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Resumo 

 

 O mapeamento geoquímico e a determinação de valores de referência vem obtendo uma crescente 

importância nos últimos anos, pois contribuem para o tripé de desenvolvimento sustentável (saúde, meio 

ambiente e economia) de um país. A confecção destes mapas contribui para a localização espacial de áreas 

com anomalias permitindo a identificação das suas prinicipais fontes, ao passo que a determinação dos 

valores de referência também é fundamental para distinguir os valores considerados padrão para uma 

determinada área das anomalias, bem como avaliar a extensão da poluição de uma mesma área. Neste 

trabalho, o mapeamento geoquímico de alta densidade com os respectivos valores de referência são 

apresentados, ambos com enfoque ambiental.  Foram coletadas 541 amostras de sedimentos de corrente 

em todo o Quadrilátero Ferrífero, proporcionando uma densidade de amostragem de 1 amostra para cada 

13 km
2
. Para determinar os valores de referência foram testadas diferentes metodologias, a saber: média 

+2 desvio padrão, mediana +2 MAD, boxplot UIF, análise fractal, análise espacial e as metodologias 

associadas. Para confecção dos mapas geoquímicos foi utilizada a técnica de interpolação denominada 

inverso da distância ponderada (IDW). Os resultados indicam que as técnicas mais antigas de 

determinação de valores de referência, a Média + 2x desvio padrão e a Mediana + 2x MAD não são 

efetivas para a separação das anomalias, pois superestimam ou subestimam a faixa de referência. As 

metodologias Análise fractal e Boxplot UIF apresentaram, para a grande maioria dos elementos, valores 

bem próximos, confirmando que o intervalo de referência está correto e, demonstrando que ambas são as 

mais adequadas para ambientes geológicos complexos. Contudo, o Cu, Fe, Pb e Ti apresentaram valores 

30 a 46% discrepantes entre as metodologias.  No entanto, observou-se que os valores obtidos via Análise 

fractal demonstraram ser mais condizentes com a distribuição espacial dos elementos, além de ter 

apresentado os outliers em locais onde notadamente são observados impactos ambientais significativos ou 

a presença de litotipos ricos no elemento. Com relação aos mapas geoquímicos, observou-se que 72 a 78% 

da área do QF não apresenta anomalias para os elementos estudados e estes valores podem ser 

considerados como o background litológico, cerca de 15 a 24% da área estudada apresenta anomalias que 

podem ser atribuídas  tanto aos tipos de rocha aflorantes quanto à influência antrópica, os quais podem ser 

enquadrados como altos valores de referência, e 2 – 12% do total da área apresentam valores anômalos 

que são considerados outliers, sendo relacionados com a a interferência humana, principalmente com a 

mineração. Este primeiro mapeamento geoquímico da alta densidade feito no QF permitiu delinear um 

controle efetivo da litologia na composição química dos sedimentos, estabelecer um padrão de 

comportamento bem definido para cada tipo de rocha, o que permitiu a detecção de anomalias ocorridas 

em função da ação antrópica.  Além disso, demonstrou espacialmente quais comunidades, cidades e 

bacias hidrográficas estão expostas a riscos ambientais e por isso necessitam ser monitoradas e protegidas.  
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Abstract 

 

 The geochemical mapping and determination of reference values received increasing importance 

in recent years, because contribute to sustainable development tripod (health, environment and economy)  

of a country. These maps contributes to the spatial location of areas with anomalous concentrations 

allowing the identification of their major sources, whereas the determination of reference values is also 

essential to distinguish the normal values from anomalies and to assess the extent of pollution a certain 

area. Here, results from a high-density geochemical mapping and derived related reference values are 

presented, both with environmental focus. 541 stream sediment samples have been collected across the 

Iron Quadrangle, Brazil, with a density of 1 sample per 13 km
2
. To determine the reference values were 

tested different methodologies: mean + 2x standard deviation, median + 2x MAD, boxplot UIF, fractal 

analysis, spatial analysis and associated methodologies. Geochemical maps were compiled using the 

inverse distance weighted (lDW) interpolation method. The results shows that the most ancient techniques 

for determination of reference values , the mean + 2x standard deviation and median + 2x MAD are not 

effective to distinguished normal concentrations from anomalies because overestimate or underestimate 

the reference range. The fractal analysis and Boxplot UIF show, for most of the elements, very close 

values, confirming that the reference range is correct, demonstrating that both are the most appropriate for 

complex geological environments. However, Cu, Fe, Pb and Ti showed conflicting values with a 

difference of 30-46% between methodologies.  However, the values obtained through fractal analysis 

proved to be more consistent with the spatial distribution of elements, and also presented outliers in 

regions where strong environmental impacts are observed, or in basins that presenting rock types rich in 

the element. With regards about geochemical maps, 72 to 78% of the IQ area shows exclusively geogenic 

concentration ranges for the elements studied, and these values can be considered as the background 

lithology. About 15 to 24% represent positive anomalies, likely related to both near surface rock types and 

to human interference, which can be classified as high normal range.Distinct anthropogenic anomalies, 

notably from mining activities explain 2–12% of all samples. This first high density geochemical mapping 

allowed delineate the role of lithology on the elemental composition of the sediments and establish well-

defined behaviour pattern of elements for each rock type, which allowed the detection of anthropogenic 

anomalies. In addition, the new high-density mapping also allows delineating those localities, cities and 

basins that are exposed to higher environmental risks and thus need to be monitored and protected. 

 

 

 

 



  

 xxvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1 - INTRODUÇÃO 

 

Os sedimentos são componentes fundamentais em estudos ambientais de uma bacia 

hidrográfica, pois além de caracterizarem-se como depósitos geoquímicos de metais tóxicos, 

controlam também a disponibilidade e o transporte destas substâncias para a hidrosfera, atmosfera e a 

biota. 

Segundo Walling (2006), o transporte de sedimentos da terra para os rios, córregos e demais 

cursos d’água deve ser visto como a chave do entendimento de transferência de materiais dos sistemas 

terrestres para os aquáticos. Syvitski et al. (2003) estimam que 95% dos sedimentos que entram nos 

oceanos provém de bacias hidrográficas, refletindo, em última análise, o desnudamento de continentes 

(Walling, 2006), promovendo a ciclagem geoquímica (Meybeck, 1994; Ludwig et al. 1996) através da 

transferência de partículas e íons dos sistemas terrestres para ecossistemas aquáticos (Morton, 2003; 

McLaughlin et al. 2003; Caritat et al. 2004).  

Neste contexto, os sedimentos são fundamentais para os estudos geoquímicos, especialmente 

por possuírem uma grande capacidade de concentrar elementos traço, constituindo-se assim como um 

“documento” relevante da assinatura geológica de uma região (Gasparon et al. 2002; Silva et al. 2003; 

De Vivo et al. 2003). No entanto, segundo Reimann et al. (2005), a ação antrópica pode alterar esta 

composição geoquímica. Vários estudos indicam um aumento significativo na concentração de 

elementos traço nos ecossistemas, sobretudo, após a revolução industrial (Villeneuve e Holm, 1984; 

Richardson, 1992), sendo essa elevação muito bem documentada, sobretudo em sedimentos (Aston et 

al. 1973; Gschwend e Hites, 1981; Baudo et al. 1990; Galuska e Migaszewski, 2004). De acordo com 

Kamenov et al. (2009), a urbanização, a industrialização, a mineração e a agricultura tem sido 

responsáveis pela liberação de elementos traço, causando concentrações nos sedimentos de elementos 

em níveis bem acima do esperado. Sendo os sedimentos reconhecidos como um importante repositório 

de elementos traço, acabam por se tornar uma fonte não pontual potencial que pode afetar diretamente 

as águas e os ecossistemas aquáticos. Segundo Soares (2002), os sedimentos contaminados são 

considerados mundialmente como os contaminantes que mais contribuem para a degradação dos 

ecossistemas aquáticos, e, portanto, um problema eminente a ser resolvido para a preservação dos 

recursos hídricos. Neste contexto, estudos voltados para a caracterização da qualidade dos sedimentos 
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podem se constituir em um bom indicador de quantificação das alterações sofridas nestas áreas (Bruno 

2005). 

Considerando os aspectos naturais, o Quadrilátero Ferrífero é conhecido mundialmente por 

sua diversidade de minérios e tipos litológicos. Trata-se, portanto, de uma região com imenso 

patrimônio geoambiental. Além disso, também se constitui em uma das áreas de maior concentração 

populacional do Estado e um dos pilares econômicos de Minas Gerais. A coexistência de grandes 

concentrações humanas e a atividade econômica intensa quase sempre cria intensos conflitos 

relacionados ao uso dos recursos naturais e do espaço. Tais conflitos são especialmente relevantes no 

Quadrilátero Ferrífero (QF), que apresenta, em seu território, uma forte pressão ambiental relacionada 

à atividade mineral, principalmente da mineração de ferro (Nalini et al. 2009). Inúmeros já são os 

problemas advindos desta convivência e a partir disso pode-se projetar que, devido à expansão prevista 

para as áreas de lavra paralelamente ao crescimento das áreas urbanas, estes conflitos irão tornar-se 

mais intensos em um futuro muito próximo.  

A mineração é apontada por vários autores como fonte inesgotável de contaminação de 

sedimentos por elementos traço em rios (Aspinall et al. 1986; Lewin e Macklin, 1987). Muitos 

trabalhos sobre acumulação de elementos traço têm sido feitos em bacias hidrográficas de áreas 

mineradas tanto na Europa como no Brasil, destacando-se os trabalhos de Leigh (1994), Lee et al. 

(2005), Costa (2007), Albanese et al. (2006), Ferreira (2000), Ronchi et al. (2000). Também no QF, 

diversos elementos traço já foram encontrados em concentrações excessivas tanto em águas como 

sedimentos fluviais (Parra et al. 2007; Pereira et al. 2007; Costa 2007, Mendes 2007). O relatório da 

SEMAD (2005) intitulado “Aperfeiçoamento do monitoramento da qualidade das águas da bacia do 

alto curso do Rio das Velhas”, em sua página 114, relata que: 

 

“Outros metais associados aos sedimentos de fundo dos cursos de água sob 

investigação como tungstênio, alumínio, chumbo, arsênio, cádmio. cromo, níquel, 

cobre, bário, ferro, titânio..... também foram detectados nas amostras de 

sedimentos analisadas ao longo da bacia do alto curso do rio das Velhas. Porém, os 

resultados para esses elementos não serão discutidos nesse relatório devido à 

ausência de dados relacionados à toxicidade dos mesmos na literatura pertinente ao 

assunto, embora a presença desses metais em altas concentrações sejam 

prejudiciais à manutenção da vida aquática.” 

 

Diante disso, verifica-se a necessidade de proposição de estratégias que complementem o 

arcabouço legislativo vigente (por exemplo: CONAMA 344/04; CONAMA 430/11; CONAMA 396/08). 

Neste sentido, Costa (2007) relata que é fundamental propor ferramentas de maior abrangência que 
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possibilitem quantificar a “saúde” socioambiental do território do Quadrilátero Ferrífero. Para se 

construir estas ferramentas, são necessários estudos ambientais que incluam a avaliação de concentrações 

dos elementos traço em sedimentos (Buykx et al. 2000), o que possibilitaria caracterizar a extensão da 

poluição e seus possíveis impactos ecológicos (CCME, 2003). Meybeck (1994) e Ludwig et al. (1996) 

destacam dentre os diversos problemas para se quantificar os fluxos de sedimentos e/ou íons, a carência 

de valores de referência para comparação. A utilização de valores de referência (backgrounds) pode ser 

útil tanto para comparações entre os resultados de estudos em áreas degradadas, quanto para a tomada de 

decisões quanto à remediação de áreas contaminadas ou potencialmente contaminadas. Para Hursthouse 

(2001), o desconhecimento dos valores de referência pode levar a se sub ou superestimar a significância 

dos níveis de contaminação de uma dada área. Para Poleto e Merten (2008), uma das maiores lacunas a 

serem preenchidas na área geoambiental é a falta de estudos para a definição de valores de referência 

tanto de solos como de sedimentos. 

O valor de referência pode ser entendido como uma medida relativa para distinguir entre a 

concentração natural do elemento e a concentração influenciada por atividades antrópicas (Costa, 

2007). Segundo o Ontário Ministry of the Environment and Energy (OMEE 1993), o propósito da 

definição de valores de referência de qualidade para sedimentos é o de proteger o ambiente aquático, 

na medida em que estes definem níveis seguros para concentrações de metais, nutrientes e compostos 

orgânicos presentes nos sedimentos. Apesar de sua grande utilidade em estabelecer parâmetros para se 

avaliar a qualidade dos sedimentos, os valores de referência possuem várias limitações. Segundo 

Mudroch e Azcue (1995), a maior objeção imposta aos valores de referência é a sua falta de 

universalização, pois estes são completamente específicos ao local de sua criação.  

Apesar de nos últimos anos o número de trabalhos ambientais que utilizaram sedimentos para 

a avaliação de contaminação ter crescido exponencialmente, segundo Fadigas et al (2006), a carência 

de pesquisas relativas à determinação de valores de referência em sedimentos no Brasil é uma 

realidade. O Brasil, através do Ministério do Meio Ambiente, editou uma resolução para materiais 

dragados em áreas jurisdicionais brasileiras, a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA nº 344 de 25 de março de 2004, visando estabelecer diretrizes gerais e procedimentos 

mínimos para a avaliação do material a ser dragado e o gerenciamento da sua disposição em terra. De 

forma geral, como a resolução se baseou em referências internacionais, como as canadenses e 

americanas, esta acaba reproduzindo os mesmos conceitos e recomendações, como por exemplo, a 

adoção dos valores de referência locais, ou seja, obtidos na área de estudo. Ou seja, pesquisas que 

contemplem a determinação de valores de referência em sedimentos para as várias regiões do país são 

escassas, porém necessárias (Lemos, 2001), já que são ferramentas fundamentais de monitoramento 

geoambiental e fiscalização. 
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Em alguns trabalhos como os de Robaina et al. (2002) e Parra et al. (2007), dentre outros, os 

autores têm tentado definir valores de referência para sedimentos, no entanto, não existe até o 

momento uma prática sistematizada de pesquisa. Meybeck (1994) e Ludwig et al. (1996) alertam 

especificamente para a falta de protocolos padronizados de amostragem como um dos maiores 

entraves dos estudos geoquímicos de sedimentos fluviais. Verificam-se, na maioria dos trabalhos sobre 

o assunto, coletas pontuais em uma determinada bacia hidrográfica, sem espacialização estatística ou 

padrão de densidade de amostragem justificado. Outros trabalhos preferem utilizar softwares para 

definir aleatoriamente os pontos de amostragem (Caritat et al. 2004, Lech 2007, Lech et al. 2008, 

Darnley et al. 1996). Lemos (2000) relata que praticamente todas as pesquisas não levam em 

consideração o contexto geológico da região. Paralelamente, não se encontra nem mesmo a definição 

da ordem de grandeza da bacia hidrográfica amostrada, o que de acordo com Bird et al. (2003) é um 

fator de extrema relevância, pois os sedimentos armazenam todo o cenário geológico e antrópico 

presente nos cursos d’água de uma bacia e, dependendo da escala adotada, os resultados podem não 

representar adequadamente tais cenários. 

Diante do cenário descrito é que se insere a proposta desta pesquisa, que tem dentre os seus 

objetivos, a padronização dos procedimentos de amostragem, que será feita não mais de maneira 

aleatória e sem levar em consideração o contexto geológico da região, mas sim através de uma coleta 

sistematizada em bacias hidrográficas de 3ª ordem (Bolviken et al. 1996), com posterior amostragem 

em áreas preservadas representativas das diversas litologias aflorantes no QF, o que servirá para 

fundamentar geoquimicamente a determinação do background. A partir dos dados geoquímicos 

obtidos, pretende-se confeccionar mapas geoquímicos que concentrem uma grande massa crítica de 

informações, os quais, juntamente com os valores de referência, servirão de ferramenta para a gestão 

socioambiental do Quadrilátero Ferrífero. 

 

1.2 - OBJETIVOS E METAS 

 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral realizar o mapeamento geoquímico de 

sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero e estabelecer valores de referência (background) para os 

principais elementos traço encontrados nestes sedimentos.  

 

Para tal, serão perseguidas as seguintes metas: 
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- Caracterizar geoquimicamente os sedimentos fluviais de bacias hidrográficas de 3ª ordem 

(Strahler 1952) do Quadrilátero Ferrífero, estrategicamente selecionadas a partir de critérios 

geológicos e de influência antrópica; 

 

- Confeccionar mapas de isovalores do Quadrilátero Ferrífero para os diferentes elementos 

químicos presentes nos sedimentos fluviais; 

 

- Analisar, a partir dos valores de referência, as possíveis anomalias, procurando relacioná-las 

com a geologia da bacia ou com a interferência antrópica;  

 

- Propor relações concretas entre concentrações e valores de referência de elementos químicos e 

presença quantitativa de determinadas rochas dentro das bacias de 3ª ordem;  

 

- Propor protocolos de coleta e análise para avaliação da qualidade de sedimentos fluviais. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Quadrilátero Ferrífero está localizado entre as coordenadas 19º45’ a 20º30`S e 44º30’ a 

43º07`W, abrangendo uma área de aproximadamente 7.200 km
2
, a qual engloba totalmente ou 

parcialmente 35 municípios da região central de Minas Gerais, entre eles Barão de Cocais, Belo 

Horizonte, Belo Vale, Betim, Brumadinho, Caeté, Catas Altas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, 

Ibirité, Igarapé, Itabira, Itabirito, Itatiaiuçu, Itaúna, Jeceaba, João Monlevade, Mariana, Mário 

Campos, Mateus Leme, Moeda, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima, Rio 

Manso, Rio Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Joaquim 

de Bicas e Sarzedo. O acesso à região pode ser feito, preferencialmente, pelas rodovias federais BR 

381, BR 040 e BR 356, e pelas rodovias estaduais MG 129, MG 030, MG 436, MG 262, MG 05 

(figura 2.1). 

A população estimada da região é de 4.135.951 (IBGE, 2010), concentrando, atualmente, 22% 

do total da população do estado. A porção norte, mais populosa, encontra-se polarizada pelos 

municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte; a porção sul, por Ouro Branco; a leste, por 

Ouro Preto e Mariana; e, a oeste, por Congonhas do Campo (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1 - Mapa de localização do Quadrilátero Ferrífero, MG 
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De acordo com Scliar (1992), o Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais foi assim denominado 

por Gonzaga de Campos, devido à configuração “planimétrica quadrangular” dos maiores depósitos 

de minério de Ferro, que aparece nas principais elevações que delimitam a região. Os principais 

limites da região são: a norte, o alinhamento da Serra do Curral e sua extensão a sudoeste é 

determinada pelas serras do Rola-Moça e Três Irmãos, Itatiaiuçu e Azul; a sul, as serras de Ouro 

Branco e Itatiaia; a oeste, a Serra da Moeda e, a leste, o conjunto formado pela Serra do Caraça e pelo 

início da Serra do Espinhaço (Dorr 1969). 

As atividades produtivas que embasam a economia da região são basicamente o turismo e a 

mineração, existindo ainda uma intensa atividade industrial com destaque para a siderurgia e a 

metalurgia. A agricultura aparece em pequena escala no contexto regional devido às condições 

topográficas e do solo, que não favorecem a cultivo, aliada à grande concentração fundiária das 

grandes mineradoras. Dentro das atividades de mineração, a região do Quadrilátero Ferrífero abriga 

grandes minerações de ferro, além de vastas reservas de ouro, calcário, bauxita, manganês, argila, 

caulim, etc., constituindo-se assim uma das mais importantes províncias minerais produtivas do país e 

a mais conhecida, em termos geológicos. Para corroborar esta afirmativa, verificou-se que em 2007, a 

produção brasileira de ferro alcançou 354,67 milhões de toneladas e o Quadrilátero Ferrífero foi 

responsável por 72% desse total (DNPM 2008). Em decorrência deste fato, os municípios localizados 

no Quadrilátero Ferrífero apresentam uma participação significativa na economia de Minas Gerais, 

totalizando 26,8% do PIB mineiro, participação esta que tende a aumentar em função da grande 

necessidade de exportação destes minérios que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos. 

 

2.1 - CLIMA 

 

O clima do Quadrilátero Ferrífero é classificado como subquente e semi-úmido com 4 a 5 

meses de seca bem definidos (DNAEE, 1995), devido a sua extensão e as variações de altitudes, 

apresenta basicamente dois tipos climáticos: tipo Cwa e Cwb, de acordo com a classificação climática 

de Köppen. O clima Cwa apresenta-se como temperado-quente, possuindo temperatura média do mês 

mais frio inferior a 18
O
C e a do mês mais quente superior a 22

O
C, localizando-se na parte norte-

nordeste do QF. Ao passo que o clima Cwb é caracterizado como clima mesotérmico chuvoso com 

temperaturas moderadas, também conhecido como subtropical de altitude, ocorrendo com maior 

frequência na região centro-sul do QF, difere do clima Cwa devido à temperatura média do mês mais 

quente ser inferior a 22ºC. (Camargos, 2005). Contudo, todos os tipos climáticos apresentam duas 

estações bem definidas: verão quente e chuvoso e inverno frio e seco. (Silva et al. 2001).  
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A direção do vento dominante é sul, seguida por oeste e leste. A precipitação média anual 

também apresenta variações, encontram-se desde valores próximos a 1300 mm, na parte leste, nas 

proximidades da Serra do Caraça, até 2100 mm, na porção sul, em Ouro Preto. As precipitações 

apresentam um comportamento sazonal bem definido, com distinção entre três meses secos, junho, 

julho e agosto (Camargos, 2005). De acordo com o balanço hidrológico de Thorntwaite (1955), a 

evapotranspiração atinge 800-900 mm/ano, proporcionando um déficit hidrológico de 100 a 150 

mm/ano, principalmente nos meses de julho, agosto e setembro.  

A umidade relativa do ar varia entre 70 e 80%, e também se observa um comportamento 

sazonal sobre este parâmetro climático, as menores médias ocorrem no trimestre de julho a setembro, 

enquanto os maiores valores são observados entre novembro e abril, com maiores incidências nos 

meses de dezembro e janeiro. (Camargos, 2005) 

Atualmente encontram-se em toda a área do QF sete estações meteorológicas, a saber: Belo 

Horizonte, Nova Lima (rio do Peixe), Nova Lima (Lagoa Grande), Nova Lima (Mineração Morro 

Velho), Caeté, Sabará e Ouro Preto. Os dados meteorológicos médios, dos últimos 30 anos, destas 

estações se encontram expostos na tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1- Dados meteorológicos do Quadrilátero Ferrífero – médias anuais 

Parâmetros (unidade) Variação dos valores 

Duração solar (horas) 2000 – 2500 

Temperatura média (
o
C) 18 – 20 

Temperatura mínima (
o
C) 13 – 15 

Temperatura máxima (
o
C) 24 – 27 

Umidade relativa (%) 70 – 75 

Evaporação (mm) 1.100 – 1.200 

Precipitação (mm) 1.400 – 2.000 

Fonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG  
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Dentro do QF, verifica-se que, o clima também é influenciado pelas expressivas variações de 

altitude, as quais possibilitam a formação de microclimas locais, que apresentam condições de 

temperatura e umidade diferentes daquelas encontradas em áreas relativamente próximas, como 

exemplo podemos citar a Serra do Caraça, na porção leste e a Serra de Ouro Branco, na porção sul do 

QF. Nas áreas de maior altitude verifica-se a existência de forte radiação solar, constante incidência de 

ventos, elevada amplitude térmica diária e tempestades de raios (Dutra et al. 2002). 

Outra questão relevante foi relatada por Deschamps e Matschullat (2007), os quais observaram 

os dados da estação meteorológica da Mineração Morro Velho, a mais antiga de Minas Gerais com 

dados desde 1855, constatando que os meses de dezembro a março, maio, setembro e novembro vem 

apresentando uma queda nos índices de precipitação mensal, o que revela uma mudança climática a 

qual pode estar relacionada aos impactos da mineração.  

A importância do conhecimento deste fator para esta pesquisa é que, de acordo com Silva et 

al. (2001),  as variações climáticas são extremamente relevantes para os estudos de sedimentologia 

fluvial, pois a chuva e o escoamento superficial exercem uma grande influência sobre os processos 

erosivos, os quais também são afetados por processos naturais e antrópicos. 

 

2.2 - GEOLOGIA 

 

A complexa geologia do Quadrilátero Ferrífero tem sido objeto de inúmeros estudos desde o 

século XIX, com os trabalhos pioneiros de Eschwege, Gorceix e Derby. No início do século XX, 

Harder e Chamberlin, em 1915, realizaram diversas pesquisas que possibilitaram estabelecer o esboço 

de coluna estratigráfica e, posteriormente, Dorr (1969) propôs a criação de um modelo de evolução 

geológica dos terrenos, o qual serviu como base para os diversos estudos que surgiram sobre o 

Quadrilátero Ferrífero. 

Do ponto de vista geotectônico, o Quadrilátero Ferrífero está inserido no limite meridional do 

Cráton do São Francisco, o qual corresponde a uma unidade tectônica de idade arqueana, que foi 

retrabalhada durante o Ciclo Brasiliano (Almeida 1977).  

A geologia regional é definida, principalmente, por quatro grandes unidades litoestratigráficas 

que são caracterizadas, da base para o topo, pelos complexos metamórficos, supergrupo Rio das 

Velhas, o supergrupo Minas e grupo Itacolomi; localmente, ainda ocorrem depósitos terciários e 

sedimentos recentes (Dorr 1969, Schorscher 1986, Ladeira 1980, Renger et al. 1994, Alkmin e 

Marshack 1998). Segundo Uhlein e Oliveira (2000), à exceção dos complexos metamórficos, cada 

uma das demais unidades litoestratigráficas representa um estágio evolutivo que se iniciou com a 
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formação de uma bacia sedimentar, seguida de orogênese, formação de cadeia montanhosa e, por fim, 

o aplainamento do relevo devido à erosão, sendo que, a partir daí, novos ciclos se sucederam, 

envolvendo as mesmas etapas.  

Nas figuras 2.2 e 2.3 estão, respectivamente, o mapa geológico simplificado e a coluna 

estratigráfica do QF, onde estão representadas as principais unidades litoestratigráficas, cuja descrição 

sucinta encontra-se a seguir.  

 

Complexos Metamórficos 

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

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

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

subordinadamente por granitos, granodioritos, anfibolitos e intrusões máficas a ultramáficas (Herz 

1970, Cordani et al. 1980, Ladeira et al. 1983, Teixeira et al. 2000). 

           

Figura 2.2 - Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (mod. Dorr 1969 e Endo 1997) 
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Supergrupo Rio das Velhas 

O Supergrupo Rio das Velhas corresponde às primeiras manifestações de rochas supracrustais 

no Quadrilátero Ferrífero. São formações metassedimentares e metavulcânicas que definem um 

cinturão de rochas verdes (Dorr 1969; Schorscher 1986) de idade arqueana aproximada de 2,78 Ga. 

(Dorr 1969; Schorscher 1986). Dorr (1969) dividiu o Supergrupo Rio das Velhas nos grupos: Nova 

Lima e Maquiné. O Grupo Nova Lima predomina na região. No que se refere a esta unidade, ocorre o 

predomínio de rochas vulcano-sedimentares constituídas de xistos carbonáticos, metacherts, formação 

ferrífera bandada e filitos. O Grupo Maquiné sobrepõe-se, em discordância erosional, ao Grupo Nova 

Lima, com níveis de metaconglomerados na base, sobrepostos por quartzitos maciços e sericíticos, 

sericita-quartzo- xisto, metaconglomerados oligo e polimíticos e filitos (Dorr 1969). 

Com relação à disponibilidade geoquímica, Parra et al. (2007) concluiu que as principais 

fontes de alumínio, magnésio e potássio são os xistos, ao passo que a presença de veios sulfetados 

deste Supergrupo são responsáveis pela ocorrência de cádmio e chumbo.  

 

Supergrupo Minas 

O Supergrupo Minas é uma sequencia metassedimentar de idade paleoproterozóica. Foi 

inicialmente denominado de Série Minas por Dorr (1969) e foi dividida por este autor em três grupos, 

da base para o topo: Caraça, Itabira e Piracicaba. O Grupo Caraça é representado por metassedimentos 

clásticos de granulação fina a grossa (quartzitos e filitos), depositados durante uma transgressão 

marinha.  

