(2000), esta estabilidade é determinada por uma série de fatores como o número de átomos 

que formam a ligação com o metal, a natureza e a concentração do íon metálico, 

concentração/característica da SH, pH, tempo de complexação, dentre outros.  

 

Pédrot e colaboradores (2008) sugerem que uma grande parte da fração de metais traço estão 

fortemente associados com o carbono orgânico dissolvido incluindo matéria orgânica coloidal 

em águas naturais. Sendo assim, a matéria orgânica pode: 

 

 Fixar elementos traço e imobiliza-los no solo como complexos organominerais ou;  
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 Migrar com a solução do solo e induzir transferência do elemento traço dentro do 

ecossistema para águas subterrâneas ou águas de superfície. 

 

3.4 Metais em ambientes aquáticos 

 

Os metais são componentes naturais da crosta terrestre  principalmente na litosfera, mas 

também na biosfera e na hidrosfera . Quando lançados no meio aquático, os metais liberados 

pela atividade humana somando-se aos de origem natural, podem causar efeitos adversos nos 

organismos, ultrapassando concentrações críticas. 

 

Alguns como cobre, cromo, ferro, manganês e zinco são essenciais, enquanto outros como 

arsênio, mercúrio, chumbo e cádmio, não tem função biológica definida (não essenciais), são 

altamente tóxicos e podem apresentar ação mutagênica, carcinogênica ou teratogênica. 

Mesmo os elementos essenciais, quando presentes em grandes concentrações, podem causar 

intoxicações agudas e crônicas (ESTEVES, 1998; USEPA, 2012). A figura 5-6, elaborada por 

Roeser (2009), apresenta características dos diferentes elementos essenciais e elementos não 

essenciais de acordo com o crescimento de organismos. 

 

Figura 3-6: Características de diferentes elementos essenciais e elementos não essenciais em 

relação ás características importantes da vida (ROESER, 2009). 
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A ocorrência natural de metais no meio ambiente depende do tipo de minerais presentes  nas 

rochas e da ação do intemperismo sobre as estas. Em geral, áreas dominadas por rochas 

naturalmente ricas em metais refletem suas características em níveis também elevados nas 

águas e nos sedimentos dos corpos hídricos. A elaboração de diagnósticos sobre a 

contaminação por metais nos cursos d’água envolve uma estimativa do nível basal destes 

elementos, que corresponde à sua abundância normal em sistemas naturais (SPANEMBERG, 

1999). 

 

Conforme Craveiro (2011), a quantidade de elementos metálicos liberados pelo intemperismo 

das rochas depende de muitos fatores, como por exemplo: 

 Abrasividade (resistência física contra o intemperismo) 

 Solubilidade- fortemente influenciada pelo potencial iônico e forma de ocorrência 

(óxidos, sulfetos, silicatos, etc) 

 Mobilidade dos elementos – é influenciada pelos valores de Eh e pH. 

 

3.5  Extração das Substâncias Húmicas de águas naturais 

 

Ao se extrair as SHA, várias precauções devem ser tomadas para minimizar alterações desse 

material. Algumas recomendações devem ser tomadas como, por exemplo, a escolha de 

métodos que não requeiram o uso de ácidos ou bases, limpeza cuidadosa da resina antes da 

operação, a utilização de solventes como acetonitrila no processo de eluição, entre outros. 

 

Atualmente são empregados vários métodos de extração, dentre estes podemos citar: 

precipitação, ultrafiltração e extração por solvente. O fracionamento do COD em uma 

amostra, varia em função do tipo de resina, do volume de amostra que passa através da resina 

e dos efluentes utilizados. A Tabela 3.2 lista alguns destes métodos de extração (AIKEN et 

al., 1988; BURBA et al., 1993; ASTER et al., 1996). 
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Tabela 3-2- Vantagens e desvantagens de métodos empregados para extração de SHA. 

MÉTODO VANTAGEM DESVANTAGEM 

Liofilização -método brando 

-alto fator de concentração 

-solutos são concentrados, 

menos os voláteis 

Co-precipitação -econômico 

-eficaz para águas com alto 

teor de COD 

-ineficiente para grandes 

volumes de amostra 

- 

Ultrafitração -fracionamento dos solutos 

por peso molecular 

-grandes volumes de amostra 

-interação com a membrana  

-entupimento 

Extação com solventes -exclusão de sais inorgânicos -método lento 

-interações irreversíveis 

amostra-solvente 

Resinas  -alta capacidade de sorção  

-eluição eficiente;  

-método brando e simples 

- resina facilmente regenerada 

-adequado para grandes 

volumes de amostras.  

-alterações na amostra 

-contaminação proveniente 

da resina 

 

As  resinas macroporosas tais como a série Amberlite®
  XAD atualmente têm sido utilizadas 

para extração e concentração de SHA. As resinas a base de estireno polivinilbenzeno (XAD-1, 

XAD-2 e XAD-4), apresentam menor facilidade de eluição das substâncias húmicas que as 

resinas a base de ester acrílico (XAD-7 e XAD-8). Além disso, as resinas XAD-7 e XAD-8 

são as mais hidrofílicas da série e têm maior capacidade de umidificação e absorvem mais 

água que as demais resinas XAD. Isto resulta em uma rápida cinética de adsorção. As resinas 

mais utilizadas para a extração de SHA são XAD-2 e XAD-7. Já as resinas XAD 1 e XAD 2 

são mais empregadas na extração de substâncias húmicas em águas marinhas e as resinas 

XAD 7 e XAD 8, são utilizadas preferencialmente para extração de SHA de águas de 

superfície e de subsolo.  
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O desenvolvimento de métodos cromatográficos melhorou a eficiência dos processos de 

extração de SHA e tem sido responsável, em parte, pelo crescente interesse na química desses 

materiais (THURMAN e MALCOM, 1981). 

 

As resinas Amberlite XAD, estão sendo utilizadas como adsorventes para solutos orgânicos.  

 

Estas resinas apresentam uma área superficial elevada e geralmente a adsorção de ácidos 

orgânicos é determinada pela solubilidade do soluto e  pelo pH da solução. O "efeito 

hidrofóbico" é o principal agente na adsorção dessas resinas. Quando em baixos valores de 

pH os ácidos fracos são protonados e adsorvidos na resina; em pH básico os ácidos são 

ionizados e a dessorção é favorecida. Diferenças no tamanho dos poros, na área superficial e 

na composição química, levam a diferentes resultados para um mesmo soluto (AIKEN, 1988).  

A figura 3.7 mostra mais detalhes sobre a influência do pH na adsorção e dessorção de SH em 

resinas hidrofóbicas: 

 

Figura 3-7: Efeito do pH na ionização e solubilidade na adsorção de ácidos e bases orgânicos 

adsorvíveis (SH).  

 

Fonte: Baseado em Steinberg (2003). 
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A separação de SHA por cromatografia de adsorção também tem sido bastante empregada 

(STUERMER e HARVEY, 1977; THURMAN e MALCOM, 1981; ROCHA et al., 2000), 

assim como a técnica de ultrafiltração (ZARA, 2001 ; ROCHA et al., 2000). A fração extraída 

de COD em uma amostra depende do tipo de resina utilizada,  assim como, da quantidade de 

amostra passada pela resina e do efluente. Desta forma, os resultados analíticos das amostras 

extraídas por métodos diferentes não podem ser comparáveis entre si. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

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

seguintes etapas:   

 Definição dos pontos amostrais; 

 Preparação do material para coleta; 

 Medições in situ, coleta e amostragem de água;  

 Medições em laboratório; 

 Extrações das Substâncias Húmicas Aquáticas (SHA); 

 Análise utilizando ICP-OES7;  

 Análise utilizando o aparelho Total Organic Carbon Analyser V-CPH. 

 

 

 

4.1 Área de Estudo 

Quadrilátero Ferrífero 

O Quadrilátero Ferrífero localiza-se na porção central do Estado de Minas Gerais ocupando 

uma área aproximada de 7000 km
2
 entre as coordenadas 19º45’ a 20º30’S e 44º30’ a 

43º07’W. Segundo Dorr (1969), esta região foi assim denominada, por Gonzaga de Campos, 

devido aos depósitos de minério de ferro que ocorrem numa área que tem como vértices as 

cidades de Itabira, a nordeste, Mariana, a sudeste, Congonhas, a sudoeste, Itaúna, a noroeste, 

envolvendo, além da Capital do estado, várias cidades originadas da atividade mineraria, entre 

elas: Nova Lima, Sabará, Santa Bárbara, Itabirito e Ouro Preto (Figura 3.8). 
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Figura 3-8: Localização aproximada do QF em Minas Gerais (DATUM: Córrego Alegre; 

Projeção UTM Fuso 23.s. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Dutra et al. (2002), o Quadrilátero é uma área geologicamente clássica por causa de 

seus depósitos de ouro, ferro e manganês, havendo relatos de exploração mineral desde o 

início do século XVIII. 

O QF é considerado uma das mais importantes províncias minerais do mundo (SPIER et al., 

2006). O Brasil é o segundo maior produtor mundial de minério de ferro, e cerca de 75% 

desse minério é extraído no QF, onde atualmente mais de 50 minas a céu aberto estão em  

atividade. região também é uma grande produtora  de alumínio, manganês, ouro e outros tipos 

de minerais  (DNPM, 2006). 

 

4.1.1 Aspectos Fisiográficos 

Relevo 

 

As altitudes médias giram em torno de 1000 metros, onde as cotas mais elevadas estão 

situadas na Serra do Caraça, a leste, alcançando níveis superiores a 2000 metros, e as mais 

baixas a noroeste de Ouro Preto, nos arredores do distrito de Amarantina, e no município de 

Sabará, onde as cotas chegam a alcançar 600 metros. Em geral, as altitudes maiores aparecem 
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nas serras que demarcam os limites da região, sobretudo, nos maciços formados por itabiritos 

e quartzitos do Supergrupo Minas e do Grupo Itacolomi; enquanto, as áreas mais rebaixadas 

aparecem na porção central, assim como no entorno do QF comumente, associadas aos 

terrenos dos complexos metamórficos (HERZ, 1978). 

 

Hidrografia 

A rede hidrográfica do Quadrilátero Ferrífero é representada por duas importantes bacias, 

denominadas Bacia do Rio São Francisco e Bacia do Rio Doce. A primeira representada pelas 

sub-bacias do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba e, a segunda, pela sub-bacia do Rio 

Piracicaba, que aparece na porção leste. Os cursos dos rios se encontram bastante 

influenciados pelas estruturadas rochas, desta forma, comumente aparecem vales profundos e 

encaixados, trechos encachoeirados, principalmente, na área em que se encontra a bacia do 

Rio das Velhas, nas porções centro-sul e norte, onde as diferenças de níveis no relevo são 

mais comuns (BARBOSA e RODRIGUES, 1965). Os divisores hidrográficos mais 

importantes são: a Serra da Moeda, a oeste, dividindo as bacias do Rio das Velhas e do 

Paraopeba e as serras do Caraça e de Antônio Pereira, na porção centro leste, dividindo as 

bacias do Rio das Velhas e do Piracicaba. 

 

Clima e vegetação 

O clima predominante na área do Quadrilátero Ferrífero é o do tipo Cwa de Köppen, 

caracterizado como temperado-quente, com estação seca de abril a setembro. A temperatura 

média anual situa-se em torno de 20º C e a precipitação média varia entre 1300 mm, na 

porção leste, a 2100 mm, na poção sul, em Ouro Preto (HERZ, 1978).  