O Grupo Itabira caracteriza-se por metassedimentos químicos e divide-se nas Formações Cauê 

(formações ferríferas) e Gandarela (rochas carbonáticas), depositadas em ambiente de mar raso. A 

Formação Cauê é uma das unidades mais importantes do ponto de vista econômico, foi utilizada como 

camada guia no estudo estratigráfico do Supergrupo Minas (Dorr 1969) e contempla todas as jazidas 

de minério de ferro explotadas da região. A Formação Gandarela, representada por mármores e 

mármores dolomíticos, é também uma das unidades mais importante do ponto de vista econômico, 

pois constitui a unidade encaixante de importantes depósitos minerais como topázio, ouro, barita e 

outros, apresentando com isso uma grande disponibilidade de cálcio e magnésio (Gandini, 1994).  

O Grupo Piracicaba é caracterizado por metassedimentos clásticos (quartzitos e filitos) 

depositados em ambientes de transgressão marinha, sendo formado pelas formações Cercadinho, 

Fecho do Funil, Taboões e Barreiro. A Formação Cercadinho é constituída por quartzitos, quartzitos 

ferruginosos, filitos prateados e lentes de sericita e clorita xisto e a Formação Fecho do Funil é 

representada por filitos dolomíticos, dolomitos argilosos e silicosos, e filitos. A Formação Sabará de 

Gair (1958) constitui a unidade mais jovem do Supergrupo Minas e posiciona- se no topo do Grupo 



Contribuições às Ciências da Terra  Série D(62), vol. 33, 185p.,2015 

 

 
13 

Piracicaba. Representa a unidade de idade paleoproterozóica do Quadrilátero Ferrífero, sendo 

composta por sedimentação essencialmente terrígena. A base do Grupo Sabará é normalmente 

assinalada por um filito conglomerático. As rochas típicas são tufos, vulcanoclásticas, 

metaconglomerados e diamictitos, apresentando matriz comumente clorítica e xistosa (Barbosa e 

Rodrigues 1967, Dorr 1969, Renger et al. 1994). O Grupo Sabará pode representar turbiditos 

derivados de terrenos vulcânicos (Alkmin e Marshak, 1998). 

 

Grupo Itacolomi 

O Grupo Itacolomi foi descrito por Dorr (1969) como uma sequencia de rochas supracrustais 

metamorfizadas que capeiam o Supergrupo Minas, sendo constituído por quartzitos, filitos e 

metaconglomerados, cortadas localmente por diques de rochas básicas. 

 

Diques Máficos 

Segundo Silva (1992) e Silva et al. (1995), no Quadrilátero Ferrífero, podem ser evidenciados 

quatro eventos geradores de diques máficos, cada um deles com feições estruturais, petrográficas e 

geoquímicas próprias, idades variam de 1,7-1,5 Ga a 120 Ma. Os diques seccionam todas as estruturas 

pré-cambrianas e possuem a textura de parcial a totalmente preservada. Os diques metamorfisados 

apresentam assembléias mineralógicas características de fácies xisto verde, e a variação na 

composição química dos minerais plagioclásio e anfibolito está intimamente relacionada com a 

variação na magnitude de deformação, pelo menos naqueles pouco ou não deformados, o quimismo 

original está preservado. Os diques máficos apresentam caráter subalcalino, filiação toleítica, com 

acentuado enriquecimento em ferro, e a afinidade química com basaltos intra-placa continental. As 

variações nas concentrações de elementos traços incompatíveis indicam fontes mantélicas 

heterogêneas ou processos de contaminação crustal.  

 



Vicq, R. F. C., 2015 Mapeamento Geoquímico e Estabelecimento de Valores de Referência de Sedimentos.... 

 

 
14 

 

Figura 2.3 - Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificada de Alkmin e Marshack 1998). 

Coberturas Recentes 

Silva et al. (1995) definem as coberturas recentes existente no Quadrilátero Ferrífero como: 

 Formação Fonseca: sedimentos Cenozóicos da bacia de Fonseca. Ocorrem na porção 

oriental do Quadrilátero Ferrífero, a sudeste da serra do Caraça. São siltitos, argilitos, 

arenitos e linhito, com conglomerado basal, sendo recobertos por superfície de canga. 

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

solos lateríticos residuais, material areno-argiloso, concreções ferruginosas e 

concentrações supergênicas de óxidos de ferro. 

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

idade representados por argilito, arenito e linhito. 

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

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

 Depósitos alúvio-coluviais e residuais recentes: depósitos cenozóicos. 
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2.3 - GEOMORFOLOGIA 

 

Em relação aos aspectos geomorfológicos, o Quadrilátero Ferrífero encontra-se inserido em 

uma área com grande diversidade de relevo. Em geral, o QF apresenta-se como uma superfície 

topograficamente elevada, contrastando com as terras baixas e as colinas dos complexos metamórficos 

adjacentes, onde as altitudes, comumente, são inferiores a 900 metros. Em suma, a região corresponde 

a uma superfície planáltica, onde a morfologia varia de suaves colinas nas áreas associadas às 

formações graníticas e gnáissicas, a trechos bastante acidentados, onde predominam cristas com 

vertentes ravinadas e vales encaixados, associados aos afloramentos de quartzitos, itabiritos e da canga 

ferruginosa (Herz 1970). 

As altitudes médias se encontram em torno de 1000 metros, 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 alcançam 600 metros.  

No Quadrilátero Ferrífero, a influência da litologia sobre a morfologia é muito bem definida, 

verificando-se a formação de relevos do tipo sinclinais suspensos, anticlinais esvaziados e de cristas do 

tipo hogback 
1
 (Souza et al. 2005). Geralmente, as maiores altitudes surgem nas serras que demarcam os 

limites da região, principalmente, nos maciços formados por itabiritos e quartzitos do Supergrupo Minas 

e do Grupo Itacolomi; enquanto, as áreas mais rebaixadas aparecem na porção central e no entorno do 

Quadrilátero Ferrífero, comumente, associadas aos terrenos dos complexos metamórficos. Em alguns 

casos, as variações de litologia são responsáveis pelo aparecimento de desníveis superiores a 1000 

metros, como acontece no contato entre o maciço quartzítico da Serra do Caraça e o Complexo 

Metamórfico Santa Rita Durão, nas proximidades do município de Santa Bárbara.  

Além do aspecto litológico, as formas do relevo atual, também são resultantes da erosão 

diferencial (Salgado 2006), que se manifesta pelos grandes arcabouços estruturais, como sinclinais e 

anticlinais, alicerçados pelos quartzitos e itabiritos do Supergrupo Minas e do Grupo Itacolomi, e pelas 

superfícies rebaixadas dos complexos metamórficos (Barbosa e Rodrigues, 1967). Segundo Varajão 

(1991), as diferenças entre os vários níveis altimétricos que aparecem com frequência no Quadrilátero 

Ferrífero, representam o testemunho de antigas superfícies de aplainamento que ocorreram na Plataforma 

                                                 

1 Hogback: Termo da língua inglesa que significa uma estrutura inclinada, semelhante à de uma cuesta; onde o mergulho das camadas pode 

ser superior a 30º. Ambos os termos são caracterizados como formas de relevo que expressam o resultado da ação da erosão diferencial 

(Guerra e Cunha, 2007). 
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Sul-americana. Desta forma, as áreas melhor preservadas no contexto altimétrico regional, sobretudo, no 

topo das cristas situadas nas abas dos anticlinais e sinclinais, corresponderiam a superfícies cimeiras de 

origem cretácea. Já nos níveis inferiores, os testemunhos são de dimensão menor e a interferência de 

prováveis superfícies de aplainamento acontece por meio de “planos horizontais imaginários, tangentes 

aos topos das colinas” (Varajão, 1991). 

Em resumo, o relevo da região pode ser dividido basicamente em dois tipos: linhas e cristas de 

cumeadas, formando trechos modelados de dissecação diferencial, isolados em meio a modelados de 

dissecação homogênea (Salgado, 2006). Os primeiros apresentam altimetria elevada e continuidade e 

extensão da sua forma, geralmente, estão relacionados a processos estruturais de elaboração do relevo, 

dentre os quais podemos citar: as falhas normais e de empurrão e os fatores litológicos (itabiritos e 

quartzitos). Os relevos de dissecação homogênea formam a parte central e o entorno do Quadrilátero 

Ferrífero, abrangendo colinas pouco alongadas, com topos convexos e tabulares dos Complexos 

Metamórficos (RADAMBRASIL, 1983). 

Baseados nestas diferenças morfoaltimétricas, Barbosa e Rodrigues (1967) definiram cinco 

“Províncias Topográficas” para o Quadrilátero Ferrífero, a saber: o Maciço do Caraça, a leste, a Serra 

de Ouro Branco, a sul, a Serra da Moeda, a oeste, a Serra do Curral, a norte, e o Batólito de Itabirito 

(Complexo Bação), no centro-sul. 

 

1) O Maciço do Caraça apresenta-se como um conjunto de fortes escarpamentos de 

orientação irregular, com altitudes superiores a 2000 metros. Verifica-se que as maiores 

variações de altitude se encontram na porção voltada para parte externa do Quadrilátero 

Ferrífero, a nordeste, com diferenças de níveis superiores a 1000 metros. 

 

2) A Serra de Ouro Branco aparece como importante unidade topográfica, e também 

apresenta os seus maiores desníveis voltados para a parte externa do Quadrilátero. No 

entanto, as diferenças entre cotas altimétricas chegam a 600 metros. 

 

3) A Serra da Moeda é uma unidade representada pelas cristas, com altitudes médias de 1300 

metros, alinhadas na direção norte-sul. As cotas diminuem gradativamente à medida que 

se dirigem para o interior do Sinclinal Moeda (a leste) voltando a atingir os níveis 

anteriores nas proximidades do Pico de Itabirito. 
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4) A Serra do Curral é uma unidade representada por cristas dominantes na direção noroeste-

sudeste, com altitudes médias de 1200 metros. A encosta voltada para Belo Horizonte, a 

norte, mostra-se mais abrupta que a encosta voltada para o interior do Quadrilátero, a sul 

e, consequentemente, os cursos d’água são mais bem organizados nessa encosta. 

 

5) O Batólito de Itabirito (ou Complexo Bação) é uma unidade onde predominam as colinas, 

que geralmente não alcançam altitudes superiores a 1100 metros. A área exibe formas 

onduladas atravessadas no sentido norte-sul pelo vale do Rio Itabirito. 

 

2.4 – HIDROGRAFIA 

 

Com relação à hidrografia, o Quadrilátero Ferrífero apresenta em seus domínios parte das 

cabeceiras de duas importantes bacias: bacia do rio Doce e a bacia do rio São Francisco.  

Os divisores hidrográficos destas bacias são: a Serra da Moeda, a oeste, dividindo as bacias do 

rio das Velhas e do Paraopeba; as serras do Caraça e de Antônio Pereira, na porção centro leste, 

dividindo as bacias do rio das Velhas e do Piracicaba; e a Serra de Ouro Preto, dividindo as bacias do 

rio das Velhas e rio do Carmo. 

A bacia do rio Doce apresenta apenas uma pequena parte inserida dentro do território do QF, 

contudo hospeda as cabeceiras de alguns tributários que formam o rio Doce. As bacias do ribeirão do 

Carmo, Gualaxo do Sul e Gualaxo do Norte, cujos rios se juntam formando a bacia do rio do Carmo 

constituem-se uma das principais bacias situadas dentro do QF e que drenam para o rio Doce. 

Contudo, estas bacias sofrem desde o início da ocupação das Minas Gerais com a interferência 

antrópica. Para ilustrar este fato, Costa (2001) estudou o Rio Gualaxo do Norte, que recebe os 

efluentes das minas de Timbopeba, Samarco, Capanema, Samitri e de garimpos de ouro e verificou 

que diversos parâmetros físico-químicos, dentre eles: alcalinidade, sulfato, sódio, condutividade 

elétrica e sólidos totais estavam alterados. O posicionamento da bacia do Rio do Carmo em relação à 

Bacia do Rio Doce está explicitado na figura 2.4.  
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Figura 2.4 - Posicionamento da bacia do rio do Carmo na bacia do rio Doce (Costa, 2001) 

 

O rio Piracicaba também é um importante afluente do rio Doce que nasce dentro do território 

do QF. Com sua nascente localizada no município de Ouro Preto, a uma altitude de 1680m, o rio 

percorre 241 km até desaguar no rio Doce, na divisa dos municípios de Ipatinga e Timóteo. Esta bacia 

é formada por bacias de menor porte, bacia do rio Conceição e do rio Santa Bárbara, as quais também 

sofrem com o impacto das minerações (Parra et al, 2007, Mendes, 2007).  

A bacia do rio São Francisco, por sua vez, encontra-se representada pelas bacias do rio das 

Velhas e do rio Paraopeba. O rio das Velhas, um dos principais tributários do rio São Francisco, tem a 

sua nascente principal localizada na Cachoeira das Andorinhas em Ouro Preto, ao norte da sede do 

município, a uma altitude aproximada de 1.500 m. A bacia do rio das Velhas compreende uma área de 

29.173 km
2
, onde estão localizados 51 municípios que abrigam uma população de aproximadamente 

4,8 milhões de habitantes (Camargos, 2005). 

A principal porção do rio das Velhas que se encontra localizada no QF é o Alto rio das Velhas. 

Esta região, que engloba os municípios de Ouro Preto, Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, 

Belo Horizonte, Sabará e Contagem é caracterizada por apresentar uma forte pressão ambiental sobre 

o rio, devido à intensa atividade minerária, que gera uma grande quantidade de efluentes os quais 

apresentam elevados teores de sólidos em suspensão e diferentes espécies metálicas (Pereira et al. 

2007). É justamente nesta região que se encontram muitos cursos d’água estudados por outros autores, 

e que também serão objeto de estudo deste trabalho. 
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O rio Paraopeba, que tem a sua nascente no município de Cristiano Otoni, também perpassa 

pelos domínios do Quadrilátero Ferrífero, atravessando os municípios de Congonhas, Conselheiro 

Lafaiete, Belo Vale, Moeda, Brumadinho. Durante este percurso, o rio sofre principalmente com os 

impactos da mineração, da agricultura e da urbanização desordenada, o que têm causado alterações 

significativas nos parâmetros físico-químicos de qualidade das águas (CBH- Paraopeba, 2010). 

Corroborando esta afirmativa, Vicq et al. (2012) constatou-se nos municípios de Conselheiro Lafaiete 

e Congonhas, que os rios Bananeiras e Camapuã, respectivamente sofrem com a ação antrópica, sendo 

encontrados níveis de oxigênio dissolvido extremamente baixos no primeiro em virtude do lançamento 

de esgotos sanitários e alterações de turbidez e sólidos totais no Camapuã, em decorrência do uso e 

ocupação do solo.  

 

  2.5 – BIOMAS 

 

O Quadrilátero Ferrífero apresenta grande diversidade de biomas, que incluem desde a Mata 

Atlântica (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, 

principalmente de fisionomia campestre, tais como: os campos cerrados nas áreas de média vertente e 

os campos rupestres em áreas de afloramentos rochosos e campos ferruginosos (Rizzini, 1979; Costa 

et al. 1998).  

 

Nestes biomas são encontradas diversas espécies vegetais e animais, algumas delas 

vulneráveis às ameaças provenientes da expansão das atividades minerais e da ocupação urbana 

desordenada. A cobertura vegetal atual reflete o resultado da atuação humana sobre o meio ambiente, 

verificando-se muitas áreas em que a cobertura vegetal original foi substituída por atividades 

agropastoris, por lavras de mineração e pelos reflorestamentos de eucaliptos. Entretanto, também são 

encontradas importantes áreas florestais remanescentes (figura 2.5), principalmente sobre as encostas 

de serras, o que ocorre devido à dificuldade de acesso.  
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Figura 2.5 - Morro com topo convexo caracterizando o relevo tipo de planaltos dessecados, com vegetação 

secundária, típica de Mata Atlântica (Costa, 2007) 

 

Aliado a isso, a região apresenta várias áreas de proteção ambiental, o que ocorre como 

medida de controle diante da grande exploração de recursos naturais na região e, principalmente, como 

forma de proteção dos mananciais de água para abastecimento da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. 

Dentre estas áreas de proteção ambiental, podemos citar a APA Sul-RMBH, criada em 1994, a 

qual engloba áreas de preservação permanente de vários municípios, sendo constituída por diversos 

tipos de unidades de conservação, a saber: 

- Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) da Serra do Caraça (que se encontra nos 

municípios de Santa Bárbara e Catas Altas); 

- APA Municipal do Mingu (situada no município de Rio Acima e Nova Lima); 

- Reserva Biológica da Mata do Jambreiro (situada no município de Nova Lima); 

- Parque Estadual da Baleia, com uma área de 102 ha que abriga seis nascentes, que são 

utilizadas pela população do Aglomerado do bairro Serra, localizado no município de Belo Horizonte; 

- Parque Estadual da Serra do Rola Moça, com uma área de 3.941 ha, com sua área sendo 

distribuída entre os municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima e Ibirité. 

A APA Sul-RMBH também foi criada com o objetivo de preservar os mananciais que 

abastecem, respectivamente 70% da população de Belo Horizonte e 50% da região metropolitana. 

Foram criadas 11 Áreas de Proteção Especial (APE) em Belo Horizonte e no entorno da capital, a 
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saber: APE Taboões, APE Rola-Moça, APE Fechos, APE Bálsamo, APE Mutuca, APE Catarina, APE 

Barreiro e APE Cercadinho. Estes mananciais abrangem 4807 ha de área, dos quais 1303 ha 

apresentam cobertura arbórea (Relatório APA Sul - RMBH, 2005). 

Na porção sul do Quadrilátero Ferrífero também se verificam outras áreas de proteção 

ambiental, a APA das Andorinhas (situada em Ouro Preto), o Parque Estadual do Itacolomi (entre os 

municípios de Ouro Preto e Mariana), a Floresta Estadual do Uaimii (localizada em Ouro Preto) e a 

Estação Ecológica do Tripuí (também situada em Ouro Preto).  

Recentemente, em 2009, também foi criado Parque Estadual da Serra de Ouro Branco, com 

uma área de 7.520,78 ha, a qual é distribuída entre os municípios de Ouro Branco e Ouro Preto. Por 

fim, em 2010 também ocorreu a criação da Estação Ecológica de Arêdes, localizada no município de 

Itabirito.  
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CAPÍTULO 3 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 - RIOS E SEDIMENTOS 

 

3.1.1 - Intemperismo e Erosão 

 

O intemperismo pode ser descrito em dois estágios, o intemperismo físico, que causa a 

desagregação das rochas em frações menores tendo como conseqüências a redução da granulometria 

dos minerais, o contínuo aumento da superfície específica e a formação de solo. Posteriormente têm-se 

o intemperismo químico, o qual implica em transformações químicas dos minerais que compõem a 

rocha. O principal agente do intemperismo químico é a água, e isso tem um peso relevante quando se 

compara o intemperismo em países de clima temperado e tropical. Segundo estudos da Universidade 

Politécnica de Madrid (1984 apud Carvalho, 1994), em cenários de clima temperado o intemperismo 

físico ocorre em maior intensidade e o material erodido guarda consigo uma carga química relevante 

da rocha-mãe, nos países tropicais devido principalmente aos altos índices pluviométricos, o 

intemperismo químico ocorre com maior intensidade. Em países de clima tropical predomina o 

intemperismo químico. A água, maior solvente natural, abundante nestas regiões, provoca a alteração 

intempérica dos minerais causando a dissolução e formação de novos minerais e novos horizontes de 

solo (Shotbolt et al. 2006). Os minerais silicatos são atacados pela hidrólise e carbonatos são 

dissolvidos, resultando em dissolução e transporte de íons de K, Na, Mg, Ca deixando horizontes de 

solos ricos em Al, Fe e Si. Desta forma, os minerais formadores de rocha (feldspatos, quartzo, micas, 

olivinas, piroxênios e anfibólios) dão lugar aos minerais neoformados (caulinita, esmectita, goethita, 

gibbsita). (Alloway, 1995) 

Os rios representam um dos mais importantes agentes geológicos do planeta e desempenham 

papel de grande relevância na modelagem do relevo, no condicionamento ambiental e na própria vida 

do ser humano (Suguio 2003). Assim como a água constitui o principal agente do intemperismo e 

erosão, são os rios os agentes mais importantes no transporte dos materiais intemperizados das áreas 

elevadas para as mais baixas dos continentes e para o mar (Christofoletti 2002). Makkaveyev (1986) 

relata que o transporte de sedimentos ocorre principalmente nos cursos de água, sendo que 70 a 90% 

da quantidade transportada ocorrem no período das chuvas, assim como a erosão. Na tentativa de 

compreender estes processos, as investigações sobre as erosões hídricas e fluviais se iniciaram no 

início do século XX. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Granulometria
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No caso da erosão hídrica, Hudson (1995) cita que o Serviço Florestal Americano estudou 

qualitativamente as erosões em 1915, e nas décadas seguintes o mesmo pesquisou os efeitos da 

rotatividade de culturas sobre o escoamento superficial e a erosão em pequenas áreas experimentais. 

Nas décadas seguintes, foram desenvolvidos os primeiros modelos matemáticos que procuravam 

relacionar os fatores que interferiam nos processos erosivos e calculavam as perdas de solo sempre 

relacionando uma determinada massa de solo perdida por uma unidade de área. A partir desta base 

teórica, entre 1955 e 1975, Wischmeier e Smith (1978) desenvolveram e aprimoraram a Equação 

universal de perdas de solo (USLE- Universal Soil Loss Equation), até hoje referência pra trabalhos de 

quantificação de erosão hídrica. A partir da década de 1960, surgiram equações que poderiam ser 

aplicadas ao nível de bacias hidrográficas de pequeno porte, dentre as quais se destacam o modelo de 

Fournier (1960) e a equação de Djorovic (1974 apud Carvalho, 1994). Posteriormente, a equação de 

transporte de Williams (1975 apud Carvalho, 1994) permitiu calcular a erosão dentro do próprio canal. 

Estes modelos matemáticos apresentam a vazão, a largura, a velocidade, o comprimento do canal, a 

precipitação do mês mais chuvoso, a precipitação anual e a declividade como principais fatores 

condicionantes da erosão. Em seu conteúdo, Djorovic, também procura relacionar o tipo de solo, 

clima, vegetação e relevo como critérios relevantes para o avanço da erosão.  

De acordo com Carvalho (1994), o comportamento da bacia em relação aos sedimentos é muito 

variável desde as partes mais altas até as planícies. Com isso, o transporte de sedimentos e a 

granulometria destes são influenciados, dentre outros fatores, pela variação da altitude da bacia 

hidrográfica. Os sedimentos que chegam ao curso d'água têm diversas granulometrias e sofrerão um 

processo de transporte que irá variar de acordo com as condições locais e de escoamento. A erosão 

fluvial é um fenômeno contínuo e espontâneo que ocorre devido à ação das correntes dos rios, a qual 

provoca escavações no leito e da margem do rio, carregando os materiais geológicos que compõem 

leito do canal. A erosão de leito é causada basicamente pela ação da corrente, enquanto a erosão de 

margem é proporcionada pela ação da corrente, pela ação das ondas que esta corrente provoca e ainda 

pelo encharcamento do terreno marginal, causando o seu desgaste e posterior desabamento. 

(Makkaveyev 1986). O processo de erosão fluvial tem a sua intensidade aumentada em função do 

conteúdo de energia presente dentro do rio, sendo que esta energia se apresenta basicamente na forma 

de energia cinética, obtida a partir da transformação local da energia potencial (Christofoletti, 2002). 

Dentre as evidências do aumento da energia cinética, tem-se um aumento da turbulência e da 

velocidade, com consequente ampliação da capacidade de transporte do rio. De acordo com Babińsky 

et al. (2005), a velocidade está relacionada diretamente com a energia cinética e varia em função de 

vários fatores, dentre os quais a declividade é o mais importante. A turbulência também pode ser 

relacionada diretamente com a energia potencial, pois, constata-se que quanto maior a diferença 

altimétrica entre dois pontos, maior é a turbulência resultante no curso d´água.  
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 Segundo Carvalho (1994), os termos erosão e sedimentação envolvem processos de 

desprendimento, transporte e deposição de partículas sólidas, as quais são usualmente chamadas de 

sedimentos. Esses processos têm estado ativos através do tempo geológico e têm auxiliado na 

modelagem do relevo do nosso mundo atual, dando origem aos diversos padrões fluviais. Assim, a 

classificação geomorfológica dos rios se baseia fundamentalmente na interrelação dos processos de 

erosão e sedimentação. De acordo com Makkaveyev (1986), os diversos tipos de canais: retilíneos, 

meândricos e anastomosados apresentam padrões de erosão diferenciados que proporcionarão a 

formação de materiais com características físicas e químicas peculiares. Desta forma, Bogomolov et 

al. (2002) e Carvalho (1994) colocam que, em geral, os canais meândricos apresentam altos teores de 

silte e argila, ao passo que rios anastomosados ocorre o predomínio de uma carga mais arenosa. Por 

outro lado, para Babińsky et al. (2005) o processo erosivo é de grande importância para a morfologia 

fluvial pois atua diretamente no aprofundamento e no alargamento dos rios, sendo responsável pelo 

delineamento e formação dos rios, os quais posteriormente atuam como agente modelador da rede 

hidrográfica. Aliado a isso, Schumm (1977) relata que dentro de um mesmo rio, podemos ter também 

variações granulométricas, pois mesmo em trechos retilíneos, estes se apresentam subdivididos em 

trechos de corredeiras e de poços, nos quais se verificam velocidades de fluxo diferentes, o que 

ocasiona distintos processos de erosão e sedimentação, bem como provoca uma nítida diferenciação de 

frações granulométricas. Cunha (1996) descreve que a parte alta da bacia hidrográfica apresenta maior 

declividade e com isso maior erosão, sendo possível observar que nas cabeceiras dos rios, os 

sedimentos são compostos por fragmentos de tamanhos maiores, incluindo-se aí cascalhos, seixos e 

pedregulhos. À medida que são transportados, atingindo as partes médias do curso, estes materiais vão 

se fracionando, originando sedimentos de granulometria menor, transformando-se em areias grossas, 

médias e finas. Já na parte baixa da bacia, verifica-se uma diminuição ainda maior na granulometria 

dos sedimentos, dando origem às frações silte e argila, nesta região verificam-se ainda muitos 

sedimentos em suspensão e outros se depositando nas margens, em forma de lama.  

Devido a todo este contexto, fica claro porque o conhecimento do comportamento, da 

qualidade e da quantidade de sedimentos erodidos, transportados e depositados é fundamental em 

estudos que buscam entender corretamente as características de uma bacia hidrográfica. 

 

3.1.2 - Transporte Sedimentar 

 

Os processos hidrossedimentológicos são complexos e compreendem a desagregação 

(“erosão” na definição estrita), o transporte, a sedimentação, a consolidação de sedimentos. Segundo 

Gupta (1996a) os estudos dos processos hidrossedimentológicos são de grande importância para a 



Vicq, R. F. C., 2015 Mapeamento Geoquímico e Estabelecimento de Valores de Referência de Sedimentos.... 

 

 

26 

gestão integrada dos recursos naturais, pois os sedimentos acarretam sérios problemas ambientais. 

Infelizmente, são poucos os trabalhos dedicados ao assunto. Segundo Gupta (1996a), isto se dá porque 

estes processos são extremamente lentos e, em decorrência disso, coletas regulares de dados e 

amostras, trabalhos de laboratório, processamento de dados, e estimativas de parâmetros são onerosos 

do ponto de vista de tempo e recursos, além de exigirem muito esforço.  

As características dos sedimentos transportados por um rio dependem, principalmente, de 

fatores como a velocidade média da corrente (a qual varia em função da declividade média), o tipo de 

material geológico, o tamanho e forma da partícula, forma do canal, clima e cobertura vegetal da bacia 

de drenagem, especialmente da mata ciliar imediatamente adjacente aos cursos de água (Mortatti et al. 

2002). Estes fatores estão bastante interligados e em estudos geomorfológicos e hidrológicos se torna 

difícil a compreensão destas relações quando os mais diversos fatores variam espacial e 

temporalmente dentro da bacia de drenagem.  

Os sedimentos que chegam aos rios em diversas granulometrias sofrerão um processo de 

transporte que irá variar de acordo com as condições locais e de escoamento. As forças que atuarão 

sobre a partícula podem mantê-la em suspensão ou no fundo do rio, saltando do leito para o 

escoamento e deslizando ou rolando ao longo do leito. Esta situação pode variar em função do 

tamanho da partícula, do peso e formato, da forma de escoamento (laminar, turbulento corrente ou 

turbulento encachoeirado, o qual é definido pelo número de Froude
1
 dos obstáculos no leito, e de 

diversos outros fatores interrelacionados, tais como: declividade do leito, forma do canal, temperatura 

da água e etc. (Stevens e Yang, 1989). Assim, as formas de transporte de sólidos podem ocorrer de três 

maneiras diferentes, sendo descritas de seguinte forma: 

 

 Carga sólida de arrasto: Contempla as partículas de sedimento que rolam ou escorregam 

longitudinalmente no curso d’água, estas partículas estão em contato com o leito 

praticamente o tempo todo. 

 Carga sólida saltante: São as partículas que pulam ao longo do curso d’água devido ao 

efeito da correnteza ou do impacto de outras partículas. 

 Carga sólida em suspensão: São as partículas que estão sustentadas pelas componentes 

verticais das velocidades do fluxo turbulento, são pequenas o suficiente para 

permanecerem em suspensão. 

                                                 

1 Número de Froude (F): Número obtido através da divisão da velocidade média do rio pela raiz quadrada do produto entre a força da 

gravidade e a profundidade da água. Se o número de Froude for maior que 1, o rio está em regime de fluxo rápido ou encachoeirado. 
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A carga sólida em suspensão é constituída por partículas de menor granulometria (silte e 

argila), que por serem pequenas se conservam em suspensão pelo fluxo turbulento. Ward e Trimble 

(1995) afirmam que na maioria dos rios a carga em suspensão representa mais de 90% do material 

total transportado. Já para Suguio e Bigarella (1990), as cargas saltantes e de arrasto geralmente 

representam entre 10 e 20% da carga em suspensão, a exceção dos rios entrelaçados, em que a carga 

de leito pode exceder 50% da carga total. As cargas de arrasto e saltante vão constituir o material do 

leito, de granulometria maior, como as areias e cascalhos, são roladas, deslizadas ou saltam ao longo 

do leito dos rios.  

 A carga dissolvida compreende os constituintes intemperizados das rochas que são 

transportados em solução química pelas águas fluviais e subterrâneas (Christofoletti, 2002). A 

composição química das águas fluviais varia de acordo com a litologia, a vegetação e a utilização do 

solo da bacia hidrográfica (Silva et al. 2003). As cargas em suspensão ou dissolvida são transportadas 

na mesma velocidade em que a água flui. Ao passo que a carga sólida saltante e de arrasto se 

movimentam a uma velocidade menor, pois estão sujeitas à resistência do atrito. 

 Diante dos fatores que afetam o transporte de sedimento fluvial vale dizer que as condições 

locais, como natureza geológica, tipo de uso da terra, dissecação do relevo, tipo de solo, o clima e a 

atividade antrópica exercem significativa importância no regime hidrossedimentológico (Hasnain e 

Thayyen, 1999). Em relação à interferência antrópica, Carvalho (1994) descreve que as atividades 

humanas introduzem uma profunda influência na erosão. O autor ainda conclui que sob determinadas 

circunstâncias, as taxas de erosão podem ser até 100 vezes maiores com a interferência humana, do 

que seria apenas considerando-se em termos geológicos. 

 Dentre as atividades humanas, a contaminação por elementos traço, em áreas de mineração, é 

uma herança inevitável do desenvolvimento da sociedade humana, principalmente desde a revolução 

industrial. Stumm e Morgan (1996) descrevem que a mineração atua como um forte condicionante de 

aumento na erosão e consequentemente no transporte de sedimentos, e embora a engenharia apresente 

uma série de soluções para a disposição e armazenamento de resíduos, muitas vezes estes resíduos 

percolam no solo ou sofrem com a ação erosiva atingindo os ambientes aquáticos naturais que sofrem 

alterações nos seus parâmetros físico-químicos (Tressoldi e Consoni, 1998). Ronchi et al. (2000) 

verificaram que áreas de lavra a céu aberto ou de rejeito favorecem a ação erosiva da chuva por muitos 

anos, mesmo após a exploração da mina ter cessado.  
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3.2 - GEOQUÍMICA DOS SEDIMENTOS FLUVIAIS 

 

3.2.1 - Sedimentos Fluviais e sua Importância para os Ecossistemas Aquáticos 

 

Rochas e minerais encontrados na crosta terrestre são as fontes primárias de elementos 

químicos para o ambiente, os quais são liberados e redistribuídos por diferentes tipos de mecanismos. 

Para entender esta dinâmica é preciso compreender que processos de alteração supergênicos podem 

levar à liberação de elementos tóxicos, principalmente metais pesados para o meio ambiente. Os 

fatores que controlam o destino final de um elemento tóxico, ou seja, se ele irá precipitar como uma 

fase insolúvel ou ser adsorvido sobre a superfície, ou ainda se será liberado, transportado e, 

eventualmente absorvido pelas plantas, solos e sedimentos, dependem essencialmente das  condições 

geológicas, físico-químicas, climáticas e biológicas do local  (Alloway, 1995).  

Por isso, quando se tem o objetivo de analisar o comportamento de tais elementos, é 

fundamental estudar a interface entre as rochas, a biosfera e da hidrosfera. Este estudo é um processo 

extremamente complexo devido ao caráter multicomponente de todos os compartimentos envolvidos,  

cujos equilíbrios químicos estão em constante alteração (Sposito, 1989). As reações químicas que 

ocorrem nestes compartimentos citados  determinam a mobilização e redistribuição dos elementos nos  

solos e sedimentos, sendo encontrada geralmente  uma  significativa correlação entre a concentração 

total de elementos em sedimentos e os materiais de origem (Roca et al. 2008).  

             Os sedimentos fluviais possuem não somente esta capacidade de correlação, mas apresentam 

também valores agregados de ordem ecológica, social e econômica, sendo um dos principais 

componentes de um ecossistema aquático, constituindo-se como fonte de recursos energéticos para o 

compartimento biótico e indiretamente para organismos de níveis tróficos mais elevados na cadeia 

alimentar (Sednet, 2003), sendo um componente-chave para o estudo da integridade ecológica destes 

ambientes (Moreira e Boaventura 2003). De acordo com Smith e Huck (1999), o estudo dos 

sedimentos se faz necessário pois a dinâmica entre a água, solos e rochas de uma bacia pode ser 

fielmente retratada pelos sedimentos, contudo a influência das atividades humanas, pode causar 

mudanças nas características físico-químicas das águas, de maneira que os metais adsorvidos pelos 

óxi-hidróxidos de ferro e minerais de argila que se acumularam nas bacias de sedimentação estão 

sujeitos à liberação por desorção para águas superficiais e subterrâneas. 

Aliado a isso, estes compartimentos aquáticos participam ativamente dos processos 

biogeoquímicos desempenhando importante função no comportamento de metais aportados para o 

sistema hídrico. São importantes depositários de elementos traço e também atuam como fontes 
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potenciais de liberação desses elementos traço para o ambiente aquático principalmente quando temos 

eventos hidrodinâmicos, tais como: aumento da velocidade do fluxo do rio e inundação do leito, o que 

torna os elementos traço disponíveis para incorporação pela biota.  

O papel dos sedimentos no meio aquático vai além de atuar como um depositários de 

elementos traço, os sedimentos exercem função fundamental na manutenção da flora e da fauna, uma 

vez que servem como fonte de alimentos para inúmeras espécies, não somente peixes, mas também 

aves, as quais muitas vezes buscam o seu alimento em brejos, mangues e wetlands. Paralelamente a 

isso, Heise e Ahlf (2002) descrevem que os sedimentos têm demonstrado ser um ambiente no qual as 

bactérias podem sobreviver mais tempo em estado metabolicamente reduzido, o que torna muito difícil 

a sua detecção, desta forma a possível acumulação de bactérias e vírus na superfície dos sedimentos 

aumenta em muito o risco de absorção de agentes patogênicos para todo os seres vivos.  

Heise e Ahlf (2002) relatam que embora em muitos países europeus, a qualidade da água tenha 

melhorado ao longo das últimas décadas por causa de diminuição de emissões industriais e da 

construção de estações de tratamento de águas residuárias, estas melhorias não são observados na 

mesma medida em sedimentos. De acordo com Ottesen et al. (1989) em muitos países a influência dos 

sedimentos na qualidade da água ainda não é efetivamente considerado, haja visto que vários deles 

apresentam resoluções específicas para água, mas nenhuma legislação relacionada a sedimentos, como 

exemplo temos a Itália (Albanese et al. 2006) e o Brasil.   

Segundo Swennen e Van der Sluys, 2001, que estudaram a evolução histórica da concentração 

de elementos traços em sedimentos na Bélgica e em Luxemburgo, os sedimentos são uma ferramenta 

adequada para avaliar o legado das atividades humanas sobre o meio ambiente, permitindo uma 

comparação entre os níveis dos elementos da era pré-industrial até as concentrações atuais. Carvalho 

(1994) reafirma esta premissa ressaltando que  é possível estudar a evolução histórica de um 

ecossistema aquático e dos ecossistemas terrestres adjacentes através da análise das relações entre 

elementos traço contidos nos sedimentos ou ainda pesquisar o histórico recente de ocupação da bacia 

de drenagem através da análise dos sedimentos superficiais.  

Em ambientes aquáticos, os íons metálicos e os metalóides podem estar distribuídos entre as 

fases solúveis em água, coloidal, material em suspensão e uma grande proporção dessas espécies é 

incorporada aos sedimentos de fundo (Filgueiras et al. 2004). Segundo Förstner et al. (1995), de modo 

geral, os sedimentos têm uma maior capacidade de reter espécies químicas orgânicas e inorgânicas. 

Para este autor, menos de 1% das substâncias que atingem um sistema aquático são dissolvidas em 

água e, consequentemente, mais de 99% são estocadas no compartimento sedimentar. Esta afirmativa 

é contestada por Gerrits e Edelenbos (2004), que afirmam que mais que 90 % dos metais do ambiente 

fluvial são incorporados em sedimentos em suspensão, no entanto conclui-se que a contaminação por 
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metais em sedimentos é muito mais intensa do que em águas. Vários estudos (Eleutério 1997, 

Lottermoser 2000, Costa 2001) demonstraram esta assertiva, e descrevem que os metais são mais 

estáveis como solutos do que como íons dissolvidos na solução. Hidróxidos de ferro, alumínio, 

manganês e substâncias húmicas são respectivamente fases minerais e orgânicas que conferem 

propriedade de adsorção aos sedimentos, que por sua vez exercem papel importante no acúmulo, 

transporte e biodisponibilidade de metais traço em ambientes aquáticos (Moreira 2002).  

Durante o transporte no sistema fluvial, elementos traço em forma de soluto, tornam-se 

complexados e também adsorvidos ou absorvidos em sedimentos em suspensão ou em sedimentos 

finos de fundo. Soares et al. (2004) e Moreira (2002) recomendam que a análise da composição dos 

sedimentos deve ser realizada nas frações granulométricas mais finas dos sedimentos (silte e argila), 

pois se observa uma maior afinidade dos elementos traço com estas frações. Esta afirmativa é 

corroborada por Reimann et al. (2009), os quais relatam que a granulometria é um fator chave para a 

determinação da concentração dos elementos químicos em solos e sedimentos.      

             Rawlins et al. (2010) relatam que a granulometria dos sedimentos é um fator importante 

porque ela está intimamente relacionada com a área superficial específica, uma propriedade 

fundamental que controla uma série de reações químicas, como por exemplo, a capacidade de troca 

catiônica (CTC). Estes processos químicos que envolvem as reações de adsorção e dessorção entre os 

íons dissolvidos e as espécies minerais nas águas e sedimentos influenciam nos processos biológicos, 

o que foi demonstrado por Cardinale et al. (2002) que verificaram um impacto significativo na 

produtividade das algas primárias a na respiração de organismos bentônicos em ambientes aquáticos 

submetidos a sedimentos de diferentes granulometrias.  

Diante de todo este contexto, conclui-se que a análise completa dos sedimentos fluviais 

fornece uma eficiente ferramenta para o gerenciamento da qualidade hídrica (Förstner et al. 1995), 

para a distinção da origem da poluição, (Soares et al. 2004) e, especialmente, para o entendimento dos 

processos geoquímicos atuantes nos ecossistemas aquáticos.  

 

3.2.2 - Assinatura Geológica e Influência Antrópica 

 

A variação da concentração de elementos químicos em sedimentos pode ser caracterizada em 

função de fatores como a geologia da região, o uso e ocupação da área do entorno, o regime hidrológico, o 

tipo de vegetação, a presença de mineralizações, dentre outros (Tarvainen e Kallio, 2002). 
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Segundo Mortatti et al. (2002), estudos geoquímicos dos sedimentos fluviais, normalmente 

conduzidos em amostras de sedimento de fundo, permitem uma avaliação histórica da origem e 

distribuição dos elementos traço na área de drenagem. A concentração destes elementos nos 

sedimentos sofre grande influência do contexto geológico da região (De Vivo et al. 2003). De acordo 

com Silva et al. (2003), devido à sua capacidade de concentrar os elementos traço presentes na água, 

os sedimentos fluviais têm uma grande importância para os estudos geoquímicos, constituindo-se 

assim como um “documento” relevante que demonstra a assinatura geológica da região. Fletcher 

(1997) confirma esta importância relatando que os sedimentos fluviais têm sido usados nos últimos 50 

anos como principal método de identificação de áreas com potencial mineral, contudo ressalta que a 

partir dos anos 1970, as pesquisas com sedimentos fluviais também começaram a ser usadas com 

propósito de monitorar a qualidade ambiental.  

              As pesquisas com sedimentos fluviais partem da premissa básica que um fluxo de sedimentos 

é a representação fidedigna do produto da degradação e da erosão a montante do local da amostra.       

(Webb et al. 1978; Lahermo et al. 1996). No entanto, fatores como, topografia (variação de altitude), 

clima, morfologia do canal, vazão, e processos químicos pode resultar em diferenças significativas 

entre a composição química de uma rocha-mãe e o produto do seu intemperismo (Nahon, 1991).  

De acordo com Meissner et al. (1994) a influência da topografia na distribuição e 

concentrações de elementos químicos é significante, pois a distribuição de metais correlaciona-se com 

a distribuição de matéria orgânica, e quanto maior o desnível topográfico da bacia de drenagem menor 

é o acúmulo de matéria orgânica. Corroborando esta afirmativa, Friese et al. (2000), observaram que 

elementos como Cr, Ni e Fe são encontrados em maiores concentrações associados às maiores 

quantidades de argilas e matéria orgânica, sendo, portanto transportados como sedimentos finos em 

suspensão para distâncias maiores. Berndtsson (1990) constatou que poluentes retidos nos sedimentos 

representam 30-50 % da massa total de metais pesados transportados pela extensão do rio.  Por outro 

lado, elementos como As, Cu e Zn estão associados aos sedimentos de maior granulometria e, portanto 

mais pesados, apresentado uma menor capacidade de transporte.  

             Discutindo a morfologia do canal, Fletcher (1997) concluiu a velocidade do fluxo, a qual varia 

em função do regime hídrico, da variação de altitude da bacia, declive do canal e das diferentes regiões 

geomorfológicas de um rio (poço, corredeira e transição), é um fator determinante para a 

granulometria e consequente para a concentração dos elementos químicos. A pesquisa deste autor 

analisou várias vazões e verificou que uma chuva intensa pode iniciar o transporte de frações 

superiores a  100 µm  em suspensão, as quais praticamente não carregam elementos químicos.  

               Aliado a isso, Cannon et al. (2004), Carranza e Hale (1997), Chandrajith et al. (2000) 

relatam ainda que outros fatores podem interferir nesta relação, dentre os quais temos:     
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a) A bacia a montante pode apresentar vários tipos litológicos, os quais liberam diversas espécies 

químicas que podem sofrer processo de oxidação, redução, adsorção ou mesmo reagirem entre 

si, modificando assim a composição dos sedimentos. 

b)  As espécies químicas apresentam diferentes graus de mobilidade, com isso teremos diferentes 

velocidades de transporte entre o material de origem e o fluxo de sedimentos.  

c) Pode ocorrer o fornecimento de um novo fluxo de sedimentos através fontes pontuais,  

d)  Por fim, todo este processo de degradação e erosão a montante pode ser perturbado com 

atividades antrópicas, tais como: mineração, uso e ocupação do solo ou atividades agrícolas.  

              Verifica-se que o cenário sedimentológico encontrado no exultório de uma bacia de drenagem 

é na realidade um resumo de todos os processos de origem natural e antropogênica os quais podem 

afetar significativamente a sua composição que ocorreram a montante daquele ponto.  

 Corroborando esta proposta, Salomons e Forstner (1980) dizem que as atividades antrópicas 

podem contribuir para emissão de elementos traço para o ecossistema, seja através da emissão de 

efluentes domésticos e industriais para os rios ou, indiretamente, através de emissões desses elementos 

traço para a atmosfera na forma de aerossóis que irão retornar ao ecossistema através das precipitações 

pluviais ou por deposição atmosférica. Reimann et al. (2005) indicam que a ação antrópica, pode 

alterar esta assinatura geogênica presente nos sedimentos. Vários estudos indicam uma elevação 

significativa na concentração de elementos traço nos ecossistemas, após a revolução industrial 

(Villeneuve e Holm, 1984; Richardson, 1992), sendo essa elevação muito bem documentada, 

sobretudo em sedimentos fluviais de leito (Aston et al. 1973; Gschwend e Hites, 1981; Baudo et al. 

1990; Galuska e Migaszewski, 2004). Roca et al. (2008), reafirmam esta influência relatando que o 

fluxo de metais pesados na biosfera, causado por atividades humanas 

teve um acréscimo significativo nas últimas décadas, trazendo como consequência uma maior 

exposição da população a riscos ambientais.  

Ainda discutindo a interferência antrópica, Sahuquillo et al. (2002) descrevem que os elementos 

traço em sedimentos podem existir em diferentes formas químicas, o que depende justamente desta ação. 

Diferentes variáveis como a gênese dos sedimentos e os processos que controlam o transporte e a 

redistribuição dos elementos, como adsorção, dessorção, precipitação, solubilização e floculação, 

determinam o comportamento dos sedimentos nos ambientes fluviais.  

Em sua pesquisa, os autores relatam que quando estes compartimentos não sofrem ação antrópica, 

os metais traço estão principalmente ligados aos silicatos e aos minerais primários e, portanto, com baixo 

grau de mobilidade. Já aqueles elementos químicos incorporados a partir de atividades antrópicas 
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apresentam maior mobilidade e estão ligados a outras fases do sedimento, como carbonatos, óxidos, 

hidróxidos e sulfetos. 

Este contexto é confirmado por Dong et al. (2001), os quais relatam que os óxidos e 

hidróxidos de ferro apresentam uma grande capacidade de captura de metais, podendo reter e extrair 

grande quantidade de metais das águas fluviais, caracterizando-se assim como um sistema natural de 

remediação. No entanto, mudanças nas condições físico-químicas dos sedimentos podem provocar a 

liberação de metais associados aos oxi-hidróxidos de ferro e manganês.  

Dentre estas mudanças nas características físico-químicas, Borba (2002) descreve que a 

degradação da matéria orgânica decorrente da presença de esgotos nos sedimentos, pode provocar a 

formação de um ambiente redutor com dissolução de goethitas e consequente liberação do As. Este 

problema é particularmente relevante no QF, onde a presença de As, em concentrações significativas é 

uma realidade, principalmente em áreas contaminadas pela exploração aurífera.  

Também estudando este aspecto no QF, (Costa, 2007, Basílio 2005), verificaram que este 

processo ocorre de maneira frequente na bacia do Ribeirão do Carmo, a qual apresenta além da 

matéria orgânica natural, uma elevada carga orgânica proveniente de esgotos que são lançados 

diretamente no ribeirão pelos municípios de Ouro Preto e Mariana. Os mesmos autores relatam que as 

anomalias de As e Cd associados à matéria orgânica e aos óxi-hidróxidos de ferro são preocupantes, 

principalmente porque existe a presença de microorganismos que favorecem a redução do Fe
+3

 e os 

elementos a ele associados, podendo ser solubilizados para as águas da bacia. 

Corroborando esta assertiva Dong et al. (2001), estudando a adsorção de metais pesados em 

sedimentos, verificou que o Cd, As, Cu, Zn e Pb em sedimentos e solos de ambientes fluviais podem 

produzir efeitos tóxicos e bioacumulativos e em comunidades humanas. Paralelamente a isso, os 

sedimentos de planícies de inundação podem ser considerados reservatórios de elementos traço, cujas 

frações biodisponíveis podem ameaçar a qualidade de vida, induzindo perturbações do ecossistema e 

efeitos adversos à saúde humana (Costa, 2007).  

Por fim, Gleyzes et al. (2002) constataram que os sedimentos soterrados durante a inundação, 

podem estar sujeitos a reduções químicas, isso ocorre principalmente com aqueles que apresentam 

elementos-traço vinculados aos óxidos de ferro com altas concentrações de matéria orgânica. Desta 

forma, o As e o Cd, podem ser reduzidos e liberados, apresentando-se dissolvidos na água superficial 

ou subterrânea.  
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3.2.3 – Contaminação dos Sedimentos 

 

Poleto e Merten (2008) relatam que os sedimentos não são somente um dos maiores 

poluidores da água, mas atuam também como catalisadores, carreadores e como agentes fixadores de 

outros materiais poluidores. O sedimento sozinho degrada a qualidade da água para inúmeras 

atividades, causando também impactos relevantes à biota aquática (Russel et al. 2001). Aliado a isso, 

vários produtos químicos podem ser assimilados dentro deste compartimento, e trocas iônicas podem 

ocorrer entre o soluto e o sedimento, o que faz deste componente aquático um agente importante de 

poluição. Sedimentos contaminados são considerados mundialmente como os contaminantes que mais 

contribuem para a degradação do ecossistema aquático, atuando de forma difusa, o que dificulta o 

controle da poluição, sendo considerados, portanto, um problema eminente a ser resolvido para a 

preservação dos recursos hídricos (Pardos et al. 2004).  

Em ambientes fluviais são encontrados sedimentos de vários tamanhos, diferentes origens 

geológicas e composição orgânica, tais variações ocorrem em função de vários fatores, tais como: 

tipos de rocha, relevo, uso e ocupação do solo, clima e ação antrópica, a qual propicia uma maior ou 

menor intensidade de lançamento de efluentes. Geralmente, em regiões próximas às nascentes, o leito 

do rio apresenta uma quantidade maior de sedimentos de maior granulometria, composto por 

fragmentos de rochas, ao passo que nas porções mais baixas da bacia, comumente são encontrados 

sedimentos originados a partir da erosão do solo, os quais são compostos por partículas que 

apresentam um tamanho que varia entre a areia e a argila (Rocha e Martin, 2005). 

Os sedimentos também podem apresentar composição orgânica, e isto acontece principalmente 

em ambientes lênticos, como por exemplo, os lagos, devido à decomposição de algas e macrófitas. De 

acordo com Droppo (2002), os sedimentos são o produto de uma composição de partículas primárias 

como grãos de quartzo ou argilominerais, combinados com matéria orgânica e óxidos, formando um 

agregado.  

Devido ao fato dos sedimentos fluviais agirem como um reservatório de contaminantes para o 

ambiente e para os organismos que vivem sob ou estão em contato direto com este compartimento, 

estes representam um grande risco para os ecossistemas aquáticos (Chapman et al. 1999), demandando 

ações de monitoramento e controle. Como exemplo deste perigo, um relatório da FAO (2004) que 

analisou espécies aquáticas no norte da Europa e América do Norte, tais como: salmão, esturjão e o 

mexilhão pérola de água doce demonstrou que algumas espécies de peixes, dentre elas o salmão, que 

colocam os seus ovos em sedimentos, são muito suscetíveis a qualquer alteração neste habitat. A 

mesma pesquisa alertou ainda que a qualidade dos sedimentos tem uma influência relevante sobre as 
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comunidades bentônicas, e que uma alteração neste equilíbrio pode causar uma diminuição dos 

recursos marinhos, incluindo aqueles explorados comercialmente. 

 O mesmo relatório aponta que o principal critério de avaliação de qualidade dos sedimentos 

tem sido as concentrações de metais pesados. No entanto, existe um grande número de substâncias 

produzidas pelas indústrias que não são monitoradas adequadamente, devido ao dispêndio financeiro 

que seria necessário para fazer todas as análises químicas desta grande variedade de contaminantes 

que potencialmente podem estar presentes neste compartimento ambiental. Como exemplo, podemos 

citar a contaminação de hexaclorociclohexano no rio Elba, onde foram encontradas concentrações 18 

vezes superiores ao permitido.  

No Brasil, inúmeros trabalhos tem se dedicado a esta temática (Silvério, 2003; Almeida 2010; 

Santos et al. 1997). Contudo, a primeira pesquisa efetiva em relação ao tema foi conduzida por Bjork 

(1979) que verificou altas concentrações de cálcio no Lago Paranoá, em Brasília, provavelmente em 

decorrência de sedimentos contaminados com resíduos da construção civil, os quais foram despejados 

ao longo das décadas de 60 e 70. Beasley e Kneale (2002) relatam que este tipo de sedimento pode 

causar sérios desequilíbrios ecológicos, provocando a ocorrência de uma superpopulação de moluscos 

devido ao aumento da concentração de cálcio disponível para a formação das suas carapaças, os 

mesmos autores chamam a atenção para o fato de que estes sedimentos podem influenciar o 

desenvolvimento de macroinvertebrados que estão na base da cadeia alimentar e com isso podem 

produzir alterações em toda a cadeia ecológica.  Confirmando esta assertiva, Ono et al. (2000), que 

também estudaram os sedimentos contaminados pela construção civil, constatando que existe uma 

correlação entre estes sedimentos e genotoxidade. 

Diante desta toxicidade, verificou-se nas décadas de 1970 e 1980, a necessidade de 

monitoramento dos sedimentos em sistemas aquáticos, sendo realizado inicialmente através de 

dragagens no sentido de apenas controlar a quantidade dos sedimentos (Adams et al. 1992). Contudo, 

desde o início da revolução industrial, devido às emissões antropogênicas de poluentes na água têm-se 

constatado uma rápida deterioração da qualidade dos sedimentos, principalmente com o 

enriquecimento destes por elementos traço, principalmente os metais pesados.  

           De acordo com Porto (1995), os metais pesados, como Cu, Cd, Pb, Cr, Hg, Ni, Zn e, ainda, As, 

Co e Se, são elementos químicos que aparecem com bastante frequência em áreas urbanizadas, e 

também em comunidades rurais que apresentam litologias correlatas ou estejam fortemente 

antropizadas. Segundo Banerjee (2003), apesar do Pb e Cd serem os elementos mais estudados em 

sedimentos urbanos, outros elementos traço, tais como Cr, Cu, Zn e Ni, os quais também são 

normalmente encontrados em ambientes urbanos merecem atenção especial devido ao seu potencial 

tóxico para os seres vivos.  Uma pesquisa de Gromaire et al.(2001) relatou que os metais mais 
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impactantes e comuns em áreas urbanas são Cd, Cu, Pb e Zn, preconizando desta forma, a necessidade 

constante do monitoramento e do gerenciamento da qualidade dos sedimentos.  

 Constata-se a partir de todo este cenário que os sedimentos contaminados podem atingir 

diretamente organismos bentônicos, como por exemplo: vermes, moluscos, insetos e peixes, bem 

como outras formas de vida que se alimentam destes organismos (Environment Canadá 2003), dentre 

as quais temos organismos não aquáticos (animais silvestres e o homem), os quais se encontram no 

topo da cadeia alimentar (OMEE, 1993). Inserido neste contexto, Baird (2002) relata que muitos 

organismos aquáticos tais como: ostras e mexilhões podem bioacumular metais pesados (Hg e Cd) 

apresentando uma concentração 100 mil vezes superior àquela encontrada nas águas que estes 

habitam.  