 

O clima regional é influenciado pelas expressivas variações de altitude favorecendo o 

surgimento de microclimas locais, que apresentam condições de temperatura e umidade 

diferentes daquelas encontradas em áreas relativamente próximas. Nas áreas mais elevadas é 

comum a existência de forte radiação solar, constante incidência de ventos, elevada amplitude 

térmica diária e tempestades de raios (DUTRA et al., 2002). 
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O QF stá inserido  na zona de transição dos dois  hotspots brasileiros: a  mata atlântica e o 

cerrado, e é considerado uma área  de ‘importância biológica especial’ (DRUMMOND et al.,  

2005). esse status foi proposto devido à presença dos  campos ferruginosos, a ocorrência de 

espécies vegetais  endêmicas, e por constituir um ambiente único  no estado. 

 

As variedades de vegetação que predominam no Quadrilátero Ferrífero são: a Floresta 

Estacional Semidecidual (RADAMBRASIL, 1983) e as áreas de transição da Floresta para o 

Cerrado (FARIAS, 1992), que aparecem, geralmente, sob a forma secundária e bastante 

alterada. Devido à influência das características geológicas e da altitude, também são 

encontrados outros tipos de cobertura vegetal, sobretudo, de fisionomia campestre, como: os 

campos cerrados nas áreas de média vertente e os campos rupestres sobre os afloramentos 

rochosos e campos ferruginosos (RIZZINI, 1979). 

 

O QF foi reconhecido como uma “área de importância biológica especial” devido à presença 

dos “campos ferruginosos”- uma das denominações para a fisionomia vegetal mais 

representativa que ocorre nas cangas- e a presença de espécies endêmicas e ameaçadas 

(DRUMMOND et al., 2005). 
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Geologia e Litologia 

A geologia do Quadrilátero Ferrífero é bastante complexa, havendo pelo menos três 

supergrupos de rochas sedimentares separadas por discordâncias principais.  

As rochas encontram-se em graus variáveis de metamorfismo, com dobras e falhas. O QF está 

inserido na Província de São Francisco, situando-se no extremo sul da área ocupada pelo 

Cráton de mesmo nome e corresponde a um fragmento crustal polpado, em parte, da 

Orogênese Brasiliana (DORR, 1969). 

 

 

Figura 3-9: Mapa geológico-estrutural do QF. 

 

Fonte: Modificado de ALKMIM e MARSHAK (1998).  

 

De maneira simplificada o embasamento geológico do QF é constituído por granitos e gnaises 

graníticos de idade arqueana e normalmente são compostos de quartzo, fedspatos e micas. 

Essas rochas são intensamente intemperizadas e frequentemente transformadas em solos 

lateríticos. Pelo processo de intemperismo estas rochas liberam elementos como o K e Si. 
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As unidades litoestratigráficas que compõem o QF são descritas a seguir (RUCHKYS, 2007; 

SILVA, 2007, ROESER e ROESER, 2010): 

 

 Supergrupo das Velhas-  Uma sequencia tipo greenstone belt, sendo composto 

de metassedimentos vulcanoclásticos, químicos e pelíticos e derrames ultrabásicos 

soprepostos em discordância acima do embasamento.  Este grupo foi subdividido por 

Dorr (1969), nos grupos Nova Lima (unidade basal) e Maquiné. O Grupo Nova Lima 

é constituído por filitos, filitos grafitosos, clorita-xistos, sericita-xistos, metagrauvacas, 

rochas máficas e ultramáficas, formações ferríferas do tipo algoma, metacherts e 

metadolomitos. Já o Grupo Maquiné (unidade de topo) é constituído por quartzitos 

sericíticos (e cloríticos a xistosos), filitos quartzosos e filitos; 

 

 Supergrupo Minas- Formado por metassedimentos plataformais do Proteozóico 

Inferior, subdivido nos grupos: Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará. Possui até 6000 

metros de espessura e coloca-se discordante do greenstone belt do Rio das Velhas; 

 

 Grupo Caraça- Base do Supergrupo Minas, constituído por sedimentos 

clásticos. Divido nas formações Moeda e Batatal. A formação Moeda é constituída por 

quartizitos sericíticos e lentes de conglomerados, gradando para filitos arenosos. A 

formação Batatal é composta basicamente por filitos e xistos; 

 

 Grupo Itabira- Constituído basicamente por metassedimentos químicos e 

depositado sobre o Grupo Caraça. Pode ser dividido em formação Cauê, com rochas 

como itabirito, itabirito dolomítico e itabirito anfibolítico e formação Gandarela, 

formada por calcários, dolomitos, filito dolomítico e dolomito silicoso; 

 

 Grupo Piracicaba- unidade de topo do Supergrupo Minas, sendo constituído 

por sedimentos clásticos na base com lentes de carbonatos. É composto pelas 

formações Cercadinho, caracterizada pela alternância de quartzitos e filitos; Fecho do 

Funil, constituída por filitos, filitos dolomíticos e lentes de dolomito; Taboões, 

composta de ortoquartzitos de granulometria fina; e Barreiro, formada por filitos e 

filitos grafitosos; 
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 Grupo Sabará- Composto por xistos, filitos, metarenitos, metaconglomerados e 

metadiamictitos. Suas rochas afloram praticamente em todo QF, exceto no Sinclinal 

Moeda; 

 

 Grupo Itacolomi- Formado por quartzitos, quartzitos conglomeráticos e lentes 

de conglomerados com seixos de itabirito, filito e quartzo de veio. É restrito às 

porções sul e sudeste do QF, especialmente na região do pico Itacolomi, Serra de Ouro 

Branco e morro do Frazão; 

 

 Supergrupo Espinhaço- O ocorre na porção extremo nordeste do QF, especialmente na 

região da Serra de Cambotas, no município de Barão de Cocais. Está associado aos 

quartzitos e conglomerados de idade proterozóica do Grupo Diamantina. 

 

 

4.2 Definição dos pontos de amostragem 

Foram definidos 11 pontos para a coleta de água natural na porção leste Quadrilátero 

Ferrífero, na região centro sudeste de Minas Gerais. Optou-se por escolher preferencialmente 

regiões com maior aporte de material orgânico, tais como brejo, lagos e alguns tipos de rios 

de coloração escura, típica da presença de altas concentrações de substâncias húmicas.  Para 

selecionar os locais de amostragem, foram utilizadas imagens de satélite, com visitas de 

campo, além dos resultados de trabalhos já realizados na região por Silva (2010), Craveiro 

(2011) e Gontijo (2012). A tabela 4.1 exibe uma descrição dos pontos de amostragem e o tipo 

de corpo d’água onde foi feita a coleta. Os pontos foram nomeados CFSH1, CFSH 2, CFSH 

3, CFSH 4, CFSH 5, CFSH 6, CFSH 7, CFSH 8, CFSH 9, CFSH 10 e CFSH 11. 
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Tabela 4-1: Descrição dos pontos de amostragem.  

PONTOS DATA COORDENADAS 
TIPO DE 
CORPO 
D’ÁGUA 

 Mês e ano de coleta Longitude (X) Latitude (Y)  

CFSH 1 08/2011 -43,424550 -20,199960 Brejo 

CFSH 2 08/2011 e 03/2012 -43,535290 -19,975410 Lagoa 

CFSH 3 08/2011 e 03/2012 -43,414870 -20,031160 Lagoa 

CFSH 4 09/2011 e 03/2012 -43,463130 -19,997190 Córrego 

CFSH 5 08/2011 -43,42830 -20,35137 Brejo 

CFSH 6 12/2011  -43,431990 -20,162090 Brejo 

CFSH 7 12/2011 e 09/2012 -43,489830 -20,098040 Córrego 

CFSH 8 03/2012 e 09/2012 -43,578750 20,016460 Lagoa 

CFSH 9 03/2012  -43,576520 -20,008520 Brejo 

CFSH 10 03/2012 -43,54811 -19,98239 Lagoa 

CFSH 11 03/2012 -43,53363 -19,97253 Brejo 

 

 

A região de estudo envolveu as sub-bacias do rio Barão de Cocais,  rio Conceição, ribeirão 

Caraça, rio Maquiné, rio Gualaxo do Norte e rio Piracicaba. Elas estão inseridas dentro da bacia 

do Rio Doce, que abrange os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

 

Para avaliação de prováveis influências da sazonalidade na concentração do COD e metais, 

procurou-se realizar as coletas durante as estações seca e chuvosa, sendo estas realizadas ao 

longo do ano de 2011 e 2012, conforme obsevado na tabela 4.1. Entretanto, alguns pontos não 

apresentaram água, impossibilitando a coleta durante o período seco (como por exemplo, os 

pontos das figuras 4.1.e 4.2). Desta forma, os pontos CFSH 6, CFSH 9, CFSH 10 e CFSH 11 

só foram avaliados no período chuvoso. Além destes, os pontos CFSH 1 e CFSH 5 somente 

foram amostrados durante o período seco. Para diferenciação das amostras coletadas nestes 

dois períodos as amostras foram diferenciadas em A e B, sendo A referente as amostragens 

realizadas durante o período seco, e B para as realizadas no período chuvoso. 
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Figura 4-1: Ponto CFSH 06 em agosto/2011 durante, a estação seca (a) e em dezembro/2011, 

durante a estação chuvosa (b), no sul da região do Caraça. 

 

 

Figura 4-2: Ponto CFSH 10 em agosto/2011 durante, a estação seca (a) e em março/2012, 

durante a estação chuvosa (b), região de Barão de Cocais. 

 

  

 

a) b) 

a) 

 

a) b) 
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Ressalta-se que nem todos os pontos puderam ser avaliados nos dois períodos, sendo possível, 

então, somente verificar a influência de sazonalidade da concentração de COD e metais nos 

pontos  CFSH 2, CFSH 3, CFSH 4, CFSH 7 e CFSH 8. 

 

 

 

4.3 Localização da área de Estudo 

A Figura 4.3  apresenta a área onde foram coletadas as amostras. O mapa foi elaborado com 

auxílio do software ArcGis (versão 10) e de cartas topográficas na escala 1:50000, obtidas pela 

biblioteca digital do IBGE (2011).   
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Figura 4-3: Mapa de localização dos pontos de amostragem da área estudada. 
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4.4 Avaliação da origem dos elementos na área estudada 

A figura 4.4 apresenta as situações litológicas em torno das águas onde foram coletadas as 

amostras. A tabela 4.4 descreve o tipo de rochas e seus constituintes. 
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Figura 4-4 Mapa litológico da região estudada.  
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4.5 Metodologia da amostragem e análises preliminares 

 

Foram coletados, em cada ponto, cerca de 20 litros de água em galões de polietileno de 10 L, 

previamente limpos. Para cada ponto de amostragem, foi realizada a extração de COD, em 

resina DAX-8. 

 Para as análises físico-químicas, em cada ponto de amostragem, foram coletados 1 L de 

amostra em frascos de polietileno, também previamente limpos. Outras alíquotas de água 

foram coletadas para análise de metais (acidificadas com HNO3 concentrado para manter os 

metais em solução), armazenadas em pequenos frascos de polietileno (cerca de  30 mL). Para 

a análise de COD da água in natura, optou-se por manter as águas coletadas em frascos de 

vidro de borosilicato âmbar (cerca de 30 mL), de forma a evitar quaisquer alterações da luz no 

material húmico, pois,  segundo Grasshoff, et al. (1999), o armazenamento de amostras em 

recipientes plásticos pode causar interferências nos resultados de carbono. As amostras foram 

mantidas sob refrigeração a ±4 ºC até o momento das análises em laboratório. 

 

Com auxílio de um equipamento multiparâmetro Ultrameter II (Myron L Company) e um 

turbidímetro Digimed DM-TU previamente calibrados, os parâmetros físico-químicos: pH, 

temperatura, STD, ORP, resistividade, condutividade e turbidez, foram avaliados in situ.  

 

Em laboratório foram feitas análises de alcalinidade, cloretos e sulfatos, baseadas na 

metodologia proposta pelo Standard Methods (APHA, AWWA, 2005).  

 

4.6 Análise de elementos metálicos 

Os elementos metálicos foram analisados por um ICP-OES do LGqA/DEGEO, método de 

espectofotometria de emissão ótica com  plasma (Spectro/modelo Ciros CCD) em modo 

radial. A potência de saída do gerador foi de 1250 W, a taxa de bombeamento foi de 2 

mL/min, o fluxo de plasma foi de 12 L/min e o fluxo do gás nebulizador foi de 0,90 L/min. 

Em todos os casos argônio foi utilizado como gás. 

A calibração foi feita usando soluções estoque padrão com grau e pureza analítica, avaliados 

por meio de padrão internacional de referência NIST 1643c.  
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4.7 Extração de COD 

 

Para a extração do carbono orgânico dissolvido por colunas cromatográficas com resina 

macroporosa DAX-8 adotou-se o procedimento baseado na metodologia proposta por 

Thurman e MALCOM (1981) e recomendada pela IHSS (2008). 

Inicialmente, as amostras foram filtradas em filtro qualitativo e, em seguida, em membranas 

com poro de 0,45 μm. Os galões com água coletada foram acidificados com ácido clorídrico 

1:1 até pH=2, para protonação dos ácidos e adsorção destes pela resina. A Figura 4.5 

representa as etapas para extração e caracterização físico-química das SHA e análise de 

metais. 

 

Figura 4-5: Etapas de preparação das amostras pra caracterização e extração de SHA por 

resina DAX. 

 

 
 

Fonte: Modificado de Steinberg, 2003. 

 

 

Antes da montagem das colunas, certa quantidade de resina (aproximadamente 60 gramas) foi 

pesada em um erlenmeyer e purificada, conforme método descrito abaixo: 

a) Adicionou-se metanol até a imersão da resina no recipiente; 
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b) Agitou-se durante 20 minutos à temperatura ambiente; 

c) Descartou-se o metanol e lavou-se a resina com água destilada cerca de 4 vezes; 

d) Adicionou-se solução de ácido clorídrico 0,1 molL
-1

 até a imersão da resina no erlenmeyer; 

e) Agitou-se o sistema (não continuamente) por 12 horas à temperatura ambiente, que depois 

permaneceu em repouso por mais 12 horas; 

f) Lavou-se a resina com água destilada até que o pH da água de lavagem estivesse próximo 

de 7; 

g) Adicionou-se solução de hidróxido de sódio 0,1 M até a imersão da resina no erlenmeyer; 

h) Agitou-se o sistema (não continuamente) por 12 horas à temperatura ambiente, que depois 

permaneceu em repouso por mais 12 horas; 

i) Lavou-se a resina com água destilada até que o pH da água de lavagem estivesse próximo a 

7. 

j) Após a purificação da resina, a coluna cromatográfica foi preenchida seguindo o seguinte 

procedimento:  

 Encheu-se a coluna com água destilada;  

 A torneira da coluna foi aberta para que ficasse gotejando, enquanto a resina era 

adicionada lentamente com auxilio de uma pipeta de ponta quebrada;  

 Adicionou-se resina até que cerca de 50 a 60% da coluna fosse preenchida;  

 Fechou-se a torneira e adicionou-se mais água destilada até o transbordamento para 

saída do sobrenadante;  

 Foi colocado um algodão sobre a resina e, para finalizar o empacotamento, foi 

colocado um segundo algodão, para evitar interferências no acondicionamento da 

resina, em caso de entupimento.  

 

Depois do preenchimento, os galões com água filtrada e acidificada foram conectados a 

coluna com tubos plásticos, de modo que a amostra passasse pela resina sob ação da 

gravidade. A torneira foi aberta e a vazão da amostra não foi constante, sendo maior durante o 

dia e menor durante a noite. O líquido que saia do sistema (denominado água após passar pela 

resina) foi coletado para análise de metais, com objetivo de identificar prováveis elementos 

que não estavam adsorvidos pelas substâncias húmicas e escaparam durante o processo. O 

procedimento é mostrado esquematicamente na Figura 4.6. 
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Finalmente, após passar todo líquido pela coluna, o COD foi eluído com uma solução de 

NaOH de concentração 0,1 M conforme mostrado na Figura 4.7 . Então, o extrato mais escuro 

era recolhido, possuindo um pH em torno de 12. Para evitar alterações nas características das 

SH, a amostra foi acidificada até que se atingisse um pH em torno de 5 e 6 (números 

próximos aos valores de pH das águas no momento da coleta). Foram recolhidas alíquotas 

para análise de COD (em vidro âmbar). Para avaliação de metais ainda foi necessário ajustar o 

pH para 2 (segundo APHA, AWWA, 2005). 

 

Figura 4-6: Desenho esquemático da extração de COD com resina DAX-8. 

 
 

Figura 4-7: coleta do extrato. Observa-se diferença de coloração entre as amostras, devido a 

diferença da quantidade de concentração e composição das SHA. 
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Ácidos húmicos precipitaram para algumas amostras acidificadas que ainda possuíam alto 

teor de material orgânico. Sendo assim, foi necessário efetuar digestão ácida dessas amostras 

para eliminação do COD e evitar possíveis interferências nos resultados e o entupimento do 

aparelho de ICP. A digestão foi realizada conforme o procedimento proposto pelo Standard 

Methods (APHA, AWWA, 2005). 

 

 

4.8 Análise de Carbono Orgânico Dissolvido 

As análises de COD foram realizadas no Departamento de Geoquímica da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) em Niterói (RJ), com auxílio do equipamento Total Organic 

Carbon Analyser V-CPH (Shimadzu, Japão). O método utilizado envolveu a determinação do 

carbono total dissolvido (CTD) e do carbono inorgânico dissolvido (CID) das amostras, que 

foram previamente filtradas em membranas de 0,45 μm. O valor do COD foi obtido através 

do cálculo da diferença entre os dois valores (CTD - CID). Na determinação do CTD, as 

amostras foram introduzidas em um tubo de combustão que era aquecido a 680 ºC, onde os 

componentes de CTD foram convertidos em CO2, que no final do processo foi detectado por 

uma célula de infravermelho não dispersivo (NDIR). O CID medido pelo equipamento foi 

detectado através da acidificação da amostra até pH 3 com o uso de HCl, onde todos os 

carbonatos foram convertidos em CO2. No final do processo, todo CO2 da amostra foi 

volatilizado pela injeção de ar ou gás nitrogênio e detectado pela célula NDIR. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise do COD  

 

As amostras de água foram coletadas em diferentes períodos do ano abrangendo as estações 

seca e chuvosa, como pode ser observado na Tabela 5-1, que também exibe os resultados de 

COD medidos nas águas naturais (COD in natura) e os resultados do COD extraído pelas 

colunas cromatográficas (COD extrato). Esse carbono orgânico corresponde as substâncias 

húmicas que ficaram retidas na resina durante o processo de extração. Destaca-se que todas as 

análises de COD extrato foram padronizados para passagem de 20 litros de amostras e coleta 

do extrato de 150 mL. 

 
Tabela 5-1Concentração do COD em águas naturais e do COD extraído por colunas 

cromatográficas. 

 

AMOSTRAS 
Tipo de 

ambiente 
COD in natura (mg/L) COD extrato (mg/L) 

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

CFSH 1 Brejo __ __ 33,50 __ 

CFSH 2 Lagoa 10,20 5,16 101,97 60,50 

CFSH 3 Lagoa 7,88 7,22 55,30 716,36 

CFSH 4 Córrego 13,90 4,20 41,43 133,50 

CFSH 5 Lagoa 1,77 __ 89,83 __ 

CFSH 6 Brejo __ 4,46 __ 56,70 

CFSH 7 Córrego 2,09 7,78 85,83 450,00 

CFSH 8 Lagoa 2,40 5,11 49,98 65,40 

CFSH 9 Brejo __ 5,51 __ 428,70 

CFSH 10 Lagoa __ 6,22 __ 443,30 

CFSH 11 Brejo __ 6,08 0,00 575,70 

Média  6,40 5,80 65,40 325,60 

 

Ressalta-se que em alguns pontos de amostragem não foram realizadas coletas nos dois 

períodos do ano, como o caso de CFSH 1 e CFSH 5. O ponto CFSH 1 não apresenta resultado 

para COD in natura  devido a problemas técnicos. Como já citado anteriormente, os pontos 
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CFSH 6, CFSH 9, CFSH 10 e CFSH 11 não foram amostrados no período seco, por não 

apresentarem água durante este período. 

 

A média dos valores encontrados para o COD de águas naturais ficou em 6,1 mg/L, valor este 

dentro do esperado para água naturais tropicais, que possuem suas concentrações de carbono 

orgânico dissolvido próximos a 6 mg/L  (MEYBECK, 1982). Os maiores valores para o COD 

foram detectados nos pontos de coleta localizado abaixo do parque da Serra do Caraça 

(amostra CFSH 4A- Ribeirão Caraça, figura 5.1) e na região de Barão de Cocais (amostra 

CFSH 2A- Lagoa das Antas, figura 5.2) com concentrações superiores a 10 mg/L, sendo 

ambas as amostras referentes ao período seco. 

 

Figura 5-1: - Ponto CFSH 4, localizado no ribeirão Caraça, próximo a confluência do rio 

Conceição em setembro de 2011.  A coloração escura das águas neste ponto já indicavam a 

possibilidade do COD  ser encontrado em alta concentração. 
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Uma provável explicação para a presença de elevados valores de COD no ponto CFSH 4, 

poderia ser a presença de solos de textura arenosa e estrutura fraca provenientes da 

decomposição do quartzito presente nessas regiões (SOUZA, 2006). Apesar desse tipo de 

cobertura ter baixa taxa de acúmulo de matéria orgânica, é possível observar solos orgânicos 

na serra do Caraça ao longo do percurso do ribeirão Caraça. Assim, a ação da lavagem dos 

solos arenosos, a montante da área coletada, pode ter carreado os compostos húmicos para os 

corpos d’água através do processo de lixiviação. Já o alto valor de COD  encontrado na lagoa 

das Antas (ponto CFSH 2) pode ser explicada pelo grande acúmulo de matéria orgânica e, 

consequentemente, com a formação de material húmico. Esta lagoa não apresenta “saída” fato 

este que pode influenciar o acúmulo de material orgânico e elevação do material húmico em 

suas águas. 

 

 

Figura 5-2: Ponto CFSH 2, localizado na lagoa das Antas, região de Barão de Cocais em 

agosto de 2011.  
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O valor mais baixo de COD entre as amostras foi encontrado na amostra do ponto CFSH 5, 

localizado na lagoa de Santana,  na bacia do Ribeirão do Carmo (figura 5.3), próximo a cidade 

de Mariana, com o valor de 1,77 mg/L, no período seco.  