 Reafirmando este preceito, muitos estudos descrevem que não é somente o ambiente aquático 

que sofre com os efeitos dos sedimentos contaminados, Banerjee (2003), realizou uma pesquisa em 

Nova Déli (Índia) e constatou que muitas crianças que estão expostas a sedimentos acabam se 

contaminando com maior intensidade, uma vez que estas tem o hábito de colocar as mãos na boca.  De 

acordo com Baird (2002) foi verificado que um aumento nas concentrações de As de uma região da 

Bulgária triplicou os casos de defeitos congênitos em crianças nascidas de mulheres que moravam 

nesta região. Em uma pesquisa realizada pelo Centro de Controle Prevenção de Doenças dos EUA em 

2003, foi constatado um aumento na concentração dos metais pesados em humanos o que pode ser a 

causa de inúmeras doenças, tais como: hipertensão, anemia, lesões no SNC, lesões nos rins, edemas e 

fibroses pulmonares, câncer e cardiopatite. Verifica-se desta forma que, a contaminação dos 

sedimentos causa problemas que vão além do ambiente aquático, atingindo também seres humanos e 

outros componentes da cadeia. 

                 

 

3.2.4. Gerenciamento da Qualidade dos Sedimentos 

 

Os primeiros estudos que analisaram a qualidade dos sedimentos foram desenvolvidos pela 

Federal Water Quality Administration e adotado pela United States Environmental Protection Agency 

(U.S.E.P.A), em 1973, devido à necessidade de orientar o destino e gerenciar materiais originados de 

dragagens. Os critérios incluíam parâmetros de avaliação, dentre estes metais pesados, e se algum 

valor numérico fosse excedido, o sedimento era classificado como poluído e deveria ser tratado.  
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Com o intuito de melhorar a análise qualitativa dos sedimentos, o Ontário Ministry of the 

Environment and Energy (OMEE, 1993) desenvolveu o conceito de VGQS (Valores Guia para a 

Qualidade de Sedimentos), os quais representam valores de referência de concentrações de poluentes 

que podem causar efeitos adversos à biota resultante da exposição a estes contaminantes. A partir 

deste conceito, o OMEE dividiu a faixa de contaminantes em três níveis: 

1. Nenhum ou pouco efeito adverso para espécies sensíveis de organismos bentônicos,  

2. Provável ou pequeno efeito adverso para espécies sensíveis de organismos bentônicos e,  

3. Significativo ou severo efeito adverso para espécies sensíveis de organismos bentônicos.  

Em seu documento final, o OMEE também determina os conceitos e os valores de TEL e PEL 

(tabela 3.1), os quais podem ser interpretados da seguinte forma: os valores TEL (Threshold Effect 

Concentration Level - Nível limite de efeito) são definidos como sendo o limite superior da faixa de 

concentração de contaminantes com nenhum ou pouco efeito adverso. Então, os sedimentos com 

concentrações de elementos tóxicos superiores ao valor de TEL devem ser considerados como 

prováveis causadores de efeito adverso para os organismos bentônicos e os elementos com 

concentrações inferiores ao TEL, como não causadores de efeitos adversos para a biota. Já, os valores 

de PEL (Probable Effect Level - Nível provável de efeito), representam o limite inferior da faixa de 

contaminantes em que os efeitos adversos à biota são frequentemente esperados. Estes valores de TEL 

e PEL foram obtidos através de métodos analíticos (AVS- Acid Volatile Sulfide e EqP- equilibrium 

partitioning) e tratamentos estatísticos (Smith et al. 1999), e foram adotados como valores 

orientadores posteriormente pela CETESB (1998) e pelo CONAMA (Resolução 344/2004). 

Tabela 3.1 - Guidelines de qualidade de sedimentos do Ontario Ministry of the Environment and Energy. - 

OMEE para nutrientes, metais, e compostos orgânicos (concentração total em μg g
-1

 de peso seco) 

 

Elementos Nível de efeito: Baixo (mg kg-
1
) Nível de efeito: Severo (mg kg-

1
) 

Arsênio (As) 5,9 33 

Cádmio (Cd) 0,6 10 

Cobalto (Co) - 50 

Cromo (Cr) 37,3 80 

Cobre (Cu) 35,7 70 

Níquel (Ni) 18 30 

Zinco (Zn) 123 120 

 

Na Holanda, que tem uma longa história de políticas de proteção de solos e sedimentos datada 

desde 1962, os valores de referência foram reformulados em meados dos anos 90 (tabela 3.2), 
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introduzindo métodos ecotoxicológicos e considerando também o potencial humano de exposição aos 

contaminantes (Bird et al. 2003; Lee et al. 2005). Os critérios estabelecidos pelos valores de referência 

holandeses têm sido adotados por muitos países da Europa e usados em numerosos estudos de 

poluição por metais em diversos países como meio de avaliação dos níveis de contaminação (Macklin 

e Klimek, 1992; Macklin et al. 2003; Bird et al. 2003; Lee et al. 2005).  

 

Tabela 3.2 - Guideline Holandês para concentrações totais de metais em sedimentos, com valores de referência 

limite e de intervenção 

 

Elementos Nível de efeito: Baixo (mg kg-
1
) Nível de efeito: Severo (mg kg-

1
) 

Arsênio (As) 29 55 

Cádmio (Cd) 0,8 12 

Cobalto (Co) 9 240 

Adaptado: Ministery of Housing Spatial Planning and Environment – VROM (2000) 

 

Pode-se perceber que os valores encontrados na legislação holandesa são muito mais 

permissivos que aqueles verificados no Canadá.  

No Brasil, o controle da qualidade dos sedimentos iniciou-se de maneira genérica em 2004, 

através do Ministério do Meio Ambiente, que editou uma resolução para materiais dragados, a 

Resolução CONAMA nº 344 (25/03/2004), visando estabelecer diretrizes gerais e procedimentos 

mínimos para a avaliação do material a ser dragado. A resolução fixou dois níveis ou limites para o 

material a ser dragado (tabela 3.3): 

 Nível 1: Limiar abaixo do qual se prevê baixa probabilidade de efeitos adversos à biota;  

 Nível 2: Limiar acima do qual se prevê um provável efeito adverso à biota. 

De forma geral, como a resolução brasileira utilizou referências internacionais, como as 

canadenses, holandesas e americanas, para definir os valores, estes não representam a realidade 

encontrada no país, por isso é necessária a adoção de valores locais, ou seja, obtidos na área de estudo. 

 

 

 

Tabela 3.3 – Valores de referência estabelecidos pela Resolução CONAMA n
o
 344/2004 em mg/kg 

Elementos Nível I Nível II 
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Arsênio (As) 5,9 17 

Cádmio (Cd) 0,6 3,5 

Adaptado de Brasil (2004) 

 

Mesmo sem uma resolução norteadora, pois a CONAMA 344/2004 trata apenas de materiais 

dragados, têm-se verificado no Brasil alguns trabalhos tentando avaliar a contaminação de sedimentos. 

Silvério (2003) desenvolveu um estudo em cinco represas do Rio Tietê (Billings, Rasgão, Barra 

Bonita, Bariri e Promissão) determinando os valores guia para a qualidade de sedimentos (VGQS) 

destas represas, e concluindo que em alguns pontos os valores encontrados estavam relativamente 

altos e poderiam causar efeitos adversos à biota. Em 2008, Poleto e Merten analisaram os teores de 

Co, Cd e As em sedimentos de uma sub-bacia urbana, localizada em Viamão, região metropolitana de 

Porto Alegre. Estes autores realizaram entre os anos de 2003 e 2006 várias campanhas de amostragem 

nos rios que compõem a bacia, sendo coletadas 29 amostras de sedimentos, sempre na região central 

do canal. Os resultados encontrados demonstram que as concentrações de Co, Cd e As estão muito 

acima dos VGQS preconizados no Canadá e na Holanda (tabela 3.4). A pesquisa demonstrou também 

que a comparação entre os valores das concentrações totais dos elementos obtidos nos sedimentos 

fluviais em relação aos valores de referência estabelecidos nos Guidelines Holandeses e Canadenses é 

limitada ou inadequada para possibilitar o enquadramento das concentrações verificadas, isto sugere a 

utilização de valores de referência local (background). Mortatti et al.(2010) estudaram a distribuição 

de Cr, Cu, Ni, Zn e Pb nos sedimentos de fundo ao longo da bacia do rio Tietê, uma das regiões mais 

poluídas do sudeste do Brasil. Dentre as conclusões relevantes deste estudo, verifica-se que na parte 

alta da bacia de drenagem, a maioria dos metais pesados se mostrou mais concentrado na fração 

residual dos sedimentos, enquanto que à jusante, Zn, Cr e Ni se mostraram associados à fração 

biodisponível em mais de 60%, sendo principalmente ligados aos óxidos de Fe. Foram encontradas 

regiões fortemente poluídas para Zn e de moderada para fortemente poluída para Ni, no sentido da foz. 

 As elevadas concentrações observadas na parte média da bacia de drenagem, quando 

comparadas com as concentrações médias do fundo geoquímico natural, ocorrem devido à forte 

influência antrópica verificada nesta parte da bacia.  

 

 

 

 

Tabela 3.4 – Concentrações totais, médias, mediana, desvio padrão e background das amostras de sedimentos 

fluviais coletados em Porto Alegre-RS entre 2003 e 2006  
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Elementos 
Nº de amostras 

analisadas 

Média 

(μg g-
1
) 

Mediana 

(μg g-
1
) 

Desvio Padrão 

(μg g-
1
) 

Background 

(μg g-
1
) 

Arsênio (As) 29 0,62 0,60 0,23 0,07 

Cádmio (Cd) 29 25,07 26,70 8,58 19,00 

Cobalto (Co) 29 59,88 72,00 26,03 55,00 

Fonte: Poleto e Merten (2008) 

 

Apesar da grande aplicação prática de se estabelecer parâmetros para se avaliar a qualidade 

dos sedimentos, todos os Guidelines apresentam várias limitações. De acordo com Mudroch e Azcue 

(1995), o maior problema dos Guidelines é a sua falta de universalização, pois estes somente se 

aplicam aos locais onde foram concebidos. 

Para Poleto e Gonçalves (2006), esta especificidade demonstra-se de maneira clara quando se 

comparam os valores limites estabelecidos pela legislação holandesa com aqueles verificados na 

resolução canadense. Constata-se que os valores encontrados na Holanda são muito altos em relação 

aos do Canadá, isso ocorre principalmente em função das diferenças mineralógicas de cada região. Por 

fim, os mesmos autores relatam que este é um bom exemplo de que é extremamente arriscada a 

utilização de valores produzidos a partir de estudos conduzidos em outras regiões ou países, e por isso 

sugerem a adoção de valores de referência locais.  

Na porção sul do QF, Pereira et al. (2007) também estudaram os VGQS do o As, Cd, Cr, Cu, 

Ni e Zn verificando que dos 20 trechos fluviais pesquisados todos extrapolaram valores de PEL para o 

Cd, 18 ficaram acima do valor estabelecido para o Ni e 16 excederam a concentração estipulada para o 

Cr. Em relação aos valores de ERL (Effect Range-Low - intervalo de efeito baixo) e ERM (Effect 

Range-Mediam - intervalo de efeito médio), que são menos restritivos, os autores constaram que em 

90% dos sítios amostrais os valores de Cd excedem o limite superior, para o Ni verifica-se que 65% 

dos trechos fluviais estão acima do padrão estabelecido e, no caso do Cr, 55% dos valores se 

encontram acima dos sugeridos para ERM. O trabalho ainda destaca que para o arsênio, apesar de 

somente oito amostras extrapolarem os limites superiores para os dois critérios, em um local de 

amostragem têm-se um comportamento anômalo, no qual foi verificada uma concentração cerca de 

sete vezes maior que o limite superior para ERL/ERM e 32 vezes maior que os limites sugerido por 

TEL/PEL. Já para o cobre e zinco quase todos os segmentos fluviais apresentam concentrações destes 

elementos abaixo do nível inferior, ou entre o limite inferior e o superior. Costa (2007) também 

abordou os VGQS para o QF, apontando que os sedimentos de canal apresentaram maiores 

concentrações de elementos químicos quando comparados com amostras de sedimentos de planícies 
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de inundação. Para ilustrar esta conclusão, a autora relata que as concentrações de As verificadas nos 

sedimentos de canal foram aproximadamente dez vezes maiores do que os VGQS encontrados na 

literatura. Os elementos Cd e Mn também apresentaram anomalias consideráveis, chegando a atingir 

valores de 100 vezes maiores que o valor de referência de sedimentos de fácies de canal.  

Os VGQS representam em sua essência valores ou intervalos que podem causar efeitos 

adversos à biota a partir de um determinado tempo de exposição. Porém, como a concentração dos 

elementos nos sedimentos sofre grande influência do contexto geológico da região (De Vivo et al. 

2003), estudos geoquímicos devem ser conduzidos no sentido de definir os valores de referência ou de 

background locais (OMEE, 1993; Buykx et al. 2000). Para a determinação destes valores são 

realizadas comparações entre sedimentos que sofreram a interferência antrópica de uma determinada 

região e seus respectivos valores de referência, que são considerados como o background (Mudroch e 

Azcue, 1995). Para Hursthouse (2001), o não reconhecimento dos valores de background local poderá 

sub ou superestimar a significância dos níveis de contaminação. Por isso, a definição de valores de 

background associada à confecção de mapas geoquímicos, têm-se demonstrado uma ferramenta 

extremamente útil para a compreensão de problemas ambientais, pois permite fazer comparações entre 

o contexto geológico de uma região e a extensão da poluição em áreas degradadas, o que pode 

contribuir com no processo de tomada de decisões quanto à remediação de áreas contaminadas ou 

potencialmente contaminadas. 

 

3.3 – MAPEAMENTO GEOQUÍMICO DE SEDIMENTOS 

 

O mapeamento geoquímico tem sido desde tempos históricos uma das ferramentas mais 

importantes para o conhecimento, sobrevivência e evolução da humanidade. Segundo Smith et al. 

(2012), nos EUA, a grande evolução da geoquímica parece estar ligada à agricultura (análise de solos), 

ao meio ambiente e à saúde (análise de água), mas é interessante notar que nos países com tradição 

mineira antiga (Alemanha, França, Inglaterra), a geoquímica teve raízes mais profundas do que em 

nações sem essa tradição.  

Caritat et al. (2007) que realizaram um mapeamento geoquímico em três estados da Austrália,  

descrevem que o conhecimento  dos padrões das concentrações  naturais dos elementos químicos ao 

longo de todo um país  bem como da sua representação espacial podem conribuir de forma 

significativa para o tripé de crescimento de um país (economia, ambiente e desenvolvimento social), 

pois a partir deste conhecimento podem ser descobertas novas áreas para exploração mineral, e podem 
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ser estabelecidos  valores de background e de segurança para que a população não fique exposta a 

riscos ambientais, bem como direcionar políticas ambientais.  

Apesar da importância econômica e ambiental dos mapas geoquímicos, os primeiros 

movimentos para a produção concreta destes mapas a nível global surgiram nos anos 40, no entanto 

com o objetivo era produzir um mapa geológico da Terra, o qual foi publicado em 1989.  

Contudo, um mapa geológico não substitui um mapa geoquímico, pois a informação litológica 

contida em um mapa geológico é, geralmente, indicadora da distribuição dos elementos maiores, mas 

as inferências que podem ser concluídas acerca dos elementos menores, e principalmente, dos 

elementos em traço são praticamente nulas, embora muitos destes elementos apresentem um enorme 

potencial tóxico.  

A evolução da geoquímica e do consequente mapeamento ganhou impulso com a introdução, 

na década de 50, dos métodos de análise colorimétrica. Nos anos finais desta década, os sedimentos 

fluviais passaram a ser o material amostrado dominante, depois de uma fase inicial na qual os solos 

eram o meio de amostragem mais usado. Dentre os elementos que predominavam as análises 

geoquímicas neste período estavam o Cu, Ni, Pb e Zn, pois apresentavam um elevado interesse 

econômico.  

Em 1964, Webb defendeu a criação na Grã-Bretanha de um projeto nacional de geoquímica 

multi-elementar, com objetivo de ser aplicado à agricultura, saúde humana e poluição. Esta ideia deu 

origem ao primeiro atlas geoquímico (Webb et al. 1966, 1978). Nos anos 70, as técnicas de análise 

química e as metodologias de cartografia geoquímica evoluíram de tal forma que foi possível agregar 

estas informações em conjunto, obtendo-se informações quantitativas sobre a composição química do 

ambiente superficial (Webb et al. 1966, 1978). Com isso, a produção cartográfica em geoquímica 

ganhou impulso.  

Este impulso foi corroborado quando IGCP (International Geological Correlation Programme) 

editou o primeiro relatório de mapeamento geoquímico de nível global, denominado IGCP 259, em 

1995, e a partir disso o FOREGS (Fórum Europeu de Serviços Geológicos) iniciou uma estratégia de 

mapeamento geoquímico em quase todos os países da Europa.  

Apesar de alguns países já terem produzido alguns atlas geoquímicos, Inglaterra, Escócia, País 

de Gales e Irlanda (BGS, 1990, 1991, 1992, 1993); Finlândia (Koljonen, 1992); Estados Unidos (Reid, 

1993) Canadá (Fortescue e Vida 1989, 1990, 1991a, 1991b); Rússia (Burenkov et al. 1991); China 

(Xuejing et al. 1997), a quantidade de elementos apresentados é limitada.  

Os atlas geoquímicos publicados na Alemanha, Áustria e Finlândia, em 2001, 2002 e 2003 

respectivamente, são de grande qualidade, mas estes não foram acompanhados pelos países vizinhos, o 
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que é fundamental para a questão ambiental, uma vez que na Europa muitas bacias hidrográficas 

atravessam vários países e necessitam de uma gestão compartilhada.  

No Brasil, o emprego do mapeamento geoquímico em largas escalas ocorreu a partir do final 

da década de 60 e, principalmente, na década de 70 e início dos anos 80, inicialmente com o apoio do 

USGS, e depois como parte dos trabalhos do Plano Mestre Decenal para Avaliação de Recursos 

Minerais do Brasil, 1965-1974, o qual procurou integrar os levantamentos geológicos na escala de 

1:250.000 em todas as regiões brasileiras. 

Em todo este período, pode-se destacar a realização de apenas dois levantamentos mais 

significativos utilizando a metodologia de coleta de baixa densidade, a saber: um no Nordeste e outro 

no Paraná. De acordo com o CPRM (Serviço Geológico do Brasil - Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais) a base geoquímica de dados contém análises químicas e mineralógicas em mais de 

356 mil amostras coletadas em 407 projetos executados pela CPRM desde 1972. Essa quantidade de 

amostragem, evidentemente, nem sempre corresponde à qualidade e ao número de análises 

laboratoriais realizadas. Há, ainda, uma grande diversidade de malhas de amostragem utilizadas (1 

amostra/km² até 1/900 km² no caso dos sedimentos de corrente; e 1/5 km² a 1/ 740 km², no caso dos 

concentrados de bateia.  

Partindo do pressuposto de Caritat et al. (2007), no qual o mapeamento geoquímico é uma 

ferramenta muito importante para o conhecimento geológico, para exploração do potencial mineral e 

para a saúde ambiental das populações, é necessário que se estabeleça um programa nacional de 

geoquímica para o país, começando com a coleta de baixa densidade de sedimentos de corrente em 

todas as regiões, com especial atenção à região Amazônica, ainda a mais desconhecida.  

Apesar de todo o avanço do mapeamento geoquímico ocorrido, Lins (2004) relata que assim 

como o Brasil, muitos outros países enfrentam os mesmos problemas com os seus dados geoquímicos, 

advindos da coleta de amostras diferenciadas no tempo, com procedimentos analíticos também 

diferenciados e arquivos de dados nem sempre recuperáveis ou confiáveis totalmente.  

Plant et al. (2001) corrobora esta afirmativa revelando que qualquer estudo de processos à 

escala global ou continental exige a sistematização dos dados para os parâmetros de interesse. A 

compilação de qualquer mapa exige o estabelecimento de critérios de comparação e de 

compatibilidade de dados intra e interregionais. O mesmo autor argumenta ainda que cada país tem a 

sua metodologia de trabalho e forma de apresentação dos dados geoquímicos, acontecendo que outros 

pura e simplesmente não têm uma base de dados geoquímica. Entre as bases de dados existentes 

verificam-se diferenças quanto aos meios de amostragem, métodos de amostragem e preparação, 
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técnicas de extração e análise químicas, elementos analisados, níveis de controle de qualidade, etc., 

sendo, portanto incomparáveis entre países vizinhos. 

Todo este contexto é confirmado por Reimann e Garrett (2005) o qual relata que atualmente a 

base de dados geoquímicos existente é incompleta e sem critérios uniformemente sistematizados. Mas 

segundo o autor, a produção cartográfica é necessária, principalmente em países em desenvolvimento, 

os quais apresentam parte da população exposta a riscos ambientais. Plant et al. (2001), confirma esta 

necessidade ressaltando que estes mapas georreferenciados permitem a localização de elementos 

químicos em abundância, contribuindo para a exploração mineral, bem como a detecção de valores 

anômalos que possam causar danos à saúde da população, e preconiza a importância de se produzir 

mapas em escalas mais detalhadas.  

 

3.3.1 - Metodologias e Procedimentos para a Amostragem de Dados Geoquímicos 

 

Conforme preconizado no Relatório Brundtland de 1987, devido ao atual estágio de 

desenvolvimento da humanidade, o qual necessita de uma crescente demanda por recursos minerais, 

energéticos e hídricos, que juntamente com a formação desordenada das megacidades, proporciona 

problemas de poluição em escalas nunca antes verificadas, sendo necessários então maiores 

conhecimentos da composição, da estrutura e dinâmica da crosta terrestre, bem como dos seus efeitos 

sobre os sistemas humanos. Para conhecer esta dinâmica, a coleta e análise de materiais geoquímicos 

(sedimentos de leito, sedimentos de várzea, solos, húmus, água, etc.) com posterior processamento de 

dados é uma prática fundamental para o entendimento do cenário geológico da região e das possíveis 

fontes de poluição (Danrley et al. 1996).  

De acordo com Lins (2004), entre os materiais de amostragem indicados para a obtenção de 

dados geoquímicos, devem estar incluídos sedimentos de canal, sedimentos de planície de inundação, 

solos e água. No entanto, conforme relatam Plant et al. (2001), a montagem de um banco de dados 

geoquímicos que proporcione um mapeamento geoquímico consistente, depende da padronização das 

inúmeras metodologias verificadas nos trabalhos desenvolvidos até então, pois o que se verifica com 

frequência é uma imensa variação dos tipos de materiais coletados, uma falta de padronização na 

densidade de amostragem, bem como dos locais de coleta dentro da bacia, como exemplo podemos 

citar os trabalhos desenvolvidos pela FEAM e pelo CPRM em Minas Gerais, os quais utlizaram 

metodologias completamente distintas.  

Salminem et al. (1998)  relatam que inúmeros fatores metodológicos de grande importância 

necessitam ser padronizados para que se tenha uma confiabilidade e uniformização da confecção dos 
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mapas geoquímicos. Dentre estes fatores, destacam-se: o tipo de material a ser amostrado, a densidade 

de amostragem, as técnicas de amostragem e a definição dos locais de amostragem dentro da bacia. 

 

Material a ser coletado 

 

Com relação ao tipo de material a ser coletado, Danrley et al. (1996) relata que é preciso 

amostrar materiais que sintetizem o cenário geológico e antrópico da região. Para isso, tem-se vários 

materiais disponíveis (sedimentos de terraços, sedimentos de canal, solos, água, humus e etc.) onde 

cada um retrata melhor uma característica.  

Com a intenção de padronizar os materiais de coleta, bem como outros procedimentos 

metodológicos, a UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) em 

uma ação conjunta com o IUGS (International Union of Geological Sciences) protagonizaram a 

formação do IGCP (International Geological Correlation Programme), o qual propôs ações a fim de se 

chegar a um consenso sobre as metodologias de mapeamento. Em 1995, o IGCP editou o primeiro 

relatório de mapeamento geoquímico de nível global, denominado IGCP 259. Em seu conteúdo, o 

IGCP 259 afirma que o mapeamento geoquímico permite à comunidade científica obter uma visão de 

longo prazo sobre a geologia ambiental, geomedicina e a geologia econômica, podendo com isso 

formular ações proativas. O Projeto IGCP 259 salienta que uma estratégia correta para o mapeamento 

geoquímico de uma determinada região contempla a coleta de água, de sedimentos de canal, de 

sedimentos de várzea, de sedimentos de lagos, humus e solos. Apenas este conjunto de materiais 

proporcionaria um completo diagnóstico da área estudada. Contudo, o custo de todo este processo 

pode inviabilizar alguns projetos, e por isso verifica-se em muitas pesquisas subsequentes que cada 

uma utiliza um material de amostragem. O que se tem, em geral, é a escolha de dois materiais de 

amostragem, no qual um tem a função de complementar o outro, tais como: solos e sedimentos de 

canal, sedimentos de canal e sedimentos de várzea, água e sedimentos de canal e etc. No entanto, 

percebe-se claramente que dentre todos os trabalhos, os sedimentos de canal apresentam-se como o 

meio mais utilizado.  

Dando continuidade às pesquisas em amostragem, o FOREGS (Forum of European Geological 

Surveys) publicou em 1998 o “FOREGS Geochemical Field Manual” (Salminen et al. 1998), o qual 

reiterava a importância de múltiplos meios de amostragem, porém enfatizava que os sedimentos de 

canal tinham maior relevância, pois relacionam melhor o processo de intemperismo e lixiviação dos 

litotipos da região. Segundo, Albanese et al. (2006), quando se tem somente a possibilidade de coleta 

de somente um meio de amostragem este deve ser os sedimentos de canal, pois estes permitem a 



Vicq, R. F. C., 2015 Mapeamento Geoquímico e Estabelecimento de Valores de Referência de Sedimentos.... 

 

 

46 

análise de elementos químicos disponíveis, bem como da presença de minerais oriundos do contexto 

geológico. Para Plant et al. (2001) os sedimentos de canal são o meio preferido de amostragem para 

levantamentos geoquímicos pois representam de maneira fidedigna a composição geoquímica da bacia 

de drenagem.  

Bolviken et al. (1996) compuseram o WEGS ( Western European Geological Surveys) com o 

objetivo de fazer um mapeamento geoquímico na região oeste da Europa, o grupo de estudo propôs 

como meio de amostragem o uso de sedimentos de várzea e sedimentos de canal, preferencialmente 

em bacias hidrográficas de 3ª ordem, pois estes procedimentos permitem uma excelente comparação 

entre a assinatura geológica da região e a influência antrópica. Em 1997, Xuejing et al. (1997) 

coordenaram o China National Geochemical Mapping Project, um projeto que procedeu o 

mapeamento geoquímico de 5.17 milhões de km
2
, utilizando também os sedimentos de canais como 

metodologia de amostragem. Segundo os autores, os sedimentos de canal demonstram uma 

contaminação por metais mais intensa do que nas águas, ou seja, estes são mais estáveis como solutos 

do que como íons dissolvidos na solução. Seguindo esta tendência, Lombard et al.(1999), realizaram o 

mapeamento geoquímico de 25% da área da África do Sul, uma área total de 295.000 km
2
, o 

levantamento também utilizou os sedimentos de canais e os solos como metodologia de amostragem e 

os resultados demonstraram uma excelente correlação entre a geoquímica dos sedimentos e solos e as 

formações geológicas. 

No Canadá, em uma primeira etapa, vários meios de amostragem foram usados, contudo 

quando foi feito um levantamento de maior densidade os sedimentos fluviais é que foram preteridos. 

Nos EUA, Smith et al. (2012) relatam que os solos e os sedimentos de canal tem sido os meios de 

amostragem mais frequentes, contudo existe uma preferência pelo segundo, pois apresentam uma 

dinâmica de processos físicos e químicos mais intensa, que consegue retratar melhor o contexto da 

bacia hidrográfica a montante.  

Rubio et al. (2000) também utilizaram sedimentos para estudar a geoquímica do rio de Vigo, 

na região da Galícia (Espanha), uma área extremamente antropizada, e a partir da análise deste meio 

de amostragem constatou-se uma relação consistente entre os poluentes emitidos pelas atividades 

agrícolas e industriais da região e a presença destes nos sedimentos.   

Em 2002, outro país de grandes dimensões, a Índia, iniciou o seu mapeamento objetivando 

cobrir uma área de 3.268.090 km
2
, adotando as diretrizes propostas pelo IGCP, o serviço geológico 

indiano completou em 2005 o levantamento em grids, e atualmente busca uma maior densidade de 

amostragem.  De acordo com o preconizado pelo IGCP, todos os meios de amostragem estão sendo 

coletados, contudo existe uma prioridade para a análise dos sedimentos de corrente.  
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Em 2009, Bai et al. executaram o mapeamento geoquímico do rio Funin Sheet, Província de 

Yunnan, China, também utilizando como material os sedimentos de canal. Os autores coletaram 1736 

amostras de sedimentos de canal, pois segundo os mesmos, os valores obtidos nestes sedimentos são 

muito parecidos com aqueles encontrados nos sedimentos de várzea, porém definem com maior 

confiança os níveis dos elementos químicos e demonstram com maior acurácia a poluição ocorrida. 

Ainda utilizando os sedimentos de canal como meio de amostragem, Ferreira et al. (2001) propuseram 

a confecção de um mapeamento geoquímico em Portugal, coletando, entre 1993 e 1998, 653 amostras 

de sedimentos de leito e de solos.  

Contribuindo para o trabalho do FOREGS e preenchendo uma lacuna na geoquímica 

ambiental da Itália, que desde 1999 já tinha valores de referência estabelecidos para solos e 

sedimentos marinhos, mas ainda sem valores definidos para sedimentos, Albanese et al. (2006) 

realizaram um trabalho que propôs os valores de referência para elementos tóxicos na região da 

Campanha, sul da Itália. A pesquisa coletou, entre os anos de 1998 e 2000, 2389 amostras de 

sedimentos de canal em toda a área de estudo, que era de 13.600 km
2
.  Também objetivando contribuir 

para o mapeamento geoquímico a nível global, Lapworth et al. (2012) procederam o levantamento 

geoquímico da Nigéria, utilizando também os sedimentos como meio de amostragem. A análise 

contemplou quatro células (grids) de 160 km x 160 km, nas quais foram coletadas 1569 amostras. Em 

2010, Rawlins et al. foram além da discussão sobre meio de amostragem, e analisaram a área de 

superfície específica dos sedimentos de 1972 amostras de sedimentos, esta propriedade, conhecida 

como SSA, interfere nas trocas iônicas e consequentemente em processos biogeoquímicos.  

 No Brasil, com o intuito de contribuir para o mapeamento global iniciado pelo IGCP 259, 

Licht et al. (2006) procederam o mapeamento geoquímico do estado do Paraná, adotando os solos e os 

sedimentos de canal, e desde 2011, Sallun e Smith ( 2012) vem conduzindo um estudo nos mesmos 

moldes no estado de São Paulo.  Lins (2004), do CPRM, vêm trabalhando para um mapeamento 

geoquímico nos moldes do IGCP, e segundo um relatório parcial publicado em 2010, o qual 

demonstra que a região Nordeste já se apresenta concluída, embora ocorram algumas discrepâncias 

com relação à densidade de amostragem, os meios de amostragem que vem sendo utilizados são os 

solos, sedimentos de corrente, sedimentos de planície de inundação e águas.  

Especificamente no QF, Costa (2007), utilizou como principal material de amostragem os 

sedimentos de planícies de inundação e terraços, porém fez uma pequena análise dos sedimentos de 

canal, enquanto Parra et al. (2007), Mendes (2007), Gonçalves (2010), Roeser e Friese (2007),  Pereira 

et al. (2007) e Basilio (2005) utilizaram águas e sedimentos de canal como meio de amostragem para 

determinar a influência de atividades antrópicas sobre a composição geoquímica dos sedimentos 

fluviais. 
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Semelhante à pesquisa de Costa (2007), alguns trabalhos, utilizam como principal meio de 

amostragem os sedimentos de terraços, os quais tem a capacidade de fazer um relato histórico fiel das 

atividades antrópicas ocorridas em um passado recente, as quais muitas vezes apresentam um passivo 

ambiental órfão. Edén e Björklund (1994) relatam a importância destes sedimentos, que para os 

autores descreveriam uma realidade geoquímica mais abrangente da bacia hidrográfica do que aquela 

verificada nos sedimentos de canal, podendo ser utilizados para mapeamentos geoquímicos em 

maiores escalas e com uma menor densidade de amostragem. Esse ponto de vista é compartilhado por 

Plant et al. (2001), que apontam estes sedimentos como os que melhor sintetizam o material geológico 

de uma bacia, sendo ideais para levantamentos de baixa densidade. Bolviken et al. (1996) relatam que 

em países de clima temperado o estudo dos sedimentos de canal pode não ser tão efetivo, pois nestes 

países as chuvas fortes são menos intensas a erosão também ocorre em menor escala, e como os 

sedimentos de canal geralmente são oriundos deste tipo de ocorrência, torna-se mais interessante a 

abordagem dos sedimentos de planície de inundação. 

No início dos anos 2000, o National Geochemical Survey of Australia desenvolveu uma série 

de trabalhos de mapeamento geoquímico, nos quais foram estudadas várias regiões da Austrália. O 

primeiro levantamento ocorreu em 2004, Caritat et al. (2004), executaram o mapeamento geoquímico 

da região de Riverina, uma área de 123 mil km
2
 localizada ao sul do estado de Nova Gales do Sul, 

caracterizada por uma intensa atividade agrícola e mineral. O material escolhido para ser analisado 

foram os sedimentos de planícies de inundação em duas profundidades: TOS (top outlet sediment) de 

0 a 10 cm de profundidade e BOT (bottom outlet sediment) de 10-15 cm até 65-80 cm de 

profundidade. Os resultados deste levantamento elucidaram aspectos relevantes, nos quais a parte 

superior (TOS) demonstra-se mais suscetível à influência da atividade humana, ao passo que as 

amostras BOS sinalizam uma maior fidelidade ao substrato rochoso. Um exemplo disso é o 

molibdênio, um elemento muito utilizado na agricultura encontrado em níveis significativamente mais 

altos no TOS e em menor concentração no BOS. Em seguida, Lech e Caritat (2007) procederam o 

levantamento geoquímico da região de Thomsom. O projeto teve como principais meios de 

amostragem os sedimentos de planícies de inundação e os sedimentos de canal, pois representam 

melhor a composição média da bacia hidrográfica, permitindo assim um baixo custo de amostragem 

para grandes áreas. Por fim, em 2007 o NGSA (National Geological Survey of Austrália) promoveu 

um levantamento nacional, em todo o território australiano, aplicando a metodologia já testada nos 

trabalhos anteriores, utilizando também os sedimentos de planícies de inundação em duas 

profundidades e os sedimentos de canal como material de amostragem. Em seu relatório final, o grupo 

do NGSA publicou um manual que relata todo o procedimento de amostragem adotado nos projetos, 

reiterando que os melhores meios de amostragem são os sedimentos de várzea nas profundidades de 0 

a 10 cm- TOS e de 10-15 cm até 65-80 cm- BOS, juntamente com os sedimentos de canal. 
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Densidade de amostragem 

Smith (2012, comunicação pessoal) revela que uma grande dificuldade dos mapeamentos 

geoquímicos é a determinação de uma densidade ideal de amostragem, pois espaçamentos de 

amostragem muito distantes podem resultar em trabalhos pouco eficazes. Por outro lado, a coleta de 

muitos pontos em uma pequena área, proporciona altos custos operacionais, sem necessariamente ser 

mais precisa. A densidade de amostragem é um fator primordial para definir o raio de ação do 

levantamento geoquímico, sendo determinante na identificação de concentrações anômalas (Xuejing et 

al. 1993).  

Dada a importância de se obter uma base de dados consistente a nível global, o IGCP 

(International Geological Correlation Programme), identificou a necessidade de maior padronização 

do processo de mapeamento geoquímico e propôs uma revisão de métodos usados à época em 

levantamentos de pequena escala e grandes áreas geográficas desenvolvendo recomendações para a 

produção de bases de dados geoquímicas em escala global. O relatório final do IGCP 259 resolve 

vários problemas de padronização citados, e promove a divisão da superfície da Terra em cerca de 

5000 células (grids) de 160 x 160 km, nas quais deveriam ocorrer a coleta de água, sedimentos de 

canal, sedimentos de planícies de inundação e etc. Para a partir dos dados obtidos proceder-se à 

confecção de mapas geoquímicos. Conforme demonstra a figura 3.1, exemplificando a subdivisão da 

África.  
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Figura 3.1 - Exemplo de padronização de metodologia de densidade de amostragem: Divisão da África em 

células (grids) de 160 x 160 km para escolha dos pontos de amostragem. Fonte: Darnley et al. (1996) 

 

A escolha deste número de locais ocorre devido à necessidade de coleta em locais isentos da 

interferência antrópica e que tenham sofrido esta ação, para permitir uma melhor análise. Deve-se 

ainda, respeitar uma distância de 20 x 20 ou 40 x 40 km dentro de cada célula, pois isto permite a 

aplicação de técnicas de análises estatísticas de variância, conforme explicita a figura 3.2. 
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Figura 3.2 (A) e (B) - A- Esquema de padrão de amostragem dos diversos materiais dentro da célula. B – 

Escolha aleatória dos pontos de amostragem dentro da célula (grid). Fonte: Darnley et al. (1996) 

 

              O IGCP 259 foi um marco no mapeamento geoquímico mundial (Salminen et al. 1998), pois 

a partir deste projeto delineou-se uma estratégia de normatização que permitiu a confecção de 

inúmeros outros trabalhos, por vários países do mundo. Durante as duas últimas décadas, o método 

tem sido aprimorado em todas as suas etapas de coleta, análises e interpretação de dados, e, hoje, os 

métodos analíticos usados na prospecção geoquímica, com seus limites cada vez mais baixos de 

detecção (ICP-AES, ICP-MS) para a grande maioria de elementos químicos, tem contribuído para o 

crescente uso do levantamento geoquímico de baixa densidade na pesquisa mineral de grandes áreas, 

com relativamente baixo custo. Entre os exemplos de sucesso estão os trabalhos desse tipo executados 

na China e no Canadá. 

 Na China, Xuejing et al. (1997) realizaram o mapeamento geoquímico nacional da China 

(5.17 milhões de km
2
), dividindo o país em células, as quais tiveram diferentes densidades de 

amostragem devido a condições de relevo, florestas e áreas pantanosas de difícil acesso. Foram 

adotadas as seguintes densidades de amostragem: 1 amostra/4 km
2
 e 1 amostra/20 - 50 km

2
, conforme 

pode ser observado na figura 3.3.  



Vicq, R. F. C., 2015 Mapeamento Geoquímico e Estabelecimento de Valores de Referência de Sedimentos.... 

 

 

52 

 

Figura 3.3 - Células de amostragem e densidade de amostragem adotadas no mapeamento geoquímico da China 

(Xuejing et al. 1997) 

 

No Canadá também ocorreu o desenvolvimento de um programa nacional de amostragem 

geoquímica, o qual se iniciou pela coleta de amostras de sedimentos fluviais ou de solos em escalas 

iguais ou menores que 1:250.000, com malhas menores do que 1 amostra/300 km². Contudo na última 

década, um plano de amostragem geoquímica de alta densidade em sedimentos de corrente, foi 

implementado, talvez o mais completo do mundo, englobando a coleta de sedimentos de 83.000 lagos 

e 78.000 rios, caracterizando uma robusta densidade de amostragem de 1 amostra/13 km² nas 

principais regiões do país.  

 Os EUA, que apresentam uma extensa tradição em estudos geológicos e geoquímicos, 

iniciados desde o século XIX, com objetivos inicialmente voltados a agricultura e a exploração 

mineral, também começaram o seu mapeamento geoquímico nos moldes do IGCP. Contudo, a 

evolução descrita nas últimas décadas proporcionou a cobertura de 71% do território americano, com 

amostras de todos os estados, perfazendo uma densidade de amostragem para sedimentos de corrente 

de 1 amostra/ 289 km² (Smith, 2012).                   

A Austrália, que desde o início dos anos 2000, desenvolveu contínuos estudos de mapeamento 

geoquímico de baixa densidade, apresenta uma densidade média de amostragem para sedimentos de 

corrente de 1 amostra/ 5.500 km². O primeiro levantamento ocorreu na região de Riverina, onde um 

total de 142 locais de amostragem foram selecionados, resultando em uma densidade média de 

amostragem de 1 amostra a cada 866 km
2
. Dando sequencia aos estudos desenvolvidos, Lech e Caritat 

(2007) executaram o levantamento geoquímico da região de Thomsom (figura 3.4), a qual abrange 
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uma área aproximada de 155 000 km
2
, no noroeste do estado de Nova Gales do Sul. O projeto coletou 

amostras em 99 locais, totalizando uma densidade de amostragem de 1 amostra para cada 2119 km
2
. 

Nos anos seguintes, foram feitos mais dois mapeamentos geoquímicos na região sudeste da Austrália, 

o levantamento de Curnamona, no qual a densidade de amostragem foi 1 amostra/311 km
2
, e o 

levantamento de Gawler que apresentou 1 amostra para cada 1117 km
2
.  

 

Figura 3.4 - Pontos de amostragem de sedimentos de várzea na região de Riverina, sul da Austrália (Boletim     

do Serviço Geológico Australiano, junho 2005) 

 

Na África do Sul, Lombard et al.(1999), iniciaram o levantamento geoquímico do país 

adotando uma densidade de 1 amostra/ km
2
, cobrindo 295.000 km

2
, ou seja, 25% da área do país, esta 

densidade demonstra-se bem robusta, contudo os autores relatam que foram utilizados helicópteros 

para auxiliar o processo de coleta, o que proporciona uma média de coleta de 350 amostras por dia.  

Até 2007 haviam sido coletadas 360.000 amostras, cobrindo 30,5% da área do país, e produzidos 

mapas de elementos químicos nas escalas 1:100.000.  

A Rússia, tal como outros países, elaborou também os mapas nos moldes do IGCP nas escalas 

de 1:1.000.000, 1:200.000 e 1:50.000, durante o período de 1991 a 2005.  O objetivo primordial destes 

mapas foi fornecer um conjunto de informações sobre agricultura, prospecção mineral e meio 

ambiente. O projeto contempla vários estágios e o território russo foi dividido nos denominados 

“Polígonos da Rússia”, os quais apresentaram diferentes densidades de amostragem que variaram de 1 

amostra para cada 100 km
2
 a 1 amostra para cada 600 km

2
.  
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Darnley et al.(1996) propuseram uma padronização de densidade de amostragem baseada em 

escalas que variam desde o nível global até o nível local, sugerindo os valores listados na tabela 3.5.  

 

Tabela 3.5 – Densidades de Amostragem propostas por Darnley et al. (1996) 

Escala Tamanho da Área Densidade de Amostragem 

Global Maiores que 50 milhões de km
2
 1 amostra/5000 km

2
 

Continental Áreas entre 0.5–50 milhões de km
2
 Entre 1 amostra/500 km

2
e 1 amostra/5000 km

2
 

Regional Áreas entre 500–500.000 km
2
 Entre 1 amostra/ km

2
e 1 amostra/500 km

2
 

Local Áreas entre 0.5–500 km
2
 Entre 100 amostras/ km

2 
e 1 amostra/km

2
 

Detalhada Áreas menores que 0,5 km
2
 Maiores que 100 amostras/km

2
 

 

Em Portugal, Ferreira et al. (2001) optaram por adotar uma baixa densidade para o 

mapeamento geoquímico do país, coletando 1 amostra/135 km
2
.  Na Nigéria, Lapworth et al. (2012), 

desenvolveram a metodologia do IGCP, coletando amostras nos grids, e aplicaram densidades que 

variaram de 1 amostra/90 km
2
 a 1 amostra /20 km

2
. A Índia iniciou o seu mapeamento geoquímico de 

baixa densidade em 2001, adotando em uma fase inicial uma densidade média de 1 amostra a cada 700 

km
2
.  

No Brasil, o Programa Nacional de Geoquímica Ambiental e Geologia Médica (PGAGEM), 

coordenado pela CPRM, com apoio da rede nacional de pesquisa, está trabalhando na direção de 

promover um mapeamento geoquímico regional de baixa densidade (1 amostra a cada 100 km
2
), 

durante um período de 5 anos. O projeto tem como objetivos: o diagnóstico geoquímico ambiental, o 

estabelecimento de padrões de amostragem e análise química e a constituição de uma base de dados 

geoquímicos, entre outros. No entanto, este projeto tem procurado obter parcerias com universidades e 

empresas para poder aumentar o seu raio de ação uma vez que ele foi iniciado em 2005 e desde então 

poucos avanços foram constatados. (Ministério de Minas e Energia, 2009). 

 

Definição dos locais de amostragem em bacias hidrográficas 

 

O IGCP 259, em 1996, propunha que as amostras de sedimentos devem ser coletadas nos 

pontos mais baixos (exultórios) das bacias hidrográficas. A determinação destes pontos deveria ser 

feita através de softwares que os determinam aleatoriamente, sendo que as bacias hidrográficas sempre 

devem ter áreas menores que 100 km
2
.  
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Em Portugal, Ferreira et al. (2001) obtiveram suas amostras de sedimentos de canal nos pontos 

mais baixos de bacias hidrográficas que tinham de 20-50 km
2
 de área, escolhidas aleatoriamente, 

porém uniformemente distribuídas dentro da área de estudo. 

Na Itália, Albanese et al. (2006) realizaram uma pesquisa que utilizou uma robusta densidade 

de amostragem (1 amostra para cada 5 km
2
), coletando entre os anos de 1998 e 2000, 2389 amostras 

de sedimentos de canal em toda a região da Campanha. Esta região foi escolhida, pois além de possuir 

intensa atividade econômica, que aliada a uma grande concentração populacional notadamente causa 

impactos ao meio ambiente, apresenta um contexto geológico bem heterogêneo. A área de estudo se 

encontra explicitada na figura 3.5. Os pontos de amostragem foram escolhidos através da utilização de 

softwares (ArcGis), que definiu as bacias de 3ª ordem, independentemente do contexto geológico da 

região. 

 

 

Figura 3.5 - Pontos de coleta de sedimentos de canal na região da Campanha, sul da Itália (Albanese et al. 2006) 
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Na série de trabalhos desenvolvidos na Austrália, os locais de amostragem foram 

determinados a partir da análise hidrológica de um modelo digital de elevação, que estabeleceu o 

ponto mais baixo da bacia hidrográfica, as quais também foram escolhidas de forma aleatória. Foram 

coletados pontos que sofreram a influência antrópica e locais sem a interferência antrópica. Em 2007, 

o NGSA promoveu um levantamento nacional, em todo o território australiano, aplicando a 

metodologia já testada nos trabalhos anteriores. Caritat et al. (2006) estudaram 1600 bacias 

hidrográficas, totalizando uma densidade de amostragem de 1 amostra/5000 km
2 

(figura 3.6). Os 

sedimentos foram coletados nos exultórios das bacias de 4ª ordem, escolhidas aleatoriamente por um 

software. 

 

 

Figura 3.6 - Pontos de coleta de sedimentos de canal e de várzea em todo território australiano (Levantamento 

Geológico Nacional da Austrália, 2006) 

 

No Brasil, Licht et al. (2006) determinaram, com o auxílio de modelos digitais de elevação, 

que os pontos de coleta deveriam ocorrer no exutório das bacias, as quais foram selecionadas a partir 

dos rios de maior importância no estado do Paraná (Iguaçu, Piquiri, Ivaí, Tibagi, Paranapanema e 

Ribeira). No QF, verifica-se dentre os trabalhos desenvolvidos que, a escolha dos pontos de 

amostragem foi feita de forma a atender os impactos que deveriam ser estudados ao longo dos rios, 

sempre demonstrando uma relação com o contexto geológico da região. 
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Técnicas de amostragem 

 

Segundo Bolviken et al. (1996) os estudos de mapeamento geoquímico tem ocorrido de 

maneira desarticulada, observando-se uma falta de padrão de coleta de dados e ausência de 

monitoramentos sistemáticos, os quais se devem, muitas vezes às limitações dos recursos. A falta de 

padronização das técnicas de amostragem é uma das grandes dificuldades no processo de mapeamento 

geoquímico de sedimentos (Garrett, 2003). Várias pesquisas tem sido realizadas nos últimos 25 anos, 

contudo ao se avaliar a metodologia de coleta destas tem-se verificado que não existe um padrão 

quanto ao número de amostras ou subamostras (Salminen et al. 2005).  

O IGCP 259 (1996) propõs que cada amostra de sedimento fluvial deve ser obtida a partir da 

completa homogeinização de cinco subamostras coletadas ao longo de 100 a 200 m ao longo do trecho 

do rio. Xuejing et al. (1997) adotaram a coleta de cinco subamostras ao longo de 200 a 300 m do 

canal, em pontos com e sem interferência antrópica. Em Portugal, Ferreira et al. (2001) obtiveram suas 

amostras a partir de cinco subamostras recolhidas ao longo de 200 m do canal a uma profundidade 

máxima de 30 cm, as quais eram homogeneizadas completamente. Na Itália, Albanese et al. (2006), 

obtiveram suas amostras de sedimentos a partir da homogeneização de cinco subamostras coletadas ao 

longo de 200-500 m do canal. 

No Brasil, Licht et al. (2006) para obter uma maior representatividade geoquímica, optaram 

por amostras obtidas a partir da mistura de cinco subamostras coletadas ao longo de 200-500 m do 

canal. No QF, com relação ao procedimento de coleta constatou-se que Pereira et al. (2007) coletou 

seus sedimentos em trechos aleatórios do rio, o mesmo ocorrendo com Parra et al. (2007) e Mendes 

(2007). 

 Apesar de não se verificar uma metodologia uniforme quando se discute a densidade de 

amostragem, os pontos de coleta e o procedimento de amostragem. Constata-se que, em relação aos 

procedimentos químicos utilizados para extração das espécies químicas dos sedimentos existe uma 

certa uniformidade, com a grande parte dos trabalhos adotando o método de extração parcial com água 

régia (Ferreira et al. 2001; Albanese et al. 2006; Licht et al. 2006). 

 

3.3.2 - Tratamento de Dados e Confecção de Mapas Geoquímicos 

 

A cartografia geoquímica foi, desde a antiguidade, uma ferramenta intensamente utilizada para 

a prospecção mineral (Lag, 1991). Segundo Thornton (1993), à medida que foram surgindo os mapas 

geoquímicos, houve também um interesse por parte das ciências biológicas em associar os fenômenos 
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bioquímicos com concentrações de elementos traço. A cartografia geoquímica também se aplica a 

geomedicina. A expressão "Geomedicina" foi introduzida por Lag (1991) para denominar a área 

científica que estuda a relação entre fatores ambientais e distribuição geográfica de problemas 

patológicos e nutricionais na saúde humana e animal, causados principalmente por excesso de 

elementos traço. Nesta linha, a UNESCO afirma na introdução do relatório de pesquisa do Projeto 

IGCP 259 que “É melhor prevenir do que remediar", defendendo o mapeamento geoquímico como a 

ferramenta que permitiria a antecipação de potenciais situações de risco e auxiliaria na resolução de 

problemas de salubridade ambiental.  

Reafirmando esta tendência, Caritat et al. (2007) que realizaram um mapeamento geoquímico 

em três estados da Austrália,   descrevem que  o conhecimento  dos padrões das concentrações  

naturais dos elementos químicos ao longo de todo um país  bem como da sua representação espacial 

podem contribuir de forma significativa para o tripé de crescimento de um país (economia, ambiente e 

desenvolvimento social), pois a partir deste conhecimento podem ser descobertas novas áreas para 

exploração mineral, e podem ser estabelecidos  valores de background e de segurança para que a 

população não fique exposta a riscos ambientais, bem como direcionar políticas ambientais.  

Diante deste cenário, a cartografia geoquímica em SIG (Sistema de Informações Geográficas) 

apresenta-se como uma ferramenta indispensável. O SIG é uma ferramenta de geoprocessamento que 

se ocupa do tratamento, manipulação e gerenciamento de dados cartográficos diretos e indiretos, que 

teve sua origem nos Estados Unidos, em 1968, para o desenvolvimento de projetos relacionados com a 

conservação e gestão dos recursos naturais (Gielen, 1999). Com a introdução destas novas tecnologias 

de cartografia digital, os mapas geoquímicos têm assumido, nos últimos anos, uma crescente 

relevância no contexto ambiental. Estes mapas georreferenciados permitem a localização de elementos 

químicos em abundância, contribuindo para a exploração mineral, bem como a detecção de valores 

anômalos que possam causar danos à saúde da população (Plant et al. 2001).  

Contudo, entre a verificação das concentrações dos elementos químicos e a espacialização 

uniforme destas concentrações muitas vezes são encontradas dificuldades de representação. Isto ocorre 

devido a fato de que as distâncias entre os pontos de amostragem nem sempre são igualitárias, e as 

concentrações dos elementos químicos não se distribuem de maneira uniforme na área estudada 

(Albanese et al. 2006). Aliado a isso, os fenômenos geoquímicos, assim como a quantidade de chuva 

ou as concentrações de poluição, são impossíveis de serem quantificados em todos os pontos dentro de 

uma área geográfica, por isso a coleta de amostras em vários locais dentro da área de estudo, 

possibilita fazer inferências sobre toda a área geográfica, sendo que a interpolação é o processo que 

permite fazer estas inferências.  
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Através da interpolação espacial, existe a possibilidade de criar uma superfície que modela 

todos os fenômenos amostrados da melhor maneira possível. Para adotar este procedimento, é 

necessário alimentar um sistema cartográfico com um conjunto de medidas conhecidas e, utilizando 

um método de interpolação, é possível estimar os valores desconhecidos para a área, isto é feito 

também limitando o tamanho da amostra e controlando a influência que os pontos de amostra têm 

sobre os valores estimados.  O princípio fundamental da interpolação espacial é que pontos próximos 

uns dos outros são mais parecidos que aqueles mais distantes; portanto, quaisquer valores da posição 

devem ser estimados baseados em valores de pontos próximos. 

Diante deste cenário, Jones (2002) relata que  a relação entre a distância e a interpolação entre 

os pontos amostrais  é  um fator relevante para a espacialização de dados geoquímicos, e para 

minimizar estes problemas, têm-se verificado na literatura a adoção de diversas técnicas encontradas 

em softwares específicos de mapeamento ArcGis e GeoDAS, as quais são derivadas de procedimentos 

geoestatísticos conhecidos, tais como krigagem
2 

e IDW (inverse distance weighted). Xuejing et al. 

(1997) utilizaram na China, a interpolação de valores a cada 4 x 4 km
2
 ou 6 x 6 km

2
, dependendo da 

densidade de amostragem. Em 2001, o FOREGS utilizando como meios de amostragem água, 

sedimentos de canal, sedimentos de planícies de inundação, solos (horizonte A e horizonte C) e 

adotando uma densidade de amostragem de 1 amostra para cada 5000 km
2
, produziu o mapa 

geoquímico do Oeste da Europa utilizando a técnica IDW para a interpolação, obtendo, segundo os 

autores, resultados satisfatórios. Contudo, Ferreira et al. (2001), realizando o mapeamento geoquímico 

de baixa densidade em todo o território de Portugal, utilizaram a interpolação de valores a cada 2x2 

km
2
 em cada grid através de krigagem. Conforme pode ser observado na figura 3.7.  

                                                 

2 Krigagem, é um método de regressão usado em geoestatística para aproximar ou interpolar dados. Seu fundamento teórico se baseia na 

Primeira Lei de Geografia de Tobler, a qual diz que unidades de análise mais próximas entre si são mais parecidas do que unidades mais 
afastadas. Desta forma, a krigagem utiliza funções matemáticas para acrescentar pesos maiores nas posições mais próximas aos pontos 

amostrais e pesos menores nas posições mais distantes, e criar assim os novos pontos interpolados com base nessas combinações lineares de 

dados. 
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Figura 3.7 - Distribuição espacial do As em sedimentos de canal em todo o território de Portugal (Ferreira et al. 

2001) 

Reafirmando a adoção das metodologias descritas, Albanese et al. (2006) utilizaram para a 

confecção de mapas a técnica IDW (inverse distance weighted) com interpolação aplicada ao 

programa ArcGis no mapeamento geoquímico da Campanha. Embora tenham sido obtidos os valores 

para 37 elementos químicos, só foram gerados mapas para os elementos com potencial de danos à 

saúde, dentre os quais temos: As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg e Zn. O mapa do zinco se encontra explicitado na 

figura 3.8. 

 

Figura 3.8 (A), (C) e (E) – A - Mapa de concentração de Zn com todas as faixas encontradas dispostas por 

interpolação. C – Mapa de concentração de Zn com todas as anomalias encontradas. E – Mapa de concentração 

de Zn com valores de background. (Albanese et al. 2006) 
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No Brasil, Licht et al. (2006) formularam mapas geoquímicos a partir de amostras de solos e 

sedimentos de canal para todo o estado do Paraná com o auxílio da técnica IDW.  