 

Valor  próximo a este também foram encontrado pelo estudo de Craveiro (2011), em sua 

amostra coletada em mesmo local (valores de 2,19 mg/L). Estes baixos valores de COD 

encontrados neste ponto podem estar relacionados ao tipo de solo da região, que é composto 

por um solo com baixa retenção de material orgânico.  

 

Figura 5-3: Ponto CFSH 5 localizado na lagoa de Santana, próxima a cidade de Mariana, em 

setembro e 2011. 

 

 

Outro aspecto que também pode ser observado na tabela 5.1 e pela figura 5.4, é a diferença 

dos valores das médias de concentração do carbono orgânico dissolvido quanto a 

sazonalidade, sendo observado pouca diferença em amostras das águas naturais (COD in 
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natura) entre as de estação seca e as de estação chuvosa (6,4 mg/L e 5,8 mg/L, 

respectivamente).  

 

Entretanto, para as amostras extraídas das colunas cromatográficas (COD extrato), 

percebemos que ocorreu uma diferença significativa, sendo observado média de valores mais 

elevados durante o período chuvoso (65,4 mg/L no período seco e 325,6 mg/L no período 

chuvoso). 

 

Figura 5-4: Comparação entre as médias das concentrações de COD em águas naturais (COD 

in natura) e COD concentrado por colunas cromatográficas (COD extrato), durante a época 

seca e chuvosa. 

 

 

Segundo Shuett et al.,(2007), o COD pode variar consideravelmente temporalmente, sendo 

que, pelo ponto sazonal, o regime de chuvas podem ser responsáveis por aportes massivos de 

COD para rios, lagos, principalmente nos ecossistemas tropicais, apresentando maiores 

concentrações nestes períodos.  

 

No entanto, ao se observar os valores individualmente, percebe-se uma diferença de 

comportamento entre os diferentes tipos de ambientes amostrados (tabela 5.1), sendo 

observada uma diferença significativa entre o período seco e chuvoso. Visto que os pontos 

que são caracterizados como sistemas fechados ou lênticos (como por exemplo, as lagoas e 

brejos amostrados), apresentam uma tendência a possuírem maiores valores de COD durante a 
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estação seca e valores mais reduzidos durante a estação chuvosa, possivelmente devido a 

diluição dessas substâncias com o aporte de água das chuvas no sistema.  

 

Além disso a elevação das taxas de fotossíntese durante a seca também pode ser responsável 

pela ocorrência de concentrações relativamente mais elevadas durante este período, pois 

durante a seca a coluna d’água de lagoas e brejos, tendem a permanecer mais translúcida, o 

que pode proporcionar uma maior penetração de energia luminosa e, por consequência, o 

aumento do metabolismo dos organismos fotossintetizantes presentes nesse ambiente. 

Conforme Wetzel (1992), uma das principais fontes autóctones de carbono orgânico para os 

ambientes aquáticos corresponde à produção primária (atividade fotossintética). 

 

 Já em sistemas abertos ou em ambientes lóticos, (como por exemplo, o ponto CFSH 7 no 

ribeirão Caraça) a concentração de COD no período chuvoso parece ter sido influenciada pelo 

aporte alóctone de materiais orgânicos provenientes de solos com coberturas pedológicas mais 

arenosa, que não possuem grande capacidade de reter o material orgânico, observando uma 

maior influência do COD de origem alóctone. Comportamento esse também foi observado em 

alguns pontos coletados por Gontijo (2012), em córregos da região da serra do Caraça.  

 

Em relação as amostras extraídas da coluna cromatrográfica, a diferença significativa dos 

valores entre o período seco e chuvoso pode ter relação com o tipo de material que se fixou a 

resina, que aparentemente, pode variar conforme a sazonalidade, composição do carbono ou o 

tipo de SHA, que pode ser formada por ácidos húmicos ou ácidos fúlvicos, segundo Rocha et 

al. (2009).  Pois, conforme Wetzel  (1992), o COD alóctone geralmente é composto por mais 

materiais recalcitrantes e  ácidos húmicos e fúlvicos mais fortemente coloridos, enquanto 

COD autóctone gerado pelo fitoplâncton ou macrófitas é mais instável e menos fortemente 

colorido. Outro fator que também pode ter influência é o tamanho molecular. Sendo este 

assunto sugestão para trabalhos futuros, contendo estudos mais detalhados sobre a estrutura 

das SHA, como por exemplo, fazendo uso do método de ultrafiltragem. 

 

 

 

 

 



44 

 

5.2 Parâmetros Físico químicos 

 
Os resultados dos parâmetros físico-químicos (pH, temperatura, turbidez, condutividade, 

resistividade, sólidos dissolvidos totais, alcalinidade, sulfatos e cloretos ) são exibidos na tabela 

5.3 encontrada na página 49.  

 

5.2.1 Temperatura 

 

Segundo a Cetesb (2009), as variações da temperatura são parte do regime climático normal, e 

corpos d’agua naturais apresentam variações sazonais e diurnas bem como estratificação 

vertical. A temperatura superficial é influenciada por fatores como latitude, altitude, altura, 

estações do ano, período do dia e taxa de fluxo e profundidade. 

 

Ela apresenta importante papel no controle do meio aquático, condicionando uma série de 

parâmetros físico-químicos. A solubilidade é inversamente proporcional á temperatura, ou 

seja, quanto maior temperatura da água, menor é a sua capacidade de reter gases.  A 

temperatura da água influencia processos biológicos, reações químicas e biológicas (VON 

SPERLING, 2005). 

 

As temperaturas medidas em campo com aparelho multiparâmetro e foram apresentadas na  

tabela 5.3. Os valores variaram entre 20,2°C e 29,4°C. O maior valor de temperatura foi 

encontrado na amostra CFSH 1A com o valor de 29,4°C e  foi obtido em um pequeno brejo 

com pouca água (figura 5.4). As temperaturas mais baixas variaram entre 20,2°C e 20,4°C e 

foram medidas em córregos da região montanhosa da Serra do Caraça (CFSH 7A e CFSH 4A, 

respectivamente). Podemos perceber um aumento da temperatura da água na estação chuvosa, 

naqueles pontos onde a coleta foi realizada em ambas as estações (seca e chuvosa), devido ao 

aumento da temperatura ambiente durante esta época do ano. 
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5-5:  Ponto CFSH 1, pequeno brejo (ao lado da estrada de terra entre Santa Rita Durão e 

Bento Rodrigues), agosto de 2011. 

 

 

 

5.1.2 Turbidez 

 

A turbidez representa a interferência com a passagem da luz através da água conferindo uma  

aparência turva, causado pelos sólidos em suspensão que podem ser de origem natural como 

as  partículas de rocha, argila e silte, as algas e outros microorganismos, ou então, devido aos 

despejos domésticos e industriais (VON SPERLING, 2005). A medida de turbidez é 

determinada é expressa NTU (Nephelometrica Turbidity Units) (ESTEVES, 1998).  

 

A alta turbidez pode influenciar negativamente as comunidades biológicas aquáticas. Além 

disso, afeta adversamente os usos doméstico,  industrial e recreacional de uma água 

(CETESB,2009). 
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A tabela 5-2, abaixo, mostra os valores de turbidez recomendados pelo CONAMA para 

diferentes classes de água. 

 

Tabela 5-2: Limites de turbidez, CONAMA/ Resolução 357/ 05. 

 

 

Na tabela 5.3 foram apresentados os valores da turbidez das amostras, observa-se que todas 

amostras apresentaram valores abaixo dos limites de água classe I (< 40 NTU). As amostras 

com os maiores valores encontrados foram CFSH 3A CFSH 2A e CF4B apresentaram valores 

variando  entre 18,45 e 37,00 NTU. Em contrapartida, as amostras CFSH 7B, CFSH 1A e 

CFSH 10B os valores encontrados foram entre 0,35 e 2,88 NTU. 

 

Os valores elevados de turbidez em algumas amostras explicam-se pela época de seca. Nela 

ocorre um aumento dos sólidos em suspensão da água em brejos e lagoas. Desta forma, 

podemos observar que as amostras referentes ao período chuvoso apresentaram menores 

valores de turbidez do que as realizadas no período seco nos pontos onde a coleta em 

lagoas/brejos foi realizada em ambos os períodos (CFSH 2 e CFSH 3). O que ocorreu 

inversamente nos pontos CFSH 4 e CFSH 7 que são pontos referentes ao ribeirão Caraça, 

onde apresentaram maiores valores de turbidez nas amostragens de período chuvoso, causada 

por processo de erosão.  Segundo a CETESB (2009), a erosão das margens dos rios em 

estações chuvosas é um exemplo de fenômeno que resulta em aumento da turbidez das águas. 

 

5.1.3 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

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) (VON SPERLING, 2005). 

 

As restrições de faixas de pH são estabelecidas para as diversas classes de águas naturais, de 

acordo com a legislação federal (CONAMA 357/05). Algumas condições de pH colaboram 
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para a precipitação de elementos químicos tóxicos como elementos pesados; outras condições 

podem exercer efeitos sobre as solubilidades de nutrientes. Desta forma, os critérios de 

proteção à vida aquática fixam o pH entre 6 e 9 (CETESB, 2009). 

 

De acordo com a tabela 5.3, a amostra com valor mais baixo de pH foi a amostra CFSH 1A, 

tirada em um ponto  localizado em um pequeno brejo (figura 5.4) Aqui com o pH em torno de 

4.75, apresenta característica ácida. Já os maiores valores de pH foram encontrados nas 

amostras CFSH 5 com  pH 7,4 e CFSH 4 com pH 6,92. É observado que a maioria das 

amostras (68%), apresentaram valores de pH abaixo do valor mínimo permitido pela 

resolução do CONAMA 357 de 2005, onde os valores de pH permitidos para as classes I e II 

estão na faixa entre 6 e 9. Esta característica ácida encontrada nas águas analisadas é comum 

nas águas da região, por ser influenciado pelo tipo de solo ácido rico em alumínio e ferro. Esta 

é uma característica observada também por outros autores na região como Parra (2007), 

Craveiro (2011) e Gontijo (2012). 

 

5.1.4 Condutividade Elétrica 

 

A condutividade elétrica é a capacidade em conduzir a corrente elétrica. Considera-se que esta  

capacidade é função da  concentração dos íons presentes. É de se esperar que em soluções de 

maior concentração iônica, a condutividade elétrica será maior (ESTEVES, 1998). Segundo a 

Cetesb (2012), à medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade 

específica da água aumenta. Altos valores podem indicar características corrosivas da água. 

Os valores de condutividade elétrica são expressos em “Siemens” (S/cm²).   

 

Os valores de condutividade elétrica, encontrados até o momento, presente no estudo, está 

presente na tabela 5.2. O maior valor encontrado foi na amostra CFSH 3B com 100,4 µS/cm. 

Essa amostra foi localizada na região de Catas Altas, indicando que provavelmente essas 

águas não são puras (figura 5.6). Ao contrário a amostra CFSH 11B com 4,93 µS/cm foi 

localizada em brejo de solo de canga. 
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5-6: Ponto CFSH 3, lago na região próxima a Catas Altas, março de 2012. 
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Tabela 5-3: - Resultados das análises dos parâmetros físico-químicos medidos in situ e em laboratório. 

 

 

Amostra Tempo pH 
temp.  