Utilizando diferente técnica de representação, sem interpolação, Costa (2007) elaborou mapas 

geoquímicos a partir do conhecimento dos valores de referência obtidos pelo método estatístico, o qual 

seguiu os critérios de distinção dos intervalos de populações, determinados pelos diagramas de 

frequência acumulada. A autora expôs as concentrações dos elementos em cinco intervalos, conforme 

pode ser observado na figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 - Mapa Geoquímico do ferro para sedimentos de canal e planícies de inundação com todas as faixas 

de concentração (Costa, 2007) 

 

3.4 - DETERMINAÇÃO DE “BACKGROUND” GEOQUÍMICO  

 

De acordo com Galuszka (2007), um dos assuntos mais importantes, nos estudos ambientais 

recentes, diz respeito ao estabelecimento de valores de background geoquímico para elementos e 

componentes orgânicos nos sistemas bióticos e abióticos. O valor de referência ou background, para 

um dado elemento químico, pode ser definido como a concentração máxima de um dado elemento, em 

uma região, considerando um ambiente sem contribuição antrópica. Do ponto de vista ambiental, os 
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"valores de referência" naturais podem ser entendidos como uma medida relativa para distinguir entre 

a concentração natural do elemento ou composto químico e a concentração influenciada por atividades 

antrópicas (Matschullat et al. 2000a). 

O entendimento do valor de referência geoquímico de um dado metal é de importância crucial 

para a separação das contribuições geogênicas de um determinado meio (águas, solos, sedimentos, 

plantas) daquelas de origem antrópicas. Em caso de valores anômalos positivos, as influências 

antrópicas ocorrem, por definição, como contaminação (Matschullat et al. 2000a). Reimann et al. 

(2005) descreve que uma vez estabelecidos valores de background, para elementos traço, é possível a 

elaboração de mapas geoquímicos com enfoque geoambiental, que podem ser transformados em guias 

de alerta aos gestores públicos, com relação à necessidade de remediação de locais onde são 

identificadas concentrações anômalas de elementos traço (Costa, 2007).  

 

3.4.1 - Métodos Utilizados na Determinação de Valores de Background Geoquímico 

 

Diante deste cenário, têm sido utilizadas diferentes metodologias para se estabelecerem 

valores de background para elementos traço, sendo que as mais comuns são: o uso de valores 

considerados normais (citados na literatura), a proposição de faixas de referência obtidas a partir de 

amostras controle, tomadas em áreas sem atividade antrópica – método geoquímico ou direto (Crock 

et al. 1992; Casarini, 2000) e a separação entre valores normais e anômalos, obtidos de uma coleção 

de dados, que inclui amostras contaminadas e não contaminadas – método indireto ou estatístico 

(Wang 1994; Tobias et al. 1997a e 1997b). Estes dois últimos métodos são os mais indicados, sendo 

detalhados a seguir: 

 

Método direto  

 

O método direto, também conhecido como método geoquímico, é baseado na análise de 

amostras reconhecidamente isentas de interferência antrópica, as quais demonstram associações ou 

correlações geoquímicas, comumente observadas entre os elementos químicos que ocorrem 

naturalmente em rochas, solos e sedimentos. (Crommentuijn et al. 2000; Baize e Sterckeman, 2001; 

Horckmans et al. 2005). 

O método geoquímico requer análises de amostras de sedimentos individualmente, bem como a 

seleção de amostras de acordo com análise de diversos parâmetros. Pode-se dizer que a análise do valor de 

referência geoquímico está fundamentada em valores médios da composição geoquímica pré-civilização 

(NAVFAC 2003). Neste caso, os valores de referência geogênicos são determinados, principalmente, por 
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meio de valores médios de elementos traço de uma área ou depósito sedimentar isento de interferência 

antrópica. A determinação de um dado valor de referência, pelo método geoquímico, requer um 

conhecimento sobre o comportamento geoquímico dos elementos estudados e sobre as condições 

ambientais prevalecentes, incluindo o entendimento de condições paleoambientais e sedimentológicas, que 

nem sempre são facilmente compreendidas (Costa 2007).  

Com relação ao QF, uma pesquisa da APA Sul RMBH (2005), adotou como valores de referência 

aqueles obtidos pelo método geoquímico, com isso foram definidos como background regional os níveis 

dos elementos anteriores ao enriquecimento causado pela influência antropogênica. Para tal foram 

adotados os valores definidos nos projetos realizados pela CPRM, nas décadas de 1970, 1980 e início 

dos anos 1990, quando a ocupação humana e a degradação ambiental da região eram bem menores, 

podendo-se assim considerar esses valores como sendo referência em relação à qualidade dos 

sedimentos. 

 

Método indireto 

 

O método indireto, também conhecido como método estatístico, necessita do conhecimento 

específico de métodos exploratórios, que, de preferência, possuam baixa relação custo/área 

pesquisada. De acordo com Frizzo e Licht (2007), tais métodos, geralmente com extração parcial dos 

elementos, devem ter a característica essencial de reprodutibilidade dos resultados, embora possam 

perder em acurácia ou exatidão. Desta forma, o método indireto tem como característica intrínseca, a 

utilização de amostras estatísticas finitas. Através de operações estatísticas realizadas por softwares 

computacionais, o conjunto de dados relativos a diferentes elementos químicos é analisado e, a partir 

disso, é possível interpretar tais dados e fazer considerações sobre a população amostrada e, 

consequentemente, sobre a área estudada. 

 

Nos estudos de background geoquímico, várias técnicas estatísticas têm sido propostas, 

verificando-se uma evolução desde o método de Lepeltier (Lepeltier, 1969), muito utilizado durante a 

década de 1970, perpassando pelas análises de regressão linear (Selinus e Esbensen, 1995), análise 

fractal (Li et al. 2003), normal probability plots - representações boxplots (Tobias et al. 1997a). 

Muitas dessas técnicas baseiam-se na construção de tabelas ou representações gráficas envolvendo 

amplitudes, frequências e histogramas de concentrações dos elementos encontrados nas amostras sob 

investigação. Conforme exposto nos estudos de Galuszka (2007), praticamente todas as técnicas 

procuram identificar valores anômalos em uma série de dados estudada. 
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 A distribuição (normal) de Gauss foi a primeira técnica a ser utilizada pois era a metodologia 

mais usada para descrever a variação aleatória que ocorre nos dados de muitas disciplinas científicas 

(Limpert et al. 2001). No entanto, segundo Razumovsky (1940), em 1930, os cientistas já tinham 

reconhecido que a distribuição de freqüência das concentrações elementares não é sempre normal. 

Razumovsky (1940) foi o primeiro a reconhecer a importância da distribuição lognormal em 

geociências, estudando depósitos de ouro. A partir de uma pesquisa de concentrações de elementos 

químicos em granito e diabásio de várias localidades no Canadá, foi possível verificar que as 

distribuições de concentração são normais, mas apresentam assimetria positiva quando a área de 

dispersão é grande, daí conclui-se que a distribuição de concentração não pode ser normal (Ahrens, 

1954). Apesar disso, a maioria das distribuições geoquímicas podem se tornar normal depois de ser 

transformada em concentrações logarítmicas e, portanto, a lognormalidade foi postulada como a 

primeira lei da geoquímica por Ahrens (1954). Depois que estes estudos indicaram que a dispersão dos 

elementos, nomeadamente elementos traço, são caracterizados por uma distribuição lognormal, foi 

definido que as medidas estatísticas de posição e dispersão, tais como: média, mediana, desvio médio, 

percentis e desvio padrão poderiam ser usadas para definir os limites que separam os valores de 

referência das anomalias. A partir disso, por exemplo, anomalias geoquímicas poderiam ser definidas 

como valores superiores a um determinado limite, como o percentil 75 ou 85, ou média mais 1σ ou 2σ. 

(Harris et al. 1999). Esta descoberta permitiu também o uso de frequências acumuladas, também 

conhecidas por somas cumulativas. Este foi o método gráfico proposto por Lepeltier (1969) e 

ligeiramente modificado por Matschullat et al. (2000a).  

 

 A figura 3.10 demonstra explicitamente este método Lepeltier (1969) e Matschullat et al. 

(2000a), com a projeção da frequência acumulada (eixo y) versus a concentração do elemento (eixo x), 

em escala bilogarítmica. Percebem-se no gráfico dois pontos de inflexão, representados pelas duas 

setas que definem dois momentos decisivos que separam os valores de background de um dado 

elemento (0 - 70%) de amostras que possuem, naturalmente, concentrações elevadas do elemento (70 - 

90%) e de amostras que sofrem influência antropogênica (>90 - 100%). Verifica-se na literatura 

técnica que o método de Lepeltier adaptado por Matschullat foi muito utilizado, demonstrando 

resultados satisfatórios, sendo encontrado em inúmeros trabalhos dentre os quais Costa (2007) – figura 

3.11– e o de Parra et al. (2007), ambos no QF. 
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Figura 3.10 - Exemplo de projeção bilogarítmica de um elemento (mg/kg) demonstrando o método de Lepeltier, 

adaptado por Matschullat et al. (2000a) 

 

 

 

Figura 3.11 - Gráficos de frequência acumulada de sedimentos depositados em ambiente de canal, coletados em 

cutbanks e terraços aluviais do ribeirão do Carmo e sedimentos de corrente do rio Gualaxo do Norte (Costa, 

2007) 

 

No entanto vários autores reconhecem os inconvenientes práticos desta abordagem para 

definição de anomalias (Harris et al. 1999; Cheng, 2000; Reimann e Garrett, 2005). Reimann et al. 

(2005) sugerem que o uso exclusivo da regra de média ± 2σ deve ser abandonado, pois a utilização 
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desta técnica estatística pode não detectar as anomalias em regiões com altos valores ou deixar de lado 

valores anômalos baixos em locais com depósitos minerais conhecidos, pois as diferenças entre os 

valores de referência e as anomalias nestes casos seriam muito sutis para serem detectadas.  

Diante deste cenário, têm-se encontrado nos trabalhos uma outra abordagem estatística para o 

estabelecimento de valores de background geoquímico, que compreende a construção de gráficos do 

tipo boxplot ou box-and-whisker, baseados na frequência acumulada de um determinado elemento. De 

acordo com Frizzo e Licht (2007), a partir dos valores obtidos na frequência acumulada, são definidos 

os valores correspondentes aos diferentes quartis (25%, 50% e 75%) observados nas representações 

boxplot. Conforme ilustrado na figura 3.12, os quartis 25% e 75% (1º e 3º respectivamente) formam os 

lados de um retângulo (box), seccionado pelo quartil 50%, denominado mediana. As linhas (whiskers) 

se estendem de ambos os lados do box até os valores extremos ou, alternativamente, até os valores 1,5 

vezes inferior e superior aos valores das amplitudes interquartis 25-50% e 50-75%, respectivamente, e 

neste caso, resultados aquém e além das whiskers são considerados valores díspares, denominados 

outliers. 

 

Figura 3.12 - Exemplo de gráfico boxplot para a concentração de um elemento químico (Reimann et al. 2005) 
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No entanto, o que se verifica neste tipo de representação gráfica são discordâncias sobre quais 

quartis são considerados valores de background. Lemos (2001) considerou como valores de 

background de solos para o Estado de São Paulo a base do quartil superior (75%) dos resultados 

analíticos. Já Reimann e Garrett (2005) descrevem que estes percentis devem ser analisados caso a 

caso, pois se verificam valores muito distintos mesmo dentro de regiões próximas e revela que outros 

métodos estatísticos podem ser utilizados na análise e determinação de valores de background 

geoquímico. Dentre estes métodos, Reimann et al. (2005), Bounessah e Atkin (2003) e Panno et al. 

(2010) recomendam técnicas de EDA (análise exploratória de dados) que combinam parâmetros 

estatísticos (Q1, Q3, mediana, média e coeficiente de variação) com gráficos, tais como histogramas, 

boxplots, gráficos de frequências cumulativas. Estes métodos já foram utilizados em Carranza (2009), 

Albanese (2006), Ranasinghe et al. (2009) e demonstraram-se úteis para permitir visão rápida sobre as 

distribuições e as características dos dados, sendo adequado para a identificação de influências 

antropogênicas porque elimina algumas das anomalias de fundo geogênico.  Contudo, os mesmos 

autores recomendam que este conjunto de dados seja utilizado em conjunto com a representação 

espacial para a separação dos valores de referência das anomalias (figura 3.13).  

 

Estes autores preconizam que é fundamental que se tenha em mente que apenas as análises 

estatísticas podem não ser suficientes para entender e definir as condições naturais que existem em 

uma dada região,  tampouco para a determinação exata e/ou inquestionável de valores de background 

geoquímico para determinados elementos químicos, ideia que é confirmada por Costa (2007). Diante 

disso, é fundamental o entendimento dos processos geológicos, sedimentológicos e geoquímicos, que 

acabam por controlar a  preponderância de concentrações naturais ou antrópicas dos elementos 

químicos em amostras de diferentes meios, sobretudo em sedimentos. 
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Figura 3.13 - Representação gráfica combinada apresentando histograma, densidade de dados e boxplot para 

determinação de background (Reimann et al. 2005) 

 

 Inseridos na discussão proposta por Reimann et al. (2005), trabalhos mais recentes adotaram 

outros métodos estatísticos para análise e determinação de valores de background geoquímico. 

Segundo Carranza (2009), os métodos convencionais de estatística, incluindo médias e distribuições 

de probabilidades já não são mais suficientes para lidar com variáveis espaciais em um ambiente 

geológico complexo. Neste sentido, Reimann et al. (2005), Panno et al. (2010) recomendam que 

técnicas de análise espacial também sejam utilizadas como ferramentas para determinar o background 

geoquímico, pois estas permitem uma análise mais aprofundada dos processos geoquímicos ocorridos 

em ambientes complexos.   

 As técnicas de análise espacial têm sido estudadas em vários locais do mundo, dentre estas se 

destaca a pesquisa de Bai et al. (2009), que estudando sedimentos de canal do rio Funin Sheet (China), 

verificaram que a maioria dos métodos convencionais de estatística que tentam separar os limites de 

concentração considerados normais das anomalias geoquímicas tem eficácia limitada em áreas com 

ambientes geológicos complexos ou regiões que sofreram demasiada ação antrópica, pois são 

verificados diferentes padrões de probabilidade dos elementos. Segundo os mesmos autores a principal 

limitação das abordagens descritas é que elas não levam em consideração a variabilidade da 

distribuição espaço estatístico dos dados geoquímicos.  
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 Essa limitação pode ser tratada através de técnicas estatísticas, que também levam em 

consideração a variabilidade espacial de valores geoquímicos, por isso sugerem a análise multifractal
3
 

para calcular os valores de background geoquímico. Em seu conteúdo, o trabalho de Bai et al. (2009) 

faz uma breve revisão dos métodos de análise multifractal destacando que estes tem sido efetivamente 

aplicados em dados geoquímicos para a mapeamento e definição de valores de referência e anomalias. 

Dentre estes modelos têm-se, por exemplo: o modelo Perímetro-área (Mandelbrot 1983; Cheng 1995), 

o modelo C-A (Cheng, 1999a), o modelo C-D (Li et al. 2003), o C-N modelo (Mao et al. 2004) e o R-

P modelo, os quais apresentam como característica fundamental a capacidade de relacionar as 

concentrações dos elementos à área total pesquisada. 

 

Dentre técnicas que utilizam a teoria dos fractais, o modelo denominado Produtividade raio-

areolar (R-P) que apresenta como vantagem a consideração em sua análise da área de influência da 

amostra, o que é significativo pois nos levantamentos geoquímicos os espaçamentos de amostragem 

nem sempre são constantes. Apesar disso, o modelo C-A (Cheng, 1995; Cheng, 1999a) é um dos 

modelos mais utilizados na atualidade, sendo expresso pela relação 3.1.  

 

                                                   A(≥c)∞c
-ß   

  (3.1) 

 

 No modelo C-A, a medida A (≥ c) é a área delimitada por contornos com valores maiores ou 

iguais a c (concentração do elemento químico) em um mapa de contorno geoquímicos. A área também 

pode ser estimada usando técnicas de box-plot, que envolvem a contagem, em imagens geoquímicas 

interpolados, com valores de concentração média maior ou igual a c. O expoente β pode ser obtido a 

partir da razão entre o logarítmo da área e o logarítmo da concentração. De acordo com Cheng (2004), 

a modelagem C-A permite a detecção acurada da faixa que separa os valores de referência das 

anomalias, sendo descrito por meio de um ponto de inflexão representado no gráfico. Como exemplo 

tem-se o trabalho de Bai et al. (2009), que demonstraram esta diferença para os elementos Au, As, Sb 

e Hg (figura 3.14). 

 

                                                 

3 A teoria fractal foi introduzida na década de 1970 por Benoit Mandelbrot, matemático polonês, e propõe uma melhor maneira para 

descrever e tratar as estruturas irregulares e descontínuas da natureza, atuando como uma ferramenta qualitativa e quantitativa capaz de lidar, 

eficientemente, com os dados espaciais ou temporais, descrevendo com maior precisão sua complexidade. 
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 O modelo C-A também foi utilizado por Albanese et al. (2006), proporcionando uma relação 

bem definida entre a concentração do elemento químico e a sua área de influência. A figura a seguir 

mostra exemplos de background obtidos para Zn na região da Campanha, sul da Itália (figura 3.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 - (B), (D) e (F) - B Gráfico log. A (área) x log. da C (concentração) para todos os valores de Zn 

encontrados – D Gráfico log. A (área) x log. da C (concentração) para os valores anômalos encontrados – F 

Gráfico log. A (área) x log. da C (concentração) para os valores de background de Zn (Albanese et al. 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

Para se atingir os objetivos propostos foram desenvolvidas as seguintes atividades, 

subdivididas em etapas: 

 

4.1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, teses, dissertações e artigos científicos que de 

alguma forma poderiam contribuir para o projeto foram buscados, lidos e catalogados. 

 

4.2 - AQUISIÇÃO DAS BASES CARTOGRÁFICAS 

 

A análise cartográfica é um procedimento fundamental para a compreensão dos elementos que 

compõem a paisagem. Desta forma, os mapas e as bases cartográficas, devidamente confeccionadas, 

tornam-se agentes de grande importância que permitem uma visão ampla e contextualizada dos 

fenômenos recorrentes da natureza.  

A partir deste cenário, torna-se fundamental a aplicação destas ferramentas para que se tenha 

um melhor entendimento da área de estudo, e para a realização deste trabalho, procedeu-se à 

organização de um projeto no sistema de informação geográfica – SIG, composto por uma série de 

camadas de informações georreferenciadas.  

Para a formação de um banco de dados com os atributos da área, procedeu-se à coleta e 

aquisição de diferentes dados cartográficos, dentre os quais têm-se: cartas topográficas, cartas 

hidrográficas, imagens de satélite, mapas geológicos e etc. O software utilizado para a confecção das 

bases cartográficas foi: ArcGis 9.3
®
, disponível para uso no laboratório de geoprocessamento do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto. 

A coleção das informações adquiridas para a confecção do projeto está constituída 

principalmente de: 

 

 Cartas topográficas do IBGE, folhas Itabirito, Rio Acima, Acuruí, Ouro Preto, Ouro 

Branco, Conselheiro Lafaiete, Piranga, Catas Altas, Mariana, Caeté, Belo Horizonte, 

Brumadinho e Igarapé na escala de 1:50.000 e folha Itabira na escala de 1:100.000; 
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 Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero, integrada e corrigida na escala de 1:25.000 

(CPRM); 

 Hipsometria do Quadrilátero Ferrífero na escala de 1:25.000 (CPRM); 

 Base Cartográfica de Hidrografia e Limites municipais de Minas Gerais (GeoMinas, 

IBGE); 

 Mosaico de imagens de satélite (obtidas do software Google Earth 6.0). 

 

4.3 - DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

A escolha dos pontos de amostragem foi baseada em Bolviken et al. (2004), os quais relatam 

que para a determinação de valores de background geoquímico deverão ser coletados sedimentos de 

canal de bacias hidrográficas de 3ª ordem (Strahler, 1952), pois estas apresentam uma melhor 

capacidade de sintetizar o cenário geológico da região. Para tal, tornou-se necessário determinar todas 

as bacias hidrográficas de 3ª ordem do QF. Neste sentido, foi executada uma sequência de 

procedimentos, através do software ArcGis
®
 9.3, explicitadas abaixo: 

 

 A produção cartográfica iniciou-se com o pré-processamento da hidrografia vetorial 

(1:50.000) restituída das cartas topográficas, o qual tem como objetivo corrigir 

imperfeições, principalmente aquelas relacionadas à fragmentação dos canais. Com isso, 

os rios que apresentavam margens duplas foram então transformados em canais de uma 

única linha, para a obtenção de um modelo hidrológico consistente.  

 A geração do modelo digital de elevação do terreno (MDT) foi realizada a partir das 

curvas de nível vetorizadas. O modelo foi submetido a um recondicionamento, isto é, os 

pixels do modelo digital de elevação do terreno foram “carimbados” com as feições 

hidrográficas e suas respectivas cotas topográficas, assim sendo, as drenagens foram 

“escavadas” na representação do relevo (Jones, 2002). 

 Em seguida foram geradas operações automáticas para a determinação da direção do 

fluxo (Flow direction), fluxo acumulado (Flow acumulation) e por fim a hierarquização 

dos canais foi realizada (Agência Nacional das Águas – ANA, 2009); Czekanski e 

Mckinney (2006); Santos e Lopes (2008), sendo obtidos todos os trechos de 3ª ordem do 

QF.  

  

Para a determinação dos pontos de amostragem, foram alocados pontos em cada um dos 

exultórios das bacias de terceira ordem. A partir disso, os dados foram exportados para o Google Earth 
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6.0 o que auxiliou a observar a viabilidade de acesso, a presença/ausência de barragens, a morfologia 

do canal, entre outros (figura 4.1). Cada um dos pontos de amostragem recebeu uma nomenclatura 

específica a saber: o primeiro código (letras do alfabeto) faz alusão ao município onde o ponto está 

situado; o segundo código faz referência à quantidade de pontos coletados em cada um dos municípios 

bem como sua sequência de coleta. A descrição dos municípios com os respectivos códigos de 

identificação se encontram na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Municípios do Quadrilátero Ferrífero e códigos de identificação utilizados 

MUNICÍPIO 
CÓDIGO DO 

MUNICÍPIO 
MUNICÍPIO 

CÓDIGO DO 

MUNICÍPIO 

Barão de Cocais BC Mateus Leme MLE 

Bom Jesus do Amparo BJA Moeda MOE 

Brumadinho BRU Nova Lima NL 

Belo Vale BV Ouro Branco OB 

Bela Vista de Minas BVM Ouro Preto OP 

Catas Altas CA Rio Acima RAC 

Caeté CAE Raposos RAP 

Congonhas CON Rio Manso RMA 

Ibirité IBI Rio Piracicaba RPI 

Itatiaiuçú IÇU Sabará SAB 

Igarapé IGA Sarzedo SAR 

Itabira IT Santa Bárbara SBA 

Itabirito ITA 
São Gonçalo do Rio 

Abaixo 
SGO 

Itaúna ITN São Joaquim de Bicas SJB 

Jeceaba JEC Santa Luzia SLU 

João Monlevade JM Martinho Campos MCA 

Mariana MA 

  
 

A figura 4.1 demonstra, a partir da metodologia descrita, como foram definidos os trechos de 

3ª ordem do QF.  
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Figura 4.1 - Trechos das bacias de terceira ordem das cartas topográficas de Itabirito, Ouro Preto, Rio Acima e 

Acuruí com os pontos de coleta definidos para as bacias do Mata Porcos e Maracujá 

 

Ao todo, foram definidos 634 pontos de coleta. Contudo, os pontos situados na cidade de Belo 

Horizonte foram excluídos, pois muitos se apresentavam antropizados e com o leito coberto de 

cimento.  Aliado a isso, muitos trechos definidos inicialmente como de 3ª ordem, tornaram-se lagoas, 

barragens de rejeitos, ou ainda foram canalizados com cimento, o que tornou inviável a coleta de 

sedimentos nestas áreas. Assim sendo, ao final desta análise foram definidas 541 trechos de 3ª ordem 

em todo o QF.  As coordenadas destes pontos foram transferidas para o GPS de Navegação marca 

GARMIM modelo 60 Csx Map, para sua localização em campo. 

 

4.4- DETERMINAÇÃO DAS BACIAS DE 3ª ORDEM E DO PERCENTUAL DAS 

LITOLOGIAS   

 

A partir da delimitação dos trechos de 3ª ordem do QF e dos pontos de coleta em cada 

exultório, utilizou-se a ferramenta de extensão Arc Hydro 1.3 para gerar a área de contribuição à 

montante do ponto alocado. Nesse sentido, obteve-se cada uma das bacias de terceira ordem onde as 
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coletas foram executadas, bem como a área total e o perímetro de cada uma delas. As bacias 

receberam a mesma nomenclatura do ponto situado no seu exultório. 

 Para a obtenção do percentual de cada um dos litotipos presentes nas bacias, foram utilizadas 

dois tipos de cartas geológicas, em diferentes escalas (1:25.000 - CPRM e 1:50.000 – Mapa geológico 

do Brasil), com o intuito de contemplar toda a área de estudo, uma vez que nem todas as bacias 

situavam-se integralmente no mapeamento de menor escala.  

Com o auxílio da ferramenta “clip” do arcatalog, o mapa geológico foi sobreposto com o mapa 

das bacias, sendo possível assim obter a área de cada litotipo dentro de cada uma das bacias. O 

objetivo deste procedimento é atender uma das premissas deste trabalho que é propor relações 

concretas entre os percentuais de determinadas litologias dentro das bacias de 3ª ordem e as 

concentrações de elementos químicos, para a partir disso estabelecer modelos de previsibilidade que 

auxiliem no diagnóstico da geoquímica ambiental de uma região. 

 Os dados foram exportados para o software Excel, onde foram gerados gráficos e tabelas para 

avaliar o percentual dos litotipos em cada uma das bacias, com o objetivo de observar predominância 

de uma ou outra rocha, a qual pudesse interferir na assinatura geoquímica dos sedimentos coletados. 

Na figura 4.2 pode-se observar o procedimento descrito, com a bacia de 3ª ordem denominada BC-11, 

localizada no município de Barão de Cocais, porção nordeste do QF.  

 

Figura 4.2 – Mapa da bacia de terceira ordem BC-11 contendo os principais litotipos, o percentual de cada 

litotipo e a concentração dos elementos químicos 
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A construção desta base de dados permitiu uma acurácia maior quanto à detecção de 

anomalias, pois foram gerados mapas geológicos detalhados das várias regiões estudadas, os quais 

possibilitaram que as campanhas de campo fossem realizadas com um conhecimento prévio do cenário 

geológico da região, o que facilitou a posterior análise de valores previsíveis e anômalos.  

 

4.5 - TRABALHOS DE CAMPO 

  

 Nesse trabalho, os procedimentos amostrais e analíticos obedeceram aos protocolos 

recomendados pela USEPA (1992, 2001), e às práticas descritas nos diversos procedimentos 

operacionais padrão do Laboratório de Geoquímica Ambiental – LGqA (Departamento de Geologia – 

Universidade Federal de Ouro Preto).  

A sequência de procedimentos que perfazem todo o processo de análise inclui: medições in 

situ, coleta, armazenamento da amostra, preparação da amostra para as análises e procedimento 

analítico propriamente dito.  

 

4.5.1 - Medidas in situ 

Parâmetros físico-químicos 

  

Com o objetivo de complementar os dados obtidos com os sedimentos, bem como gerar uma 

base de dados ampla sobre o QF, diversos parâmetros físicos e químicos foram medidos in situ: pH, 

Condutividade Elétrica (µS), STD (sólidos totais dissolvidos, em ppm), Eh (mV), Temperatura (ºC), 

Oxigênio Dissolvido (mg.l
-1

) e Turbidez (NTU). 

Para a medição do pH, Eh, sólidos totais dissolvidos (STD) e condutividade elétrica (CE) 

utiliza-se um aparelho multiparâmetro Ultrameter II da marca Myron L Company, modelo 6Psi (figura 

4.3a). Para melhorar a acurácia da medição e fazer o ambiente de amostragem, as células de leitura 

foram lavadas três vezes com a água do ambiente da coleta. Para a determinação da turbidez utilizou-

se um turbidímetro da marca Hanna modelo HI 93703 (figura 4.3b). A cubeta do aparelho foi 

previamente lavada e limpa, e para determinação da turbidez ela foi parcialmente preenchida (0,5 cm 

de altura) com a amostra de água a ser analisada. A aferição do oxigênio dissolvido (OD) foi realizada 

com o auxílio de um oxímetro marca Hanna, modelo HI 9146 (figura 4.3c). É importante ressaltar que 

no dia anterior às coletas, todos os aparelhos foram previamente limpos e devidamente calibrados, 

seguindo a orientação dos fabricantes. 
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Figura 4.3 - Fotografias mostrando os equipamentos utilizados em campo: a) Multiparâmetro; b) Turbidímetro; 

c) Oxímetro  

 

Vazão  

A medição da vazão é um importante parâmetro para a análise de sedimentos, pois atua como 

fator determinante no transporte e distribuição das partículas (Gupta, 1996b). A determinação da vazão 

de cada ponto foi executada utilizando-se o procedimento preconizado pelo U.S. Geological Survey 

(2010) e Chow (1988), onde a medida da vazão é calculada a partir do método da integração das 

verticais.  Neste método, o canal é dividido em segmentos por um número de parcelas verticais de 

igual tamanho, o qual é definido pela largura total do canal (figura 4.4). A velocidade média de cada 

vertical foi determinada mergulhando-se a haste do micromolinete fluviométrico FP101/201. A soma 

das vazões de cada seção vertical corresponde à vazão total do canal (Chow, 1988). 

 

 

Figura 4.4 - Procedimento metodológico para determinação da vazão no ribeirão do Silva (Arquivo Pessoal) 
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4.5.2 - Coleta e Armazenamento das Amostras de Sedimentos 

 

Coleta das amostras de sedimentos - 1ª etapa 

  

Conforme Plant et al. (2001) relataram, alguns fatores deveriam ser mais bem discutidos para 

que a amostragem de dados geoquímicos proporcionasse um mapeamento geoquímico mais 

consistente, dentre este fatores tem-se a padronização das inúmeras metodologias verificadas nos 

trabalhos desenvolvidos até então, pois se verifica, com frequência, uma falta de padronização na 

densidade de amostragem, bem como dos locais de coleta dentro da bacia.  

Diante deste cenário, esta pesquisa também objetiva preencher esta lacuna, por isso foi 

necessário se padronizar uma metodologia que fosse o mais representativa possível, tendo por base as 

características fluviais. De acordo com Leopold e Wolman (1957), diversas variáveis atuam nos 

ajustes morfológicos e no padrão dos canais. Para estes autores, os padrões de geometria hidráulica do 

canal (corredeira, poço e transição) apresentam velocidades de fluxo distintos, que provocam   

irregularidades do leito, além de profundidade, largura e declividade do canal desiguais, o que 

influencia diretamente sobre a carga e o tamanho dos sedimentos 

 

             Para Miall (1992), na maioria das vezes, a região de corredeira possui uma maior velocidade 

de fluxo e com isso apresenta sedimentos de granulometria maior. Ao passo que, o trecho onde temos 

geomorfologia de poço, demonstra uma menor velocidade e tamanhos de grãos mais reduzidos, 

embora possam ocorrer discrepâncias. Além disso, de acordo com as curvas do canal, as margens 

esquerda ou direita também podem apresentar granulometrias de sedimentos diferentes, o que 

notadamente pode influenciar nas concentrações dos elementos químicos mesmo em locais muito 

próximos.  

Desta forma, em uma primeira etapa de campo, realizada entre setembro e dezembro de 2010, 

foram escolhidas três bacias de 3ª ordem na microbacia do rio Mata Porcos e outras três bacias 

também de 3ª ordem na bacia hidrográfica do rio Maracujá. Objetivando coletar de maneira mais 

abrangente todo o contexto geoquímico da bacia, todos os pontos de coleta estavam localizados nos 

exultórios destas bacias de 3ª ordem, as quais foram pré-definidas na fase anterior.  

Nestes pontos foram determinados os melhores trechos para amostragem. Estes trechos foram 

escolhidos em função da geomorfologia fluvial, procurando-se sempre trechos retilíneos, compostos 

por corredeiras e poços alternados, com o comprimento sendo aproximadamente três vezes a largura 

do canal.   
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No trecho definido para coletas e medições, nove amostras foram obtidas, segundo o desenho 

amostral da figura 4.5. Todas as amostras foram coletadas a uma profundidade de 0,05m. Foram 

retiradas três amostras na corredeira, três no poço e três na área de transição entre estas duas 

morfologias. Em cada morfologia, foram coletadas amostras na margem direita, margem esquerda e no 

centro do canal, as amostras das margens foram coletadas a uma distância de 0,50 m do leito do rio.   

Cada amostra simples consistiu de cerca de 500g de sedimento de leito, utilizando-se como 

amostrador um coletor de polietileno manufaturado em laboratório. O material obtido foi então 

acondicionado em sacos plásticos virgens, segundo recomendações da EPA (USEPA, 2001).  

Realizada a coleta, os sacos plásticos foram devidamente identificados e amarrados com lacres 

de polietileno para impedir qualquer perda de material. Logo em seguida, as amostras foram 

transportadas para o Laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geologia da Universidade 

Federal de Ouro Preto em uma caixa plástica. Onde foram secadas, destorroadas e peneiradas. A 

fração granulométrica menor que 0,063μm foi destinada ao processo de digestão por água régia para a 

extração dos elementos associados à fração não silicática e de interesse ambiental. Uma vez digeridas 

as amostras, o produto final foi destinado à leitura no Espectrofotômetro de Emissão Atômica com 

Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), onde foram analisados os teores de Al, As, Ca, 

Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Ti, e Zn. 

 As concentrações dos diferentes elementos tiveram a sua distribuição testada quanto à 

normalidade e depois testadas suas semelhanças com as misturas via testes de ANOVA (Análise de 

Variância) e MANOVA (Múltipla Análise de Variância), e concluiu-se que existe uma diferença 

significativa entre as amostras de poço, corredeira e transição, bem como entre as margens e o centro 

do canal, desta forma optou-se pela redefinição do desenho amostral.  

 

Redefinição do desenho amostral 

  

Após a análise dos dados das amostras obtidas na primeira fase de campo, um novo desenho 

amostral foi definido.  

Como foi verificado, via tratamento estatístico, e corroborado nos trabalhos de Fletcher (1997) 

e Rawlins et al. (2010), muitas vezes, as amostras de cada morfologia e de cada local dentro das 

respectivas morfologias apresentaram diferenças significativas, e com o objetivo de se obter uma  

representação geoquímica do trecho, optou-se pela adoção de uma amostra composta, obtida a partir 

da mistura no campo das nove subamostras, as quais foram coletadas ao longo dos trechos de 

corredeira, transição e poço. Conforme pode ser observado na Figura 4.5 
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                          corredeira     transição        poço 

              Figura 4.5 - Desenho experimental das coletas de sedimentos nos trechos amostrados 

 

 

A obtenção destas subamostras ocorreu a partir da coleta de quantidades idênticas de 

sedimentos, pois somente diante desta condição podemos afirmar que nenhuma morfologia ou local 

terá uma maior influência na composição geoquímica da amostra.  

Para obtenção desta condicionante, cada subamostra foi coletada com a utilização de um 

amostrador de polietileno com volume de 2,057 dm
3 

(11x11x17 cm) o que proporciona que todas as 

subamostras tenham o mesmo volume.  

Após o procedimento de coleta das subamostras, as mesmas foram levadas para um recipiente 

de polietileno com volume de 20 dm
3 

para que fossem misturadas e homogeneizadas com o objetivo 

de se obter uma amostra única que representasse todo o cenário geoquímico do trecho do rio.  

Contudo, após a completa homogeneização das subamostras, procedeu-se o quarteamento, no qual os 

quartis 1 e 4, totalizando uma massa aproximada de 500g foram então acondicionados em sacos 

plásticos virgens, para serem encaminhados ao Laboratório de Sedimentologia, e os quartis 2 e 3 

foram armazenados como testemunho. 

 

4.6 - PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

 

4.6.1 - Preparação das Amostras 

  

No Laboratório de Sedimentologia do DEGEO/UFOP, as amostras foram secadas, através da 

exposição do sedimento a um sistema de aquecimento com lâmpadas de infravermelho de 200 W e a 

temperatura controlada a 40 ± 5 °C. Este controle de temperatura se faz  necessário para evitar a perda 
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de elementos voláteis (Forstner, 2004). Após este procedimento, as amostras foram destorroadas em 

um graal, com pistilo, ambos de porcelana.  

 O material desagregado foi pesado em uma balança analítica e colocado sobre uma folha de 

papel craft fazendo-se a sua homogeneização. Findo este processo, o material é espalhado 

uniformemente para ser quarteado com um quarteador manual de acrílico. Os quartis 1 e 4 foram 

pesados juntos e levados até as peneiras e os quartis 2 e 3 foram armazenados como testemunho. 

            

Análises granulométricas 

  

A análise granulométrica foi realizada via seca por peneiramento, utilizando-se um conjunto 

de peneiras de diferentes malhas, explicitadas na tabela 4.2.  

Para não ocorrerem contaminações que ocasionassem interferências nos resultados, as peneiras 

foram limpas com escova de aço, depois lavadas com água, sabão e escova macia. Após a lavagem, 

todo o conjunto é enxaguado com água destilada e seco à temperatura ambiente. 

Tabela 4.2 - Peneiras utilizadas no fracionamento granulométrico 

Peneiras 

ABNT/Mesh Φ (diâmetro partículas) – mm 
Classificação 

(Wentworth, 1922) 

10 2,000 Grânulo (G) 

18 1,000 Areia Muito Grossa (AMG) 

35 0,500 Areia Grossa (AG) 

60 0,250 Areia Média (AM) 

120 0,125 Areia Fina (AF) 

230 0,625 Areia Muito Fina (AMF) 

<230 < 0,625 Silte/Argila (S/A) 

  

Dois quartis separados para peneiramento foram colocados para sobre o conjunto de peneiras 

da tabela 4.2, em um agitador de peneiras tipo Ro-tap (SOLOTEST®), agitados durante 20 minutos. A 

fração granulométrica menor que 0,063 µm foi armazenada em sacos plásticos pequenos com o 

respectivo nome da bacia. As frações granulométricas retidas em cada peneira foram armazenadas em 

sacos plásticos. 
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 Digestão parcial 

 

 A fração granulométrica menor que 0,063 μm foi destinada ao processo de digestão por água 

régia para a extração dos elementos associados à fração não silicática e de interesse ambiental. Esta 

fração é utilizada por ser considerada como a mais adequada para a determinação dos elementos traço 

(Calmano e Förstner, 1996). 

         Após o peneiramento, a amostra peneirada e passante na peneira de 0,063 μm foi transferida para 

placas de petri previamente lavadas e devidamente identificadas, as quais foram introduzidas na estufa 

para secagem durante 2 horas à temperatura de 100 ± 5°C. Após a secagem, os sedimentos foram 

homogeneizados com uma espátula plástica, sendo então encaminhados para a pesagem em balança 

analítica com precisão de quatro casas decimais. O peso definido é de cerca de 1,0 g ± 0,1 mg de cada 

amostra. Depois da pesagem, a pequena massa de sedimentos foi transferida para béqueres de 100 ml. 

Adicionou-se então um pouco de água Mili-Q às amostras para formar uma “polpa” de sedimento. Em 

seguida, iniciou-se a digestão parcial com água régia, que é uma mistura de HCl/HNO3, na proporção 

de 3:1. Com o auxílio do dispensador, adicionou-se 7,0 ml de HCl concentrado (P.A.), 2,3 ml de 

HNO3 concentrado (P.A.) ao becker que foi tampado com vidro de relógio (figura 4.4). As amostras 

foram deixadas em repouso por 16 horas na capela de exaustão em temperatura ambiente. O mesmo 

procedimento foi feito pipetando-se 100 ml de água Mili-Q para a obtenção do branco.  

 Após este período, os béqueres foram levados à chapa aquecedora na temperatura de 100 ± 

5°C por duas horas até a redução do volume (figura 4.6), resfriadas e em seguida filtradas em papel de 

filtro com porosidade de 0,45 µm, e os resíduos lavados com água Mili-Q. Os volumes foram aferidos 

em um balão volumétrico de 100 ml, cujo volume é atingido com a adição de água Mili-Q.  

Com o objetivo de avaliar a exatidão das análises, foi produzida uma amostra em branco a cada 

dez amostras, aliado a isso 10% das amostras foram feitas em duplicata. Os resultados foram 

comparados com relação aos valores certificados do material de referência LKSD-01 (CCNRP-

Canadá), sendo que os desvios apresentados demonstraram uma taxa de recuperação entre 93 e 107%. 
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 Figura 4.6 – Procedimento de digestão parcial das amostras com água régia na chapa aquecedora 

 

4.6.2 - Análises Laboratoriais 

 

Caracterização geoquímica 

 

Uma vez digeridas as amostras, o produto final foi transferido para frascos de polietileno 

transparentes e virgens (30 ml), destinados à leitura no Espectrofotômetro de Emissão Atômica com 

Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), marca SPECTRO/MODELO Ciros CCD em 

operação no Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA - DEGEO/UFOP), onde foram analisados 

os teores de Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Sr, Ti, 

V, Y e Zn. 

 

4.7 - INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

4.7.1 - Integração de Dados 

 

 Para sistematizar os dados obtidos foi criado um banco de dados simples e prático, que 

permite um rápido acesso aos dados. Desta forma, os resultados obtidos foram armazenados em 

planilhas utilizando-se o software Microsoft Office Excel 2007.  
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Com o intuito de constatar a relação entre as rochas e a concentração dos elementos químicos, 

os pontos foram agrupados em várias planilhas que contemplavam os principais tipos de rocha do QF, 

as quais foram colocadas em ordem crescente de percentual da área da bacia que apresentava aquele 

tipo litológico.  

Como existem 291 subdivisões de rochas na tabela de atributos obtida a partir do mapa 

geológico do QF, optou-se pela padronização em oito litologias mais representativas, com o objetivo 

de verificar se estas litologias realmente contém assinaturas geoquímicas diferentes, a saber:  

a) Gnaisses e granitos dos complexos metamórficos, representados por 33 tipos de rochas 

diferentes; 

b) Quartzo-carbonatos, sericita e xistos encontrados principalmente no grupo Nova Lima, 

representados por 18 tipos de rochas diferentes; 

c) Quartizitos, encontrados principalmente no grupo Maquiné e Itacolomi, representados por 

12 tipos de rochas diferentes; 

d) Xistos, encontrados principalmente no grupo Nova Lima, representados por 19 tipos de 

rochas diferentes; 

e) Itabiritos e Hematitas, encontrados principalmente na formação Cauê, representados por 

47 tipos de rochas diferentes; 

f) Dolomitos, mármores e calcários, encontrados principalmente na formação Gandarela, 

representados por 15 tipos de rochas diferentes; 

g) Filitos, encontrados principalmente no grupo Piracicaba, representados por 38 tipos de 

rochas diferentes; 

h) Cloritas, encontrados principalmente no grupo Sabará, representados por 4 tipos de rochas 

diferentes.  

É importante ressaltar que embora os xistos e os quartzo-carbonatos sericita xistos pertençam 

ao mesmo tipo litológico, foi feita uma classificação diferenciada, pois se constatou que a grande 

maioria das anomalias de arsênio estavam ocorrendo de forma mais intensa nas bacias que drenavam 

sobre as rochas quartzo-carbonatos sericita xistos.  

Em seguida, os tipos de rocha descritos foram divididos em faixas percentuais de ocupação da 

área da bacia, ou seja, bacias que contém de 25-50% de determinada rocha, bacias que apresentam de 

50-75% daquela litologia e por fim, bacias que possuem mais que 75% da sua área com aquela rocha.  

          O objetivo deste procedimento é reproduzir a premissa de Reimann et al. (2005), Ranasinghe 

(2009) e Carranza (2009), que é de facilitar uma análise que permita a diferenciação acurada entre os 

valores de background e as possíveis anomalias, a partir de uma massa crítica de dados.  Com o intuito 
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de estabelecer modelos de previsibilidade, foram gerados gráficos do tipo Boxplot relacionando os 

tipos de rochas e as concentrações dos elementos químicos, o que possibilitou verificar quais 

concentrações de elementos químicos são esperados para cada rocha.  

Paralelamente a isso, estes dados foram transformados em informações geográficas, pois para 

a construção de um SIG é fundamental a confecção de uma tabela de atributos. Assim sendo, os dados 

foram exportados para o software ArcGis 9.3
®
 sendo espacializados, armazenando consigo as 

informações geoquímicas originais e permitindo a geração dos mapas geoquímicos.  

 

4.7.2 - Análise Estatística  

 

De posse dos dados obtidos iniciou-se uma análise exploratória de dados (EDA), técnica 

preconizada por Bounessah e Atkin (2003), Reimann et al. (2005), Panno et al. (2010). Esta 

metodologia agrega as medidas estatísticas básicas, tais como: valor mínimo, valor máximo, média, 

mediana, média geométrica, desvio padrão, assimetria, curtose, os percentis (25%, 50% e 75%), com 

gráficos do tipo histogramas, densidade dos pontos, boxplots e Q-Q plots, permitindo uma rápida 

análise da distribuição dos dados, sendo apropriada para a identificação das anomalias atreladas às 

influências antrópicas. 

Em seguida, os dados foram submetidos ao teste de Komolgorov-Smirnov, com o intuito de 

verificação da normalidade dos dados, quando os dados demonstraram ter uma distribuição normal,   

procedeu-se em seguido à aplicação de testes de ANOVA (Análise de Variância) e MANOVA 

(Múltipla Análise de Variância), os quais permitem a comparação de médias obtidas a partir de grupos 

diferentes. No entanto, quando os dados não apresentaram uma distribuição normal, foi aplicado o 

Teste de Kruskal-Wallis.  

Com o intuito de se obter uma melhor correlação de dados, bem como fazer uma diferenciação 

da contribuição entre as fontes naturais e antrópicas, foram realizadas também análises de cluster e de 

componentes principais (PCA), para estas análises foram utilizados os softwares Excel e MiniTab. 

 Para efeito das análises estatísticas, todos os pontos que apresentaram resultados abaixo do 

LQ, foram inseridos nas planilhas os valores correspondentes a 80% do valor do limite de detecção, 

seguindo a metodologia preconizada em Albanese et al. (2006). Estes valores se encontram 

explicitados na tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Limites de detecção de elementos maiores, menores e traços ICP-OES  

Elementos Unidade Limite de Detecção 80% do Limite de Detecção 

Al mg/kg 3,30 2,64 

As mg/kg 2,04 1,63 

Ca mg/kg 1,27 1,02 

Cd mg/kg 0,48 0,39 

Co mg/kg 0,54 0,44 

Cr mg/kg 0,27 0,22 

Cu mg/kg 0,37 0,30 

Fe mg/kg 1,06 0,85 

K mg/kg 2,60 2,08 

Mg mg/kg 0,14 0,12 

Mn mg/kg 0,08 0,07 

Mo mg/kg 0,38 0,30 

Na mg/kg 0,79 0,63 

Ni mg/kg 0,75 0,60 

Pb mg/kg 1,30 1,04 

Ti mg/kg 0,70 0,56 

Zn mg/kg 0,16 0,13 

 

4.7.3 - Determinação dos Valores de Background 

 

Reimann e Garrett (2005) argumentam que apenas as análises estatísticas podem não ser 

suficientes para entender e definir de maneira exata os valores de background geoquímico para 

determinados elementos químicos em uma região, ideia que é corroborada por Costa (2007). Por isso, 

considera-se importante aliar as análises estatísticas com o entendimento dos processos geológicos, 

sedimentológicos e geoquímicos. Assim, para determinação dos valores de background da área foram 

utilizadas três metodologias propostas por Reimann et al. (2005), corroboradas por Carranza (2009) 

aliada a técnicas de análise fractal (Albanese et al. 2006 e Bai et al. 2009).  

A metodologia definida por Reimann et al. (2005) preconiza a análise interrelacionada de 

parâmetros estatísticos e gráficos para a determinação dos valores de background. Para tal, o autor 

recomenda que os quartis (25%, 50% e 75%), a média, a mediana, o desvio absoluto da mediana e o 

coeficiente de variação devem ser explicitados em gráficos do tipo boxplot juntamente com 

histogramas baseados na frequência acumulada, para tal utilizou-se o software MINITAB® 15. Em 

geral, o autor recomenda que devem ser considerados como valores background a faixa observada 
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entre o 1º e o 3º quartil, porém argumenta que estes valores devem ser analisados caso a caso. 

Contudo, Bounessah e Atkin (2003), Carranza (2009), Panno et al. (2010) recomendam em seus 

trabalhos que os valores de background podem ser definidos pelo boxplot UIF, mediana + 2x MAD, 

média + 2x desvio padrão. 

Com relação à análise fractal Bai et al. (2009), recomendam que este método deve ser utilizado 

para determinar background em áreas com ambientes geológicos complexos. Para isso relaciona-se a 

área total do elemento que apresenta uma determinada concentração, bem como a representação gráfica 

desta relação concentração x área, e a partir dos pontos de inflexão observados nos gráficos pode-se 

determinar os valores de background. Conforme pode ser observado na Figura 4.7 

 

Figura 4.7 - Gráfico log A (área) x log da C (concentração) para os elementos Au, As, Sb e Hg demostrando a 

relação entre a área (A>c) e a concentração utilizando o modelo C-A para sedimentos de canal do rio Funin 

Sheet, província de Yunann, China (Bai et al. 2009) 

 

De posse destas metodologias, foram gerados valores de background para os elementos 

químicos em todo o QF e também para as diferentes litologias encontradas com maior frequência no 

QF.  Paralelamente a isso, objetivando contribuir para a legislação ambiental do estado, também foram 

calculados os valores de background das três principais bacias hidrográficas situadas no QF: bacia do 

rio das Velhas, bacia do rio Paraopeba e bacia do rio Piracicaba. 

Para calcular os valores de background do QF, bem como dos litotipos encontrados na região, 

foram confrontadas as seguintes metodologias: 3º quartil, mediana + 2x MAD, média + 2x desvio 
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padrão (Reimann et al., 2005); boxplot UIF (Bounessah e Atkin, 2003, Panno et al., 2010 e Carranza, 

2009); e ainda análise fractal (Bai et al., 2009).  

 

4.7.4 - Confecção de Mapas Geoquímicos 

 

A confecção de mapas geoambientais proporciona uma concentração de informações que 

permite a fácil interpretação, subsidiando o estabelecimento de políticas públicas para gestão 

ambiental, de forma a contemplar a utilização adequada de recursos naturais e garantir melhoria na 

qualidade de vida. (De Vivo et al. 2003). Com isso, uma base de dados geoquímicos bem como sua 

representação espacial, sob a superfície terrestre é uma ferramenta de grande importância para auxiliar 

os gestores ambientais nos processos de manejo dos recursos naturais.  

A partir dos resultados obtidos das análises geoquímicas e com a utilização do software 

ArcGis
®
 9.3, foram inseridos no software os valores de concentração dos elementos químicos para a 

geração de uma tabela de atributos. Como foram coletadas amostras em 541 bacias de 3ª ordem em 

todo o QF, tem-se uma densidade de amostragem de 1 amostra para cada 12,93 km
2
.  

De posse desta base de dados, foram confeccionados os mapas de concentração, para cada 

elemento analisado, de todo o QF. Para tal foram utilizadas as seguintes ferramentas (extensões) do 

sistema: Spatial analyst, Spatial Tools, Inverse Distance Weighted, Xtools.  

Em todos os mapas supracitados foi usada a ferramenta geoestatística de interpolação IDW 

(inverse distance weighted) conforme preconizado por Albanese et al. (2006), De Vivo et al. (2003) e 

Bai et al. (2009), pois esta ferramenta tem demonstrado ser mais adequada, para se produzir 

mapeamentos mais precisos, reduzindo as falhas provocadas pela distância entre os pontos de coleta.  

Como toda ferramenta geoestatística de interpolação, a IDW se utiliza da técnica dos vizinhos 

mais próximos, e para isso é necessário delimitar o número de vizinhos para que o software faça a 

interpolação. A vizinhança foi definida em 12 pontos, de acordo com o que vem sendo preconizado 

com Albanese et al. (2006) e Bai et al.  (2009).  

Desta forma, foram confeccionados os mapas de concentração, para cada elemento analisado, 

de todo o QF, na escala 1:150.000, nas seguintes modalidades:  

- Mapas com valores abaixo e acima do Q3 (3º quartil), Reimann et al. (2005) para os 

seguintes elementos: Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Ti, Zn. Nestes 

mapas os pontos que com valores abaixo do Q3 estão em azul, e os pontos acima do Q3 estão de 

vermelho. Para tal, foram utilizadas as seguintes ferramentas: properties, symbology, quantitties, 

graduate symbol, field, value, classify, manual. 
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- Mapas com os valores de referência (para a faixa situada entre o Q1 e o Q3), alto background 

(para os valores encontrados acima do Q3 até o UIF) e anomalias (para os valores que estão acima do 

UIF). Esta metodologia é muito utilizada pelo Serviço Geológico Australiano (Caritat et al., 2007 e 

Caritat e Cooper, 2011) e também por pesquisadores na Europa (Carranza, 2009) e cada faixa descrita 

acima possui colorações diferentes, como exemplo temos o mapa geoquímico do As, representado na 

figura 4.7: 

 

 

Figura 4.8 - Mapa geoquímico do Arsênio no Quadrilátero Ferrífero com as faixas de concentração. Fonte: 

Vicq, 2015 

 

- Mapas comparativos entre os valores guia de qualidade dos sedimentos (VGQS) e os valores 

verificados, para os seguintes elementos: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn.  

- Mapas geoquímicos dos elementos Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 

Pb, Ti, Zn, para todo o Quadrilátero Ferrífero. Nestes mapas as anomalias foram separadas através da 

metodologia Box-Plot UIF, com os valores de alto background sendo representados em amarelo e as 

anomalias em coloração vermelha. 

- Mapas geoquímicos dos elementos Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 

Pb, Ti, Zn, das principais bacias hidrográficas estudadas (rio das Velhas, rio Paraopeba, rio Piracicaba, 

rio Conceição, rio Maracujá, rio Itabirito). 
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A partir da base de dados obtida foram gerados mapas que fizeram a sobreposição da geologia 

da região com os dados geoquímicos do QF. Estes mapas foram fundamentais, pois permitiram a 

detecção de anomalias, proporcionando a visualização dos pontos que estão acima dos valores de 

background das respectivas geologias. Como exemplo temos a figura 4.8, que sobrepõe o mapa 

geoquímico de arsênio do QF ao mapa geológico dos xistos do Grupo Nova Lima.  

 

Figura 4.9 – Mapa geoquímico das anomalias de arsênio sobreposto ao mapa geológico do QF, 

demonstrando a área onde se encontra litotipo xisto do Grupo Nova Lima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¹ Artigo a ser submetido à Revista Journal of Geochemical Exploration com o título de “Análise Comparativa de 

Determinação de Valores de Referênica para Sedimento de Corrente”. 

CAPÍTULO 5 

ANÁLISE COMPARATIVA DE METODOLOGIAS DE 

DETERMINAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA PARA 

SEDIMENTOS DE CORRENTE¹   

 

RESUMO 

A definição de valores de referência em séries de dados geoquímicos tem sido um dos principais 

desafios nos estudos relativos à geoquímica ambiental. Antigas metodologias eram fundamentadas em 

parâmetros estatísticos, na construção de tabelas, gráficos e histogramas. Contudo, estas técnicas não 

definem estes valores de maneira correta ou apresentam valores muito diferentes para a mesma região. 

Desta forma, o presente trabalho testou diferentes metodologias de determinação de valores de 

referência para sedimentos de corrente: média +2 desvio padrão, mediana +2 MAD, boxplot UIF, 

análise fractal, análise espacial com a interpolação pelo modelo IDW e as metodologias associadas, o 

que foi feito na região do Quadrilátero Ferrífero – Brasil, conhecida mundialmente por sua diversidade 

de minérios e tipos litológicos. Os resultados indicam que as técnicas mais antigas de determinação de 

valores de referência, notadamente a Média + 2x desvio padrão e a Mediana + 2x MAD demonstraram 

não serem efetivas para a separação das anomalias, pois superestimam ou subestimam a faixa de 

referência, podendo causar erros consideráveis quando são discutidos aspectos relativos à legislação 

ambiental. Já as metodologias Análise fractal e Boxplot UIF apresentaram, para a grande maioria dos 

elementos, valores bem próximos, confirmando que o intervalo de referência está correto e, 

demonstrando que ambas são as mais adequadas para ambientes geológicos complexos. Contudo, 

foram verificados para alguns elementos (Cu, Fe, Pb e Ti) valores discrepantes de 30 a 46 % entre as 

metodologias.  No entanto, sempre que ocorreram divergências, os valores obtidos via Análise fractal 

demonstraram ser mais condizentes com a distribuição espacial dos elementos, além de ter 

apresentado os outliers em locais onde notadamente são observados litotipos ricos no elemento e 

impactos ambientais capazes de disponibilizá-lo para o meio.  