(OC) 

turbidez  

(NTU) 
Condutividade  

Sol Diss 

Tot  
(mg/L) 

Alcalinidade 

(mg/L) 

Sulfato 

(mg/L)  

Cloreto 

(mg/L) 

CFSH 1A SECO 4,75 29,4 2,45 97,8 59,80 <LQ <LQ <LQ 

CFSH 2A SECO 5,57 24,4 33,7 32,25 16.19 0,45 1,99 0,0020 

CFSH 2B CHUVOSO 5,89 27,8 6,22 9,84 6,15 1,29 <LQ <LQ 

CFSH 3A SECO 6,79 26,7 37,00 21,24 14,26 <LQ <LQ <LQ 

CFSH 3B CHUVOSO 6,29 28,2 14,29 100,4 62,25 0,89 <LQ <LQ 

CFSH 4A SECO 6,92 20,4 8,90 30,19 18,68 <LQ <LQ <LQ 

CFSH 4B CHUVOSO 6,01 23,4 18,45 16,04 10,15 2,33 <LQ <LQ 

CFSH 5A SECO 7,40 24,5 3,40 48,39 30,86 2,88 <LQ <LQ 

CFSH 6B CHUVOSO 5,93 24,7 4,18 10,18 7,12 0,15 <LQ <LQ 

CFSH 7A SECO 5,73 20,2 0,35 13,46 9,70 0,45 <LQ <LQ 

CFSH 7B CHUVOSO 5,20 24,5 2,55 13,95 3,40 <LQ <LQ <LQ 

CFSH 8A SECO 4,70 24,4 11,33 44,18 3,54 0,54 <LQ <LQ 

CFSH 8B CHUVOSO 5,50 23,8 8,48 43,57 27,22 4,04 <LQ <LQ 

CFSH 9B CHUVOSO 5,45 23,1 21,36 36,08 21,35 1,88 0,74 0,0007 

CFSH 10B CHUVOSO 5,12 26,4 2,88 11,39 7,16 3,27 <LQ <LQ 

CFSH 11B CHUVOSO 5,83 26,1 12,58 4,93 3,11 0,99 <LQ <LQ 
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5.1.5  Sólidos totais dissolvidos (STD) 

 

Os sólidos dissolvidos correspondem à fração não filtrável dos sólidos totais. Tratam-se dos 

íons provenientes da dissolução dos sais nas águas. Normalmente, são originados do 

intemperismo das rochas, sobretudo das calcáreas, onde os ambientes aquáticos apresentam 

altos resultados de sólidos dissolvidos, ou da contribuição de atividades antropogênicas. 

Assim, o teor de sólidos dissolvidos está relacionado com a condutividade elétrica, que é 

diretamente proporcional à quantidade de íons por volume de água, e com a dureza ou 

mineralização. 

Em águas doces os valores de STD variaram entre 50 e 1500 mg/L (CUSTÓDIO e LLAMAS, 

1976).  

 

De acordo com o CONAMA 357/05, o valor recomendado de sólidos totais dissolvidos é de 

até 500 mg/L para as 3 classes de águas naturais.  As amostras analisadas apresentaram baixas 

concentrações para este parâmetro. A amostra que apresentou o teor mais baixo para este 

parâmetro foi a CF11B  (Lagoa da Anta), no período chuvoso, com o valor de 3,11 mg/L, 

possivelmente este baixo valor está relacionado ao baixa ocorrência de íons como Ca
2+

 e K
+
 

em relação aos pontos onde foram encontrados maiores valores de sólidos totais dissolvidos, 

que apresentam maiores valores de concentração também para estes íons, como o ponto 

CFSH 3B que apresentou o valor de 62,25 mg/L. 

 

5.1.6 Alcalinidade 

 

Alcalinidade é a quantidade de íons na água que reage para neutralizar os íons hidrogênio.  

Também é uma medição 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, carbonatos e hidróxidos. A distribuição entre as três formas é função do 

pH.  (VON SPERLING, 2005). 

 

A tabela  5.3 apresenta os resultados para alcalinidade (página 49). Em algumas amostras este 

parâmetro não foi detectado (CFSH 1A, CFSH 3A, CFSH 4A, CFSH 7B). A amostra F8B 

teve  maior expressividade, com valor de alcalinidade de 4,04 mg/L. A amostra foi coletada 

na lagoa do Horto, região rica  em carbonatos (Grupo Gandarela) e sofre influência do 
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Supergrupo Minas,  aumentando  potencialmente a alcalinidade da amostra. Como não há 

uma a correlação positiva com sulfato e cloreto é possível concluir que este valor de 

alcalinidade não está relacionada a influência antropogênea.  

 

5.1.6 Cloreto 

 

O cloreto é o ânion Cl
- 

que se apresenta nas águas subterrâneas, oriundo da percolação da 

água através de solos e rochas. Nas águas superficiais, são fontes importantes de cloreto as 

descargas de esgotos sanitários (excreção de cloreto pela urina) (WHO, 1996). Diversos são 

os efluentes industriais que apresentam concentrações de cloreto elevadas como os da 

indústria do petróleo, algumas indústrias farmacêuticas, curtumes etc. Nas regiões costeiras, 

através da chamada intrusão da cunha salina, são encontradas águas com níveis altos de 

cloreto. Nas águas tratadas, a adição de cloro puro ou em solução leva a uma elevação do 

nível de cloreto, resultante das reações de dissociação do cloro na água. (CETESB, 2009).  

 

A Portaria 518/04 do Ministério da Saúde e o CONAMA 357/05 estabelece o valor máximo 

de 250 mg/L de cloreto na água de aceitação para consumo. 

 

A tabela 5.3 apresenta resultados laboratoriais das amostras, onde este parâmetro só foi 

detectado nas amostras CFSH 2A e CFSH 9B (ambos os pontos são localizados na região de 

Barão de Cocais), com as concentração de 0,0020 mg/L e 0,0007 mg/L, respectivamente. 

Estes valores são baixos, indicando que  provavelmente não há fontes de descargas de esgotos 

sanitários nas águas pesquisadas. 

 

5.1.7 Sulfato 

 

O sulfato é um dos complexos amoníacos mais abundantes na natureza. Em águas naturais, da 

nossa região fonte de sulfato ocorre através da dissolução de solos e rochas e pela oxidação de 

sulfeto (como pirita-FeS2, geralmente abundante em rochas da região do QF (xistos, 

anfibolitos, esteatitos, mineralizações de Au). 

 

As principais fontes antrópicas de sulfato nas águas superficiais são as descargas de esgotos 

domésticos e efluentes industriais. Nas águas tratadas, é proveniente do uso de coagulantes 
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(CETESB, 2012). O CONAMA 357/05 estabelece o valor máximo de 250 mg/L nas 3 

diferentes classificações para águas naturais. 

  

Os resultados para este parâmetro são apresentados na tabela 5.3, onde observa-se que 

somente  foi detectado nas amostras CFSH 2A e CFSH 9B com os valores de concentração de 

1,99 mg/L e 0,74 mg/L respectivamente e demonstram que assim como o cloreto, as águas 

pesquisadas indicam baixa influência antrogopênica por fontes de descargas de esgotos 

sanitários. 

 

5.3 Elementos metálicos  

Foram analisados um total de 27 elementos, sendo eles: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Si, Sr, Ti, V, Y e Zn. 

 

Destaca-se que o elemento Na não foi analisado nas amostras extraídas pela coluna de resina 

cromatrográfica, por ser utilizado na metodologia de extração (NaOH), para eluição da reina 

DAX-8, e assim interferindo no valor real deste elemento concentrado na amostra. Desta 

forma, só apresentam concentrações deste elemento as amostras das águas naturais (in 

natura). 

 

Os resultados das análises de metais em águas naturais são apresentadas nas tabelas 5.4 

(página 53) e 5.5 (página 54), e as tabelas 5.6 (página 55) e 5.7 (página 56), apresentam os 

resultados das amostras passadas nas colunas cromatográficas de resina DAX-8. 

 

Os elementos metálicos, semimetálicos e não metálicos detectados nas amostras foram Al, As, 

Ba, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, S, Sc, Si, Sr, Ti e Zn. Alguns elementos  não 

foram detectados nas amostras águas naturais pelo limite de detecção do ICP-OES: Be, Co,Cr, 

Mo, P, Pb, V nas amostras das águas naturais.  

 

Os elementos As e Ni não foram detectados nas amostras extraídas da coluna cromatográfica 

(extrato) pelo limite de detecção do ICP-OES. Foi observado que os elementos Cr, P, Pb e V 

apresentaram concentração detectável pelo metodologia analítica somente em algumas 

amostras analisadas após a extração da resina DAX-8. 
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Tabela 5-4: Elementos metálicos e semimetálicos em águas naturais da região leste do QF. Legenda: LQ = Limite de quantificação; <LQ = 

abaixo do limite de quantificação. 

 

 

Amostra Tempo 
Al As Ba Ca Cd Cu Fe K Li Mg Mn 

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L) 

CFSH 1A Seco <LQ <LQ 11,49 0,80 <LQ <LQ 580,00 0,11 <LQ 0,15 55,50 

CFSH 2A Seco 78,00 <LQ 2,95 0,19 <LQ <LQ 282,70 0,82 <LQ 0,04 16,76 

CFSH 2B Chuvoso <LQ <LQ 9,99 0,79 <LQ <LQ 267,10 0,83 <LQ 0,30 52,10 

CFSH 3A Seco 126,40 <LQ 5,84 1,10 <LQ <LQ 397,30 0,74 <LQ 0,16 30,36 

CFSH 3B Chuvoso 35,31 <LQ 7,01 3,55 <LQ <LQ 392,80 0,89 <LQ 0,45 269,10 

CFSH 4A Seco <LQ <LQ 5,00 1,10 <LQ <LQ 97,40 0,188 <LQ 1,02 44,16 

CFSH 4B Chuvoso 60,40 <LQ 5,84 1,20 <LQ <LQ 239,50 0,40 <LQ 0,68 74,10 

CFSH 5A Seco 8,65 101,10 15,71 3,87 <LQ <LQ 49,610 0,31 5,99 2,34 91,70 

CFSH 6B Chuvoso 19,10 <LQ 1,72 0,61 <LQ <LQ 283,30 0,12 <LQ 0,06 52,10 

CFSH 7A Seco 46,50 <LQ 4,11 0,53 63,50 <LQ 111,00 0,25 <LQ 0,15 5,11 

CFSH 7B Chuvoso 98,90 <LQ 5,89 0,32 <LQ <LQ 101,40 0,15 <LQ 0,03 9,12 

CFSH 8A Seco <LQ <LQ 7,59 0,98 <LQ <LQ 61,60 0,36 <LQ 0,18 76,50 

CFSH 8B Chuvoso <LQ <LQ 3,96 0,51 <LQ <LQ 189,20 0,34 <LQ 0,04 44,22 

CFSH 9B Chuvoso <LQ <LQ 2,04 0,45 <LQ <LQ 199,20 2,79 <LQ 0,03 32,15 

CFSH 10B Chuvoso <LQ <LQ 2,17 0,77 <LQ 4,878 136,70 1,20 <LQ 0,12 70,40 

CFSH 11B Chuvoso <LQ <LQ 2,05 0,61 <LQ <LQ 445,40 0,29 <LQ 0,05 105,30 

Lq 6,26 57,70 0,79 0,008 5,43 4,07 7,23 0,04 0,85 0,001 0,81 
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Tabela 5-5 : Elementos detectados em águas naturais da região leste do QF. Legenda: LQ = Limite de quantificação; <LQ = abaixo do limite de 

quantificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Amostra Tempo 
Na        Ni        S         Sc        Si Sr        Ti  Zn        

(mg/L)     (µg/L)      (mg/L) (µg/L)      (µg/L) (µg/L)      (µg/L)          (µg/L)      

CFSH 1A Seco 0,12 <LQ <LQ <LQ 0,85 1,09 <LQ 5,16 

CFSH 2A Seco 0,46 <LQ <LQ <LQ 0,42 0,87 4,50 <LQ 

CFSH 2B Chuvoso <LQ 0,77 <LQ 0,08 <LQ 3,86 <LQ <LQ 

CFSH 3A Seco 1,70 <LQ 0,12 <LQ 2 9,15 <LQ <LQ 

CFSH 3B Chuvoso <LQ 1,31 <LQ 0,09 <LQ 24,65 <LQ <LQ 

CFSH 4A Seco 0,51 <LQ <LQ <LQ 1,5 4,68 <LQ <LQ 

CFSH 4B Chuvoso <LQ 0,76 <LQ 0,18 <LQ 4,63 <LQ 17,27 

CFSH 5A Seco 0,97 <LQ 0,71 <LQ 1,00 7,30 <LQ <LQ 

CFSH 6B Chuvoso 0,12 <LQ <LQ <LQ 0,09 2,08 <LQ <LQ 

CFSH 7A Seco <LQ <LQ 0,09 <LQ <LQ 1,90 <LQ 69,50 

CFSH 7B Chuvoso 0,21 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,23 <LQ 15,28 

CFSH 8A Seco <LQ <LQ 0,61 <LQ <LQ 4,48 <LQ 107,00 

CFSH 8B Chuvoso 0,36 <LQ 0,14 <LQ <LQ 2,27 <LQ 10,50 

CFSH 9B Chuvoso 0,13 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,87 <LQ <LQ 

CFSH 10B Chuvoso 0,09 <LQ 0,56 <LQ <LQ 4,43 <LQ 9,03 

CFSH 11B Chuvoso 2,42 <LQ 0,07 <LQ <LQ 3,16 <LQ <LQ 

Lq 0,01 18,70 0,052 0,15 0,01 0,16 4,41 3,47 
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Tabela 5-6: - Resultados das análises de elementos metálicos e semimetálicos dos extratos húmicos obtidos após a eluição das SHA. Legenda: LQ = 

Limite de quantificação; <LQ = abaixo do limite de quantificação. 

 

Amostra Tempo 
Al   As   Ba        Be        Ca        Cd        Cr        Cu        Fe        K Li Mg        

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) 

CFSH 1A Seco 115,00 <LQ 5,69 <LQ 0,30 <LQ <LQ <LQ 204,50 7,55 <LQ <LQ 

CFSH 2A Seco 892,00 <LQ 2,49 <LQ 0,50 <LQ <LQ 12,04 1134,00 0,92 <LQ <LQ 

CFSH 2B Chuvoso 87,40 <LQ <LQ <LQ 0,08 <LQ <LQ 4,78 44,60 0,88 <LQ <LQ 

CFSH 3A Seco 1064 <LQ 14,62 <LQ 0,10 <LQ 9,80 20,13 2008,00 0,87 <LQ <LQ 

CFSH 3B Chuvoso 70,60 <LQ 16,60 <LQ 1,34 62,80 <LQ 4,48 39,80 9,10 <LQ <LQ 

CFSH 4A Seco 590,00 <LQ 2,95 <LQ 0,34 <LQ 10,42 9,07 5354,00 0,74 <LQ 0,11 

CFSH 4B Chuvoso 725,00 <LQ 14,80 <LQ 1,68 65,70 <LQ 19,60 895,00 1,16 <LQ 0,14 

CFSH 5A Seco 191,00 <LQ <LQ <LQ 0,33 <LQ <LQ 6,18 788,00 0,73 <LQ <LQ 

CFSH 6B Chuvoso 126,00 <LQ 0,30 <LQ 0,54 <LQ <LQ <LQ 830,00 0,79 <LQ <LQ 

CFSH 7A Seco 1620,00 <LQ 20,70 <LQ 2,82 64,70 <LQ 20,60 2457,00 1,55 1,05 0,31 

CFSH 7B Chuvoso 1285,00 <LQ 21,80 <LQ 1,52 <LQ <LQ 28,40 2405,00 1,39 0,91 0,10 

CFSH 8A Seco 132,00 <LQ 0,71 <LQ 0,37 4,84 45,72 <LQ 33,90 0,96 <LQ <LQ 

CFSH 8B Chuvoso 404,00 <LQ <LQ <LQ 0,18 <LQ <LQ 3,94 2134,00 0,63 <LQ <LQ 

CFSH 9B Chuvoso 88,90 <LQ 15,90 <LQ 0,98 <LQ <LQ 6,66 65,70 9,67 <LQ <LQ 

CFSH 10B Chuvoso 104,00 <LQ 13,60 <LQ 1,01 <LQ <LQ 7,87 76,10 8,99 <LQ <LQ 

CFSH 11B Chuvoso 58,70 <LQ 16,80 <LQ 0,97 64,10 <LQ <LQ 51,60 11,2 <LQ <LQ 

Lq 6,26 57,7 0,79 0,008 5,43 4,07 0,04 0,85 0,001 0,81 0,66 0,002 
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Tabela 5-7: Resultados das análises de elementos detectados dos extratos húmicos obtidos após a eluição das SHA. Legenda: LQ = Limite de 

quantificação; <LQ = abaixo do limite de quantificação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Tempo 
Mn P Pb S Sc Sr Ti Zn 

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) 

CFSH 1A Seco 4,76 <LQ <LQ 0,34 <LQ 0,46 <LQ 14,68 

CFSH 2A Seco 6,15 <LQ 96,50 1,40 <LQ 1,32 10,01 15,91 

CFSH 2B Chuvoso <LQ <LQ <LQ 1,02 <LQ 1,14 <LQ 23,30 

CFSH 3A Seco 10,22 0,27 <LQ 2,15 0,34 0,41 24,33 19,98 

CFSH 3B Chuvoso 2,20 0,147 <LQ 0,81 <LQ 59,7 <LQ 32,10 

CFSH 4A Seco 16,96 0,15 <LQ 0,82 <LQ 1,40 13,89 12,41 

CFSH 4B Chuvoso 44,00 <LQ <LQ 1,22 <LQ 5,40 12,30 55,30 

CFSH 5A Seco 3,93 <LQ 1,60 <LQ <LQ 1,65 5,18 25,50 

CFSH 6B Chuvoso 7,54 <LQ <LQ 4,02 <LQ 2,58 <LQ 24,94 

CFSH 7A Seco 102,00 <LQ <LQ 1,35 <LQ 8,86 25,20 415,00 

CFSH 7B Chuvoso 132,00 <LQ <LQ 2,71 0,31 4,66 32,80 60,20 

CFSH 8A Seco 7,04 <LQ <LQ 0,57 <LQ 1,82 <LQ 75,00 

CFSH 8B Chuvoso 1,86 0,194 <LQ 1,30 <LQ 0,62 17,10 7,74 

CFSH 9B Chuvoso 5,29 <LQ <LQ 0,76 <LQ 53,8 <LQ 43,00 

CFSH 10B Chuvoso 6,82 0,12 253,40 1,51 <LQ 49,8 6,16 58,80 

CFSH 11B Chuvoso 1,56 <LQ 279,00 0,71 <LQ 60,8 <LQ 42,00 

Lq 1,18 0,11 82,90 82,90 0,15 0,16 0,13 3,47 
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Quanto a sazonalidade, os elementos metálicos não apresentaram diferenças significativas de 

concentração entre o período chuvoso e o período seco. No entanto, o elemento Sc (escândio)  

apresentou considerável diferença nas médias de teores de concentração entre os períodos 

amostrados, apresentando maiores valores nas amostras extraídas por colunas 

cromatográficas, referentes ao período chuvoso, conforme podemos observar na figura 5.7. 

 

Figura 5-7: Diferenças dos valores médios de concentração do elemento Sc em amostras de 

águas naturais (Sc in natura) e agua  extraída  de colunas cromatográficas (Sc extrato) e 

amostras tiradas na estação seca e chuvosa. 

 
 

 

Destaca-se que este elemento foi encontrado nas amostras  in natura  (F2B, F3B e F4B), 

assim como nas amostras extraídas da resina DAX-8 (F3A e F7B),  em quatro diferentes 

pontos amostrais.  

 

O escândio é um elemento de transição do grupo das terras-raras, sendo encontrado como 

elemento traço,  especialmente em minérios de W (tungstênio) e Ta (tântalo) e minérios de U. 

Entretanto, estes minérios não são comuns na região estudada, e desta forma, o ocorrência do 

elemento Sc pode estar relacionado a um problema ambiental.  Entretanto, para esclarecer tal 

questão necessita-se mais estudos complementares. 
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5.3.1 Relação dos elementos e condições litológicas e eventuais contaminações 

antropogênicas. 

De modo geral, os elementos metálicos e semimetálicos, quando detectados, foram 

encontrados em baixas concentrações nas águas naturais analisadas. Somente algumas 

amostras apresentaram valores de concentração superiores a aqueles determinados máximos 

pela legislação ambiental adotada no estado de Minas Gerais (CONAMA 357/2005), para  

águas doces, de classe I e II. 

Os elementos arsênio, cádmio, ferro e manganês foram encontrados com valores acima dos 

determinados pela legislação ambiental para classe I e II. Observa-se que a maioria destes 

parâmetros foram encontrados nas amostragem realizadas no período seco. 

 

Tabela 5-8: Valores de elementos metálicos encontrados com concentração acima do 

limite máximo permitido pela legislação ambiental em águas naturais de classe I e II. 

Legenda: VR= Valor máximo permitido, ND= não detectado pelo método analítico, * 

valores encontra dos em concentração superior ao limite máximo estipulado pelo 

CONAMA 357/2005. 

 
Amostras Alumínio 

(mg/L) 

Arsênio 

(mg/L) 

Cádmio 

(mg/L) 

Ferro 

(mg/L) 

Manganês 

(mg/L) 

VR 0,1 0,01 0,001 0,3 0,1 

CFSH 1A ND ND ND 0,580* 0,055 

CFSH 3A 0,126* ND ND 0,397* 0,030 

CFSH 3B 0,035 ND ND 0,392* 0,269* 

CFSH 5A 0,086 0,101* ND 0,049 0,091 

CFSH 7A 0,046 ND 0,0635* 0,111 0,005 

CFSH 11B ND ND ND 0,445* 0,105* 

 

Alumínio 

O alumino é encontrado nos minerais formadores de rochas como os feldspatos, micas e 

argilas. O Al é liberado ao ambiente principalmente por processos naturais, principalmente 

como material particulado proveniente de erosão natural do solo, mineração e atividade 
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agrícola. (CETESB, 2012). O alumínio é liberado pela degradação química dos minerais 

como feldspatos e micas e fixado no solo sobre forma de hidróxidos como gibbsita. 

De acordo com a resolução do CONAMA, o valor de concentração para o parâmetro alumínio 

não deve ultrapassar 0,1 mg/L. Valor superior a este foi encontrado na amostra CFSH 3A, 

com a concentração de 0,126 mg/L.  

O alumínio dissolvido, em águas com pH próximo a neutro, geralmente é encontro em 

concentrado 0,001 e 0,05 mg/L, e aumentam em águas mais ácidas ou mais ricas em matéria 

orgânica, podendo chegar a valores acima de 90 mg/L em águas extremamente acidificadas 

afetadas por drenagem ácida de mineração (CETESB, 2012). Desta forma, o valor de alumino 

encontrado na amostra CFSH 3A não aparenta estar relacionado com contaminação de origem 

antrópica, por apresentar valor de concentração dentro da faixa de pH indicada para este teor  

(pH = 6,79).  

 

Arsênio 

No Quadrilátero Ferrífero, o arsênio é um dos elementos que causam maiores problemas 

geoquímicos ambientais, não só pela sua toxicidade, mas também por apresentar elevadas 

concentrações em águas e sedimentos dos rios desta região. Ele ocorre principalmente na 

forma de arsenopirita nas minas de ouro da região. Segundo Borba (2002), foram produzidas 

no QF aproximadamente 1.300 toneladas de ouro primário, durante 300 anos de mineração, o 

que equivale a uma quantidade de 390.000 toneladas de arsênio liberadas para o meio 

ambiente. 

O elemento arsênio foi encontrado com a concentração de 0,101 mg/L no ponto CFSH 5A, 

situado em uma lagoa localizada na bacia do Ribeirão do Carmo, conforme observado na 

figura 5.8 e 5.9. Observa-se que este valor é 10 vezes superior ao limite estabelecido pelo 

CONAMA fixa  o valor máximo em 0,01 mg/L de arsênio total para águas doces de classe I e 

II. Esta concentração deste elemento na lagoa amostrada não demonstra estar relacionada a 

contaminação antrópica.  

 

Silva (2010), também encontrou elevado teor de arsênio neste mesmo ponto de coleta, no 

valor de 0,033 mg/L e relacionou este valor a possível influência do processo de 

intemperismo que teria levando a drenagem ácida a liberar este elemento as águas deste brejo, 
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por estar localizado próximo a uma mina desativada de ouro. Entretanto, observando a figura 

5.8 e 5.9, percebemos que esta lagoa é alimentada por nascentes bem próximas, em uma 

região de falha geológica, onde as formações Cercadinho e Cauê estão em contato. A 

Formação Cauê é  conhecida por ter presença de rochas com piritas (FeS2) e arsenopiritas 

(FeSrS2), relacionadas com a presença de ouro nas rochas em altas concentrações para 

formação de jazidas.  Desta forma, há possibilidade deste elemento ter sido carreado pelas 

águas subterrâneas ao entrar em contato com as rochas em processo de intemperismo. 
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Figura 5-8: Foto aérea do ponto CFSH 5.                                                                        Figura 5-9: Composição litológica da região do ponto CFSH 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth (2013).                                                                                   Fonte: DNPM (1969). Legenda:  

                                                                                                          Escala= 1: 25.000 

 

CFSH 5 
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Ressalta-se que a coleta foi realizada no período seco, onde há pouca influência de aporte 

alóctone de elementos para os corpos hídricos, que é um processo recorrente durante o 

período chuvoso, vale destacar a baixa turbidez encontrada (3,42 NTU, tabela 5.3, página 49), 

que geralmente encontra-se alta quando há o aporte de materiais provenientes de solo e 

matéria orgânica devido ao processo lixiviação. 

 

Cádmio 

O cádmio foi encontrado no ponto CFSH 7A, localizado no  córrego Caraça, no alto da serra 

do Caraça, com a concentração de 0,0635 mg/L. Segundo a resolução do CONAMA 357 de 

2005, este parâmetro deve apresentar valor máximo de concentração de 0,01 mg/L, e assim o 

valor encontrado foi 6 vezes superior a este limite. O ponto CFSH 7A está localizado no 

parque da Serra do Caraça, no ribeirão Caraça conforme a figura 5.10, no alto da serra, ponto 

este que não sofre influência de mineradoras e desta forma, seu alto teor na água não aparenta 

relação com contaminação pela atividade humana. O cádmio é um metal que ocorre de forma 

similar ao As em paragêneses com os elementos Au, Cu, Zn, Pb e outro, sendo uma das suas 

fontes naturais o processo intemperismo seguido pela erosão de rochas . Desta forma, a 

observação da presença dos elementos zinco e cobre (nas amostras concentradas pela resina 

DAX-8) e o tipo de rocha predominantemente quartzíticas encontrada na região do Caraça, 

reforçam a relação da presença deste metal na água com a litologia local, possivelmente de 

diques basálticos (área azul) nos quartizitos (área bege) característicos do local, conforme 

observamos na figura 5.10. 
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Figura 5-10a: Foto aérea da região do ponto CFSH 7                                                      Figura 5-10b: composição litológica da região do ponto CFSH 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFSH 7 

Fontes: Google Earth, (2013) e  DNPM (1971). Escala= 1: 25.000.            Legenda:  Diques básicos      Quartzitos 

 

CFSH 7 CFSH 7 
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Ferro e Manganês 

 

Segundo von Sperling (2005), a origem natural dos metais ferro e manganês em águas é 

resultado do intemperismo das rochas e dissolução de compostos no solo. A presença de ferro 

e manganês em elevados teores é comum nas águas superficiais e sedimentos da região do QF 

em geral, (CUNHA e MACHADO, 2005; PARRA, 2007), devido a seus elevados teores 

presentes na composição das rochas. O manganês e o ferro são geoquimicamente próximos, 

de maneira a serem encontrados com uma correlação em seus teores. 

 

Foram observadas algumas amostras onde foram detectados elevados teores de ferro total, 

considerando-se o valor determinado para este parâmetro pela resolução do CONAMA 357 de 

2005, que o limita em 0,3 mg/L. As amostras que não atenderam a este padrão foram: CFSH 

1A com 0,580 mg/L,  CFSH 3A com 0,397 mg/L,  CFSH 3B com 0,392 mg/L e CFSH 11B 

0,445 mg/L. Destaca-se que o ponto CFSH 1 está localizado próximo a estrada de Santa Rita 

Durão para Bento Gonçalves, o ponto CFSH 3, está localizado na bacia do rio Maquiné e o 

ponto CFSH 11 está localizado entre a bacia do rio Barão de Cocais e rio Conceição.  

O manganês total foi encontrado na amostra CFSH 3B com valor de concentração acima do 

permitido pela legislação (limite de 0,1 mg/L), com as  concentrações de 0,269 mg/L.  

Conforme o estudo realizado pela CPRM (CUNHA e MACHADO, 2005), as altas 

concentrações destes metais em águas superficiais na região do QF, explicam-se pela litologia 

e a composição do material de cobertura na geologia do Quadrilátero Ferrífero, mas também 

pela influência das atividades mineradoras. Vale ressaltar que o próprio nome da região já faz 

referência a presença deste metal no local. 

 

 

 

. 
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5.4 Carbono Orgânico Dissolvido x Elementos metálicos 

 

Estudos estatísticos foram realizados afim de se estudar possíveis relações entre o carbono 

orgânico dissolvido e os elementos metálicos encontrados nas águas estudadas.  

 

Para verificar a relação positiva entre o COD e elementos metálicos foi utilizado os testes de  

Teste Kruskal Wallis e o Teste Mann Whitney. Desta forma, para esta avaliação é observado 

o valor de P encontrado, onde observa-se: 

 

 Valores de P<0,05 apresenta diferença significativa 

 Valores de P>0,05  não apresenta diferença significativa 

 

Para avaliação da capacidade de complexação dos elementos metálicos ao COD no processo 

de extração por colunas cromatográficas DAX-8, avaliou-se os elementos metálicos em três 

momentos diferentes, sendo estes: 

 

1. Amostragem in natura; 

2. Amostragem da eluição da resina (extrato); 

3. Amostragem enquanto a amostra atravessava a resina (resíduo). 

 

Desta forma foi possível verificar se os metais permaneceram retidos na resina, complexados 

ao COD, ou se estes não se complexaram, e desta forma apresentaram alta concentração na 

amostragem realizada enquanto a amostra atravessava a resina. A tabela 5.4 apresenta os 

resultados obtidos para esta verificação. Destaca-se que por ser usado NaOH na metodologia 

de extração (eluição da resina), o elemento Na não foi considerado nas amostras referentes ao 

extrato. 
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Tabela 5-8: - Resultados medianos da comparação dos diferentes momentos do carbono 

e elementos . Legenda: 1: Teste Kruskal Wallis, 2: Teste Mann Whitney. 

 
Elementos  In natura Extrato Resíduo Valor-p 

COD 5,51 (4,00) 87,67 (384,00) 3,14 (13,00) <0,0001
1
 

Al 53,43 (70,52) 161,15 (757,58) 46,52 (35,20) <0,0001
1
 

Ba 5,42 (5,07) 14,62 (13,95) 4,74 (4,80) 0,304
1
 

Ca 0,78 (0,59) 0,52 (0,94) 0,99 (0,76) 0,244
1
 

Cd - 64,10 (31,38) 63,60 (-) 0,655
2
 

Cr - 21,98±20,56 - - 

Cu - 8,47 (14,86) 5,74 (-) 0,361
2
 

Fe 219,35 (261,60) 809,00 (2047,38) 16,37 (22,30) <0,0001
1
 

K 0,36 (0,85) 1,06 (7,82) 0,33 (0,33) <0,0001
1
 

Li - 0,98±0,10 1,43±0,77 0,564
2
 

Mg 0,16 (0,37) 0,13 (0,17) 0,19 (0,43) 0,915
1
 

Mn 52,10 (45,09) 6,82 (13,03) 6,90 (41,31) 0,003
1
 

Na 0,36 (0,85) - 0,70 (1,25) 0,296
2
 

Ni 0,95 ±0,31 - - - 

P 88,86±137,60 - - - 

Pb - 1,52 (1,95) 0,24 (0,34) 0,001
2
 

S 0,14 (0,53) 1,02 (0,84) 0,41 (0,86) 0,014
1
 

Sc 0,09 (-) 8,86 (52,15) 3,66 (3,85) 0,017
1
 

Si 0,96 (1,50) 1,36 (4,65) 4,48 (3,53) 0,042
1
 

Sr 3,17 (2,81) 13,89 (16,66) - 0,002
2
 

Ti - 13,89 (16,68) - - 

Y - 32,09 (44,12) 18,16 (19,41) 0,343
2
 

Zn 12,89 (22,27) 28,80 (41,00) 18,16 (19,43) 0,105
1
 

 

Conforme verificado pelos testes Teste Kruskal Wallis e Teste Mann Whitney, somente os 

elementos Al, Fe, K, Pb, S, Sc, Si e Sr apresentaram uma diferença significativa na avaliação 

entre os três momentos diferentes do COD e dos elementos metálicos, pois o valor de P esteve 

abaixo de 0,05 e desta forma podem indicar uma maior capacidade complexante com o COD. 

Além destes, como já citado em 5.3 (página 35) alguns elementos (Cr, Pb, Ti e Y ) estiveram 

abaixo do limite de quantificação pelo método utilizado, nas amostras das águas naturais e 

somente foram detectados nas amostras extraídas da resina (extrato).  

 

Já os elementos Cd, Cu, Na, Ni, P, Li, Mg e Mn  aparentam não se complexar ao COD, pois  

apresentaram valores da amostra de resíduo superiores aos valores encontrados nos 

concentrados (extrato).  

 

Para estudar o comportamento de correlação entre os elementos e o COD, os resultados de 

concentração de todas as amostras das análises de carbono orgânico dissolvido e elementos 
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metálicos foram trabalhados estatisticamente através das Correlação de Spearman e 

Correlação de Pearson a procura de correlações positivas com as concentrações dos elementos 

metálicos. A tabela 5.10 apresenta esta análise referente às amostras de águas naturais (in 

natura) . 

 

 Amostras in natura 

Tabela 5-9: - Análise entre carbono orgânico dissolvido e elementos avaliados . Legenda: 

Valores de P<0,05 = apresentam correlação, P>0,05 = não apresentam correlação. 

Metais COD in natura 

Al   0,669  P=0,069* 

Fe 0,214 p>0,05 

Ba -0,195 p>0,05 

Ca -0,207 p>0,05 

K 0,164  p>0,05 

Mg -0,214 p>0,05 

Mn -0,293 p>0,05 

Na 0,200 p>0,05 

S -0,393 p>0,05 

Si 0,000 p>0,05 

Sr 0,015 p>0,05 

Zn -0,700 p>0,05 

Legenda: * = correlação positva 

 

 Conforme observamos no estudo estatístico, não foram observadas correlações entre os 

elementos avaliados para as amostras in natura (águas naturais). Somente foi possível 

perceber uma única tendência à correlação, quando observamos o elemento Al e o COD 

(Figura 5.11). 
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Figura 5-11: Gráfico da tendência de correlação entre COD x Al 

 

Este dado corrobora com a literatura (ARAÚJO et al., 2002) que indicam que os complexos  

Al-SHA apresentam maior estabilidade que outros complexos metálicos, como os Co-SHA e 

Fe-SHA. 

 Amostras extraídas da coluna cromatográfica 

 

As amostras que foram extraídas pela coluna cromatográfica também foram analisadas  

estatisticamente e os valores encontrados são apresentados na tabela 5.11.  

 

Tabela 5-10: - Análise entre carbono orgânico dissolvido e elementos avaliados. 

Legenda: Valores de P<0,05 = apresentam correlação, P>0,05 = não apresentam 

correlação (Correlação de Spearman e Correlação de Pearson). 

 

Metais COD in natura 

Al -0,247 p>0,05* 

Fe -0,218  p>0,05 

Ba 0,648  P=0,017 

Ca 0,650  P=0,006* 

K 0,579 P=0,019* 

Mg -0,400 p>0,05 

Mn -0,136 p>0,05 

Na 0,800 p>0,05 

S 0,009 p>0,05 

Si 0,067 p>0,05 

Sr 0,624 P=0,054* 

Zn 0,462 P=0,072* 

 

Legenda: * = correlações positivas. 
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A análise estatística identificou uma correlação positiva entre o carbono orgânico dissolvido e 

os elementos Ba, Ca, K, Sr e Zn.  

 

Para uma melhor visualização dessa correlação, não muito clara pelos gráficos de dispersão, 

foram elaborados outras ilustrações, através de gráficos simples, onde são relacionados os 

valores das concentrações  entre o COD e dos elementos metálicos, naqueles onde a 

correlação positiva foi encontrada. Entretanto, ressalta-se que é necessário um número maior 

de amostras, para se obter resultados mais claros destas correlações. 

 

Figura 5-12 :Correlação entre COD e Bário. 

 
 

Figura 5-13:  Correlação entre COD e Cálcio 
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Figura 5-14: Correlação entre COD e Potássio. 

 

 

 

 

Figura 5-15: Correlação entre COD e Sr. 
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Figura 5-16: Correlação entre COD e Zinco. 

 

 

 

 

Gontijo (2012) também encontrou uma correlação positiva entre os elementos Al, Ba, Ca, K, 

Sr e Zn em águas naturais na porção leste do Quadrilátero Ferrífero, em seu estudo em suas 

amostras extraídas pelas colunas cromatrográficas. Observou-se também que nem todos os 

metais encontrados na análise dos extratos, obtidos pela passagem das amostras pelas colunas, 

formaram complexos SHA-M. Este mesmo comportamento também foi observado por 

Craveiro (2011), em seu estudo com águas da região do QF utilizando a mesma metodologia. 

 

No entanto, os elementos Cu, Fe, Mn e Ti, que no presente estudo aparentam não se 

relacionar com o COD, apresentaram capacidade complexante com as SHA no estudo de 

Gontijo (2012). Já no estudo de Craveiro (2011), o autor verificou a existência de correlações 

positiva entre os elementos Cu, Co, Ni, Cr e Mn, entretanto, vale ressaltar que tal estudo não 

apresentou uma análise estatística para comprovar a confirmação destes dados. 

 

Outro trabalho também realizado na mesma região, e utilizando de mesma metodologia foi 

realizado por Silva (2010), onde  não se observou indícios de correlação positiva entre o COD 

e os elementos metálicos avaliados após passagem das amostras nas resinas.   

 

O fato de não terem sido encontrados os mesmos elementos metálicos com uma relação 
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positiva entre o COD, nos quatro estudos citados na região do QF, pode ter relação com a 

existência de diferentes tipos de compostos do carbono, ou fatores que influenciam na 

complexação dos íons metálicos com as substâncias húmicas, como a composição elementar, 

pH das amostras,  tempo de contato entre o COD e os metais ou concentração de substâncias 

húmicas da água (ROCHA et. al., 1997). 

 

Também pode se considerar a hipótese da ocorrência de rearranjos inter e ou intramoleculares 

nas substâncias húmicas, onde estas interagem com íons metálicos formando diferentes 

espécies metal-SHA (BURBA et al., 1994; ROCHA et al., 1997), pois vale ressaltar que  as 

diferentes amostras foram coletadas em locais diferentes e em ambientes diferentes (rios, 

lagoas, brejos), apesar de pertencerem a mesma região. Também deve-se  considerar que tais 

amostras apresentaram valores médios de concentração de COD  diferentes  e relativamente 

menores que os encontrados no presente estudo, conforme a tabela 5.12 apresentada abaixo: 

 

Tabela 5-11: Concentração média de COD em águas da região do Quadrilátero 

Ferrífero. 

ESTUDOS COD 

Águas naturais mg/L 

Presente estudo 6,1 

Silva (2010) 3,44 

Craveiro (2011) 3,31 

Gontijo (2012) 2,19 

 

Entretanto, outras análises seriam necessárias para o entendimento do processo de 

complexação entre o COD os elementos metálicos. Deve-se considerar que nem todos os 

metais analisados após a extração das SHA correspondem a complexos SHA-M, pois os íons 

metálicos livres também podem estar presentes no extrato obtido.  

 

Desta forma, para se avaliar somente os metais complexados é necessário atravessar as 

amostras por uma membrana de 1 KDa (por meio de ultrafiltração tangencial), de acordo com 

o procedimento proposto por Burba, et al. (2001). Tal membrana impede a passagem das SH 

e dos complexos SHA-M com tamanho molecular maior que 1 KDa. Assim, os íons metálicos 

livres não complexados às SH passam pela membrana (OLIVEIRA, 2007), conseguindo 
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separá-los. Este procedimento tornaria possível conhecer a concentração de íons metálicos 

livres e a concentração total de metais (que aqui é conhecida), sendo possível, desta forma, 

descobrir a real concentração de metais complexados às SHA. 

 

A aplicação de outras técnicas (como espectroscópicas, por exemplo), poderiam fornecer 

informações sobre a estrutura das moléculas húmicas nos pontos de coleta, auxiliando num 

maior aprofundamento no estudo de complexação entre o carbono orgânico dissolvido e os 

elementos metálicos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve como objeto o estudo da relação entre Carbono Orgânico Dissolvido 

(COD) com os elementos metálicos em águas naturais na porção leste do Quadrilátero 

Ferrífero, em Minas Gerais. 

 O Carbono orgânico dissolvido foi analisado nas amostras de águas naturais de lagoas, 

rios e brejos, localizados no leste do Quadrilátero Ferrífero, ao longo dos anos de 2011 

e 2012, nas estações secas e chuvosas e após extração através de colunas 

cromatográficas (DAX-8). 

 O COD das águas naturais, das amostras analisadas da porção leste do Quadrilátero 

Ferrífero, apresentou valor de concentração médio igual a 6,1 mg/L, corroborando 

com o valor médio apresentado pela literatura (próximo a 6 mg/L), para águas naturais 

globais. Os valores de concentração do COD variaram entre 1,77 mg/L a 13,9 mg/L. 

 O COD extraído pelas colunas cromatográficas apresentaram média de 211,72 mg/L. 

Os valores variaram entre 33,5 mg/L a 716,36 mg/L. 

 Alguns elementos metálicos foram encontrados com valores de concentração acima 

dos limites máximos determinados pela legislação ambiental vigente no estado de 

Minas Gerais (CONAMA 357-2005), como o As, Cd, Fe e Mg, entretanto, os elevados 

teores destes elementos, nos corpos d`águas analisados, não aparentam ser de 

influências antrópicas, demonstrando possuírem relação com a litologia local.  

 Quanto a sazonalidade, os valores médios apresentaram diferença significativa de 

concentração somente nas amostras de COD que passaram pela coluna de extração 

(COD extrato), observando-se valores mais elevados no período chuvoso. As amostras 

em que o COD foi analisado em águas naturais não apresentaram diferença 

significativa de concentração entre os períodos seco e chuvoso avaliados no decorrer 

dos anos de 2011 e 2012.  

 Percebe-se uma diferença de comportamento entre os diferentes tipos de ambientes  

avaliados, onde os pontos que são caracterizados como sistemas fechados ou lênticos  
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apresentam uma tendência a possuírem maiores valores de COD durante a estação 

seca e valores mais reduzidos durante a estação chuvosa, possivelmente devido a 

diluição dessas substâncias com o aporte de água das chuvas no sistema. Já em 

sistemas abertos ou em ambientes lóticos esse comportamento se dá de modo inverso 

possivelmente por haver uma maior influência do COD de origem alóctone. Desta 

forma, o solo e o tipo de corpo hídrico pareceu ser um fator essencial na mobilidade de 

materiais orgânicos nas amostras pesquisadas.  Coberturas pedológicas com textura 

mais arenosa não tem a capacidade de reter o material orgânico, que é carreado para 

corpos hídricos. Isso foi constatado principalmente nas regiões da Serra do Caraça 

(ponto CFSH 7) Com isso, observaram-se maiores concentrações de COD nesses 

pontos no período chuvoso. 

 

 Para os os elementos metálicos analisados em águas naturais também não foi 

observada uma diferença significativa entre os períodos do ano. Entretanto, o elemento 

Sc apresentou diferença significativa de concentração nas amostras que passaram pela 

coluna de extração (Sc extrato), observando-se valores mais elevados nas amostras 

referentes as analisadas no período chuvoso. 

 Nas amostras analisadas observou-se correlação positiva entre compostos húmicos e 

os metais K, Ba, Ca, Sr e Zn. Destaca-se que nem todos os metais encontrados na 

análise dos extratos obtidos pela passagem das amostras pelas colunas são complexos 

SHA-M. O elemento Al apresentou uma tendência a correlacionar-se com as amostras 

de águas naturais analisadas. 

 É necessária a aplicação de outras técnicas aos quais poderiam fornecer informações 

sobre a estrutura das moléculas húmicas nos pontos de coleta, auxiliando num maior 

aprofundamento no estudo de complexação entre o carbono orgânico dissolvido e os 

elementos metálicos. 
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7- RECOMENDAÇÕES 

Para melhorar e avançar no entendimento do estudo da relação entre Carbono Orgânico 

Dissolvido (COD) com os elementos metálicos em águas naturais na porção leste do 

Quadrilátero Ferrífero verifica-se a necessidade de estudos diversos entre eles: 

 

 Estudo das características estruturais após fracionamento das SHA das áreas estudadas 

com auxílio de técnicas espectroscópicas;  

 Análise da capacidade de complexação das SH nas áreas estudadas;  
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