Palavras-Chave: Geoquímica Ambiental, Valores de referência, Sedimentos, Análise Fractal, 

Quadrilátero Ferrífero, Brasil. 

 

ABSTRACT 

The determination of reference values in geochemical data set has been a major challenge in studies 

related to environmental geochemistry. Old methods were based on statistical parameters, the 

construction of tables, graphs and histograms. However, these techniques do not define these values 

properly, or show very different values for the same region. This research tested different methods the 

determination of reference values for stream sediments: mean +2x standard deviation, median +2x 

MAD, boxplot UIF, fractal analysis, spatial analysis with the IDW interpolation model and associated 

methodologies, in the Iron Quadrangle, Brazil, known worldwide for diversity of minerals and rock 

types. The results shows that ancient methods of determination of reference values, notably the mean  

+ 2x standard deviation and median + 2x MAD not to be effective for the separation of anomalies, 

because overestimate or underestimate the reference range, may cause errors considerable when 
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discuss aspects related to environmental legislation. In other hand, the methodologies fractal analysis 

and boxplot UIF shows, for most of the elements, very close values, confirming that the reference 

range is correct and, demonstrating that both are appropriate for complex geological environments. 

However, some elements, mainly Cu, Fe, Pb and Ti showed a great difference of between the 

methodologies, around 30 to 46%. For these elements, the reference values obtained via fractal 

analysis proved to be more consistent with the spatial distribution of the elements, and also presented 

the outliers in places where observed  rock types rich in the element and environmental impacts that 

able to release it to the environment. 

Keywords: Environmental Geochemistry, Reference values, Stream sediments, Fractal Analysis, Iron 

Quadrangle, Brazil. 

 

5.1- INTRODUÇÃO 

 

A determinação de valores de referência em extensas séries de dados geoquímicos tem sido 

um dos assuntos mais recorrentes nos estudos ambientais recentes (Galuszka, 2007) e um dos grandes 

desafios da análise estatística de dados geoquímicos. Isto porque a partir da definição destes valores é 

possível se detectar outliers, bem como delinear os padrões de comportamentos anômalos de 

determinados elementos químicos (Reimann et al. 2005). 

O entendimento do valor de referência geoquímico de um dado elemento é de importância 

crucial para a separação das contribuições geogênicas de um determinado meio (águas, solos, 

sedimentos, plantas) daquelas de origem antrópica. Em caso de valores anômalos positivos, as 

influências antrópicas ocorrem, por definição, como contaminação (Matschullat et al. 2000a). Neste 

caso, pode-se estabelecer a extensão da poluição de uma determinada área, o que pode ajudar na 

escolha de metodologias mais eficientes para a remediação de locais onde foram identificadas 

concentrações anômalas, especialmente de metais (Reimann et al. 2005). 

Desde o início da década de 40, várias metodologias para a determinação de valores de 

referência têm sido propostas. A distribuição (normal) de Gauss foi a primeira técnica a ser utilizada, 

pois era a metodologia mais usada para descrever a variação aleatória que ocorre nos dados de muitas 

disciplinas científicas (Limpert et al. 2001). No entanto, segundo Razumovsky (1940), vários 

cientistas já tinham reconhecido que a distribuição de frequência dos dados geoquímicos não é sempre 

normal. Diante disso, Ahrens (1954) concluiu que maioria das distribuições geoquímicas podem se 

tornar normal depois de serem transformadas em concentrações logarítmicas e, portanto, a 

lognormalidade foi postulada como a primeira lei da geoquímica por Ahrens (1954). A partir deste 

conceito, foi possível definir as medidas estatísticas de posição e dispersão (média, mediana, desvio 

médio, percentis e desvio padrão), as quais poderiam ser usadas para definir os limites que separam os 

valores de referência das anomalias. A partir disso, as anomalias geoquímicas poderiam ser definidas 

como valores superiores a um determinado limite, como o percentil 75 ou 85, ou média mais 1σ ou 2σ. 

(Harris et al. 1999). Esta descoberta permitiu também o uso de frequências acumuladas, também 
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conhecidas por somas cumulativas. Nos anos seguintes, várias técnicas estatísticas foram sendo 

propostas, verificando-se uma evolução que incluiu análises de regressão linear (Selinus e Esbensen, 

1995), normal probability plots - representações boxplots e análise fractal (Li et al. 2003). Muitas 

dessas técnicas baseiam-se na construção de tabelas ou representações gráficas envolvendo 

amplitudes, frequências e histogramas de concentrações dos elementos encontrados nas amostras sob 

investigação.  

Conforme exposto nos estudos de Matschullat et al. (2000a), praticamente todas as técnicas 

procuram identificar valores anômalos em uma série de dados estudada, os quais são notadamente 

relevantes em geoquímica ambiental, pois indicam processos geoquímicos extraordinários e também 

áreas de risco. No entanto vários autores reconhecem os inconvenientes práticos de algumas destas 

técnicas que muitas vezes não definem de maneira correta os limites de referência ou determinam 

valores muito diferentes para os mesmos. Corroborando esta afirmativa, Reimann et al. (2005) relatam 

que os dados geoquímicos são, muitas vezes, influenciados por valores extremos os quais pertencem a 

outra distribuição e, por isso, sugerem que o uso exclusivo da regra de média ± 2σ deve ser realizado 

com cautela, pois esta técnica estatística pode não detectar as anomalias em regiões com altos valores 

ou deixar de lado valores anômalos baixos em locais com depósitos minerais conhecidos, pois as 

diferenças entre os valores de referência e as anomalias nestes casos seriam muito sutis para serem 

detectadas por esta metodologia. Os trabalhos mais recentes têm optado por outra abordagem 

estatística para o estabelecimento de valores de referência geoquímico, a qual envolve a construção de 

gráficos do tipo boxplot baseados na frequência acumulada de um determinado elemento. As linhas 

(whiskers) que se estendem de ambos os lados do box até os valores extremos ou, alternativamente, 

até os valores 1,5 vezes inferior e superior aos valores das amplitudes interquartis 25-50% e 50-75%, 

respectivamente, e no caso de existirem resultados aquém e além das whiskers, estes são denominados 

outliers. No entanto, o que se verifica neste tipo de representação gráfica são discordâncias sobre quais 

quartis deverão ser considerados valores de referência. Reimann et al. (2005) sugerem que estes 

percentis devem ser analisados caso a caso, pois se verificam valores muito distintos dentro de regiões 

próximas, o que revela a necessidade de utilização de outros métodos estatísticos para a determinação 

destes valores.  

No caso de regiões onde a geologia é muito complexa, Carranza (2009) preconiza que 

métodos convencionais de estatística devam ser acompanhados de outras técnicas, especialmente 

quando se trabalha com um grande número de variáveis espaciais, como é o caso dos mapeamentos 

geoquímicos. Neste caso ou em regiões que sofreram demasiada ação antrópica, Reimann et al. 

(2005), Panno et al. (2010) recomendam que técnicas de análise espacial sejam também utilizadas 

como ferramentas auxiliares para a determinação dos valores de referência, pois estas permitem uma 

análise mais aprofundada dos processos geoquímicos envolvidos.  
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Neste contexto se insere o presente trabalho, que teve por objetivo testar diferentes 

metodologias de determinação de valores de referência para sedimentos de corrente: média + 2x 

desvio padrão, mediana + 2x MAD, boxplot UIF (Carranza, 2009; Caritat et al. 2007), análise fractal 

(Li et al. 2003; Bai et al. 2009), análise espacial com a interpolação pelo modelo IDW (Albanese et al. 

2006) e as metodologias associadas (Reimann e Garrett, 2005; Carranza, 2009; Panno et al. 2010). 

Para tal, foi escolhida região do Quadrilátero Ferrífero – Brasil, conhecida mundialmente por sua 

diversidade de minérios e tipos litológicos.   

 

5.2- ÁREA DE ESTUDO 

 

O Quadrilátero Ferrífero, abrangendo uma área de aproximadamente 7.000 km
2
, está 

localizado entre as coordenadas 19º45’ a 20º30`S e 44º30’ a 43º07`W, no sudeste do Brasil. Trata-se 

de uma das regiões mais ricas em bens minerais do mundo. Sua história de exploração mineral 

remonta às últimas décadas do século XVII, incluindo a explotação de ouro, ferro, manganês, bauxita, 

argila, pirita, dolomito, areia, brita, rocha ornamentais (quartzitos, esteatito, dolomito) e pedras 

semipreciosas como o topázio imperial (Nalini et al. 2009).  

A geologia regional é definida, principalmente, por quatro grandes unidades litoestratigráficas 

que são caracterizadas, da base para o topo, pelos complexos metamórficos, o Supergrupo Rio das 

Velhas, o Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi. Localmente, ainda ocorrem depósitos terciários e 

sedimentos recentes (Dorr 1969; Schorscher 1986; Ladeira 1980; Renger et al. 1994; Alkmin e 

Marshack 1998).  

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

Santa Bárbara e Bação representam o embasamento cristalino da região, sendo constituídos por rochas 

gnáissicas polideformadas de composição tonalítica, granitos, granodioritos, e intrusões máficas a 

ultramáficas (Herz 1970; Cordani et al. 1980; Ladeira et al. 1983; Teixeira et al. 2000).  

O Supergrupo Rio das Velhas é constituído por rochas metassedimentares e metavulcânicas 

(Dorr 1969; Schorscher 1986) sendo dividido em dois grupos: Nova Lima e Maquiné. O Grupo Nova 

Lima apresenta o predomínio de rochas metavulcano-sedimentares constituídas de xistos carbonáticos, 

metacherts, formações ferríferas bandadas e filitos. O Grupo Maquiné apresenta metaconglomerados 

na base, sobrepostos por quartzitos maciços e sericíticos, sericita-quartzo-xisto e filitos (Dorr 1969). 

O Supergrupo Minas é dividido em três grupos: Caraça, Itabira e Piracicaba (Dorr 1969). No 

topo do grupo Piracicaba encontra-se o Grupo Sabará, unidade mais jovem do Supergrupo, este grupo 

é composto por quartzitos, metaconglomerados, metapelitos, itabiritos e mármores e metavulcânicas. 

(Alkmin e Marshak, 1998). 
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Por fim, o Grupo Itacolomi que é formado por uma sequencia de rochas supracrustais 

metamorfizadas que capeiam o Supergrupo Minas, sendo constituído por quartzitos, filitos e 

metaconglomerados, cortadas localmente por diques de rochas básicas. Na figura 5.1 se encontra o 

mapa geológico simplificado do QF, onde estão representadas as principais unidades 

litoestratigráficas.  

 

  

Figura 5.1 - Mapa geológico do QF, com a localização dos pontos de amostragem (de Vicq et al. 2015) 

 

5.3- METODOLOGIA 

 

5.3.1- Amostragem  

 

Foram coletadas 541 amostras de sedimento de corrente em toda a área do QF (7.000 km
2
), 

proporcionando uma densidade de amostragem de 1 amostra a cada 13 km
2
. Os pontos de amostragem 

foram escolhidos em função da metodologia proposta por Bolviken et al. (2004), na qual a coleta de 

sedimentos ocorre nos exultórios das bacias de 3ª ordem (Strahler, 1952), que foram definidas com o 

auxílio do software ArcGis 9.3, a partir dos mapas topográficos, hidrográficos e hipsométricos da 

região na escala de 1:25.000, fornecidos pela Companhia de Produção de Recursos Minerais (CPRM) 

e pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM).  
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A coleta dos sedimentos ocorreu ao longo de um trecho de 300 a 500 m de extensão, do qual 

foram retiradas nove subamostras, que objetivaram contemplar os diferentes ambientes 

geomorfológicos do canal (região de corredeira, região de poço e região de transição). Em cada 

morfologia, coletaram-se amostras no centro do canal, na margem direita e margem esquerda, as 

amostras foram coletadas a uma distância de 0,50 m do leito do rio e sempre evitando a coleta de 

matéria orgânica.  

Seguindo o protocolo de amostragem descrito em Salminen et al. (1998), as subamostras foram 

misturadas com o objetivo de se obter uma amostra representativa do trecho. Depois da completa 

homogeneização, uma amostra composta de 500 g, foi acondicionada em sacos plásticos, seguindo as 

recomendações da EPA (USEPA, 2001).  

 

5.3.2- Análises Químicas e Controle de Qualidade 

 

As amostras de sedimentos foram secas e submetidas ao peneiramento, sendo que 1g da fração 

granulométrica menor que 0,063 μm foi destinada ao processo de digestão por água régia (mistura HCl 

com HNO3; 3:1), realizado no Laboratório de Geoquímica da Universidade Federal de Ouro Preto. O 

procedimento tem início com a adição 7,0 ml de HCl concentrado (p.a.), 2,3 ml de HNO3 concentrado 

(p.a.). Na sequência, as amostras foram colocadas na capela de exaustão, onde permaneceram em 

repouso por 16 horas em temperatura ambiente. Após este período, os béqueres foram levados à chapa 

aquecedora na temperatura de 100 ± 5°C por um período de duas horas até a redução do volume, 

sendo depois resfriadas e filtradas. Os volumes foram então aferidos em um balão volumétrico de 

100 ml, cujo volume é completado com a adição de água Milli-Q. Com o objetivo de avaliar a 

exatidão das análises, foi produzida uma amostra em branco a cada dez amostras, aliado a isso 10% 

das amostras foram feitas em duplicata. Os resultados foram comparados com relação aos valores 

certificados do material de referência LKSD-01 (CCNRP-Canadá), sendo que os desvios apresentados 

demonstraram uma taxa de recuperação entre 93 e 107%. 

A digestão com água régia é conhecida como digestão pseudo-total, pois permite a extração dos 

elementos associados à fração não silicática, os quais apresentam maior interesse ambiental (Calmano 

e Förstner, 1996).  A adição destes ácidos proporciona um tipo de ataque que solubiliza totalmente a 

maioria dos sulfetos, óxidos, argilominerais e elementos ligados à matéria orgânica. De acordo com 

Albanese et al. (2006) e Ferreira (2000) esta metodologia é particularmente interessante em pesquisas 

que objetivam obter as concentrações de elementos traço de interesse ambiental, por isso este 

procedimento foi escolhido no presente trabalho em função de permitir a avaliação da quantidade 
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máxima de elementos que pode ser liberada dos sedimentos sob condições extremas, geradas pelo 

ataque ácido (água régia), indicando assim o risco ambiental máximo de cada região.  

Após o processo de digestão, as amostras foram encaminhadas para leitura no 

Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), 

marca SPECTRO/Modelo Ciros CCD, onde foram analisadas as concentrações de Al (limite de 

quantificação = 2,6 mg.kg
-1

), As (L.Q. = 1,6 mg.kg
-1

), Ca (L.Q. = 1,0 mg.kg
-1

), Cd (L.Q. = 0,4 mg.kg
-

1
), Co (L.Q. = 0,4 mg.kg

-1
), Cr (L.Q. = 0,2 mg.kg

-1
), Cu (L.Q = 0,3 mg.kg

-1
), Fe (L.Q. = 0,8 mg.kg

-1
), 

Mn (L.Q. = 0,1 mg.kg
-1

), Ni (L.Q. = 0,6 mg.kg
-1

), Pb (L.Q. = 1,0 mg.kg
-1

), Ti (L.Q. = 0,6 mg.kg
-1

) e 

Zn (L.Q. = 0,1 mg.kg
-1

).  

 

5.3.3- Determinação dos Valores de Referência 

 

Para distinguir as concentrações normais das anomalias, foram testadas as seguintes 

metodologias:  

Média + 2x desvio padrão, Mediana + 2x MAD, Boxplot UIF, as quais foram discutidas em 

Reimann et al. (2005). Estas metodologias preconizam a análise interrelacionada de parâmetros 

estatísticos e gráficos para a determinação dos valores de referência. Para tal, o autor recomenda que 

os quartis (25%, 50% e 75%), a média, a mediana, o desvio absoluto da mediana e o coeficiente de 

variação devem ser explicitados em gráficos do tipo boxplot juntamente com histogramas baseados na 

frequência acumulada, para executar estas metodologias foi utilizado o software MINITAB
®
 15. 

Análise fractal sugerida por Albanese et al. (2006), Bai et al. (2009) e Carranza (2009). Esta 

técnica preconiza a representação gráfica da relação entre a área total estudada, no eixo das ordenadas 

e as faixas de concentração de determinado elemento, no eixo das abscissas, e a partir dos pontos de 

inflexão observados nos gráficos pode-se determinar os intervalos de referência, para esta metodologia 

utilizou-se também o software MINITAB
®
 15. 

Análise espacial, preconizada por De Vivo et al. (2003), Albanese et al. (2006) e Bai et al. 

(2009). Para a análise espacial foram confeccionados mapas de isovalores, nos quais foi utilizada a 

ferramenta geoestatística de interpolação IDW (inverse distance weighted), aplicando-se como técnica 

de vizinhança a escolha dos 12 pontos mais próximos (Albanese et al. 2006; Bai et al. 2009). Para esta 

metodologia foi utilizado o software ArcGis
®
 9.3 

As Análises associadas envolveram a confecção de mapas onde os valores obtidos foram 

divididos em duas faixas de concentração: resultados abaixo do valor de referência e dados acima 

destes valores. Os valores acima do Q3 foram destacados com uma simbologia diferenciada. Para esta 

metodologia utilizou-se também o software ArcGis
®
 9.3 
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5.4- RESULTADOS 

 

Os valores de referência, de cada elemento químico analisado, obtidos com a aplicação das 

metodologias escolhidas se encontram expostos na tabela 5.1: 

 

Tabela 5.1 – Valores de referência e de 3º quartil (Q3) dos principais elementos obtidos pelas metodologias 

analisadas – resultados obtidos a partir da análise de 541 amostras de sedimentos fluviais 

 

Elementos Q3 Média + 2x 

desvio padrão 

Mediana + 2x 

MAD 

Boxplot UIF Análise 

Fractal 

Al (%) 3,41 5,64 2,81 5,08 4,52 

As (mg/kg) 6,08 190,55 34,59 12,75 17,55 

Ca (%) 0,13 0,66 0,22 0,27 0,32 

Cd (mg/kg) 0,95 5,22 1,61 1,79 2,07 

Co (mg/kg) 18,53 51,77 19,00 37,56 30,72 

Cr (mg/kg) 128,2 640,8 192,8 269,2 292,5 

Cu (mg/kg) 32,57 66,92 28,84 68,36 48,34 

Fe (%) 19,58 36,62 17,34 40,72 28,10 

Mn (mg/kg) 1766 6758 2378 3875 3264 

Ni (mg/kg) 43,20 185,51 57,64 95,83 80,12 

Pb (mg/kg) 31,87 50,71 25,62 59,08 45,40 

Ti (mg/kg) 753,7 1557,3 699,5 1571 1072,34 

Zn (mg/kg) 60,13 106,34 55,75 98,14 105,40 

 

Assim como foi observado por Reimann e Garrett (2005), a grande maioria dos elementos 

apresentou os maiores valores pelo método da Média + 2x desvio padrão, o que ocorre em função dos 

elevados valores de desvio padrão das distribuições, em alguns casos muito superiores à média. Estes 

resultados são, em grande parte, fruto da ampla diversidade litológica da região, aliada às 

interferências antrópicas que promovem ou facilitam a liberação de sedimentos com estas altas 

concentrações. Em função disso, este método deve ser evitado neste tipo de área, já que superestima os 

valores de referência e, consequentemente, muitos valores reconhecidamente altos, que são 

encontrados em locais próximos a depósitos minerais não são enquadrados como anomalias.  

Com relação à metodologia da Mediana + 2x MAD, constata-se que esta metodologia 

apresentou, para todos os elementos, exceto o As, os menores valores, os quais estão muito próximos 

ou abaixo do valor de Q3 obtido para todo o QF. Esta técnica tende a subestimar os valores de 
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referência, induzindo o enquadramento de valores considerados normais como outliers, 

proporcionando a interdição ou remediação de grandes áreas que na prática não estão contaminadas.  

Observa-se que ambas as técnicas descritas apresentam o problema intrínseco de considerarem 

somente o aspecto estatístico de uma série de dados e por isso ficam vulneráveis quando são 

analisadas regiões que possuem cenários geológicos que apresentam uma alta diversidade de litotipos, 

os quais invariavelmente apresentam concentrações de elementos químicos que oscilam entre várias 

ordens de magnitude.  

No que diz respeito às técnicas de Análise Fractal e Boxplot UIF, constata-se que, para a maior 

parte dos elementos, ambas demonstraram valores de referência próximos os quais apresentaram uma 

diferença de 7,4 a 22% e, consequentemente, um número aproximado de outliers, com exceção do Cu, 

Fe, Pb e Ti, o que pode ser visualizado na figura 5.2.  

Verifica-se ainda que o número de outliers obtidos por ambas as metodologias oscilou entre 4 e 

13% da população amostrada, o que vai ao encontro dos achados de Reimann e Garrett (2005) e 

Carranza (2009), os quais relataram após observar inúmeros trabalhos, que geralmente 5 a 10% da área 

e de 3 a 10% dos pontos apresentam-se anômalos. Somente o As apresentou um percentual maior, de 

16% para a Análise fractal e 19% para o Boxplot UIF, o que pode ser justificado pela variação de 

quase 1000 vezes na concentração entre o valor mínimo e o máximo, aliado ao fato de que o QF é uma 

das regiões do mundo que apresenta maiores mineralizações deste elemento.  

Figura 5.2 - Gráfico com o número de outliers obtidos através das metodologias aplicadas. 

 

Em consonância com os resultados encontrados nos trabalhos de Carranza (2009) e Smith 

(2012), observa-se que existe um padrão de distribuição espacial dos elementos que está intimamente 

relacionado com os valores de referência obtidos. Este comportamento é caracterizado por faixas de 

concentração que se dividem em três grupos diferentes. Existe um 1º grupo de dados que geralmente 

concentra 75 – 80% de toda a área, no qual temos concentrações até certo nível que pode ser 

considerado como valores de referência. Em seguida são encontrados 10 -15% dos dados, que 

correspondem a um percentual semelhante em área, onde temos anomalias que podem ser enquadradas 
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na faixa de alto baselines, as quais geralmente estão situadas entre o Q3 e o UIF, e estão relacionadas 

às fontes geogênicas. Por fim, tem-se 5 – 15% das amostras que se encontram em teores acima do 

UIF, abrangendo uma área com percentual semelhante, na qual estão as anomalias fortes, as quais 

muitas vezes se encontram associadas à interferência antrópica.  

    Observando-se a tabela 5.2, percebe-se que a metodologia Média + 2x desvio padrão 

apresenta um percentual da área com anomalias oscilando entre 2 e 5 % de toda a área estudada, 

englobando uma parcela muito reduzida, que não representa a realidade encontrada na região. Já 

quando se analisa a técnica da Mediana + 2x MAD verificam-se valores entre 8,5 e 35% da área de 

estudo, o que se revela também uma inconsistência, pois para alguns elementos mais de um terço do 

QF apresentaria anomalias.     

    As técnicas de Box-Plot UIF e Análise fractal apresentam, para a grande maioria dos 

elementos, percentuais com faixas semelhantes variando de 2 a 20,7% (Box-plot UIF) e de 4,4 a 18% 

(Análise fractal), demonstrando intervalos mais condizentes com a realidade da área e com os números 

verificados em outros trabalhos (Carranza, 2009; Reimann e Garrett, 2005). 

  Ao associarmos a análise espacial com as demais metodologias, as diferenças entre os valores 

encontrados ficam ainda mais claras (Figuras 5.4 a 5.7). Como pode se perceber, os padrões de 

distribuição espacial dos elementos estão intimamente relacionados com os valores de referência 

definidos nas metodologias supracitadas, principalmente na técnica da Análise fractal. Confirmando a 

semelhança entre as técnicas para a maioria dos elementos, verifica-se que o Ca não demonstrou 

grandes discrepâncias entre as metodologias, confirmando que a faixa de referência para este elemento 

oscila entre 0,27 e 0,32%. Com isso, 53 pontos foram considerados anômalos pela Análise fractal e 57 

pela técnica do Boxplot UIF. 
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Tabela 5.2 – Percentuais da área estudada que apresentam anomalias para os principais elementos obtidos pelas 

metodologias analisadas – resultados obtidos a partir da análise de 541 amostras de sedimentos fluviais 

Elemento Metodologia % da área com 

anomalias 

Elemento Metodologia % da área com 

anomalias 

 

Al 

Média + 2x DP 4  

 

Cu 

Média + 2x DP 3,5 

Mediana + 2x MAD 30 Mediana + 2x MAD 35 

Box-plot UIF 7,2 Box-plot UIF 3,5 

Análise Fractal 12,2 Análise Fractal 9,5 

 

Ca 

Média + 2x DP 4,7  

 

Mn 

Média + 2x DP 2,5 

Mediana + 2x MAD 16,2 Mediana + 2x MAD 16,2 

Box-plot UIF 12 Box-plot UIF 8,8 

Análise Fractal 10,6 Análise Fractal 11,6 

 

Fe 

Média + 2x DP 5  

 

Ni 

Média + 2x DP 3,4 

Mediana + 2x MAD 26,6 Mediana + 2x MAD 16,3 

Box-plot UIF 4 Box-plot UIF 6,1 

Análise Fractal 13 Análise Fractal 7,9 

 

As 

Média + 2x DP 2  

 

Pb 

Média + 2x DP 3 

Mediana + 2x MAD 8,5 Mediana + 2x MAD 33 

Box-plot UIF 20,7 Box-plot UIF 2 

Análise Fractal 18 Análise Fractal 10 

 

Cd 

Média + 2x DP 2,5  

 

Ti 

Média + 2x DP 4 

Mediana + 2x MAD 13 Mediana + 2x MAD 27 

Box-plot UIF 12,5 Box-plot UIF 4,2 

Análise Fractal 11,4 Análise Fractal 17 

 

Cr 

Média + 2x DP 2,6  

 

Zn 

Média + 2x DP 4,2 

Mediana + 2x MAD 18 Mediana + 2x MAD 33 

Box-plot UIF 12 Box-plot UIF 4,8 

Análise Fractal 10 Análise Fractal 4,4 

 

O Cr apresentou também uma pequena diferença (8%) entre os valores de referência obtidos 

através das metodologias citadas, demonstrando que a faixa de referência situa-se entre 270 e 290 
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mg.kg
-1

. Desta forma, o número de outliers encontrados foi basicamente o mesmo, com 

aproximadamente 50 anomalias. Estas pequenas diferenças verificadas entre as duas metodologias 

podem ser visualizadas na figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 – Representação gráfica de Histograma, Box-Plot e faixa de referência obtida pela Análise Fractal e 

Boxplot UIF para o Ca e o Cr 

 

Com relação ao Cd, observou-se também que ambas as técnicas demonstraram teores bem 

semelhantes, com o valor da Análise fractal sendo 16% maior que o valor obtido no Boxplot UIF, ou 

seja, ambas as metodologias apontaram praticamente o mesmo número de anomalias: 53 e 60 outliers, 

com a análise fractal e Boxplot UIF, respectivamente. Da mesma forma, o Al não apresentou diferença 

significativa entre as duas metodologias, a qual foi de 12%. Por meio da Análise fractal, o Al 

apresentou 87,8% da área estudada com concentrações até 4,52%, muito próximo dos 5,08%, valor 

apontado pelo método do Boxplot UIF.  

Ao contrário dos elementos citados, o Cu demonstrou uma diferença significativa entre as 

técnicas de determinação de valores de referência, e neste caso os teores obtidos pelo Boxplot UIF são 

41% superiores aos da Análise fractal. Este fato provoca uma discrepância quando são definidos os 

números de anomalias, pois com o Boxplot UIF verificam-se apenas 18 pontos acima do padrão, 

enquanto se considerarmos os valores obtidos via Análise fractal foram encontrados 45 outliers. O que 

pode ser observado na figura 5.4. Esta diferença significativa provoca a necessidade de se definir qual 

metodologia seria mais adequada. Quando se analisa o comportamento espacial conclui-se que o valor 

obtido via Análise fractal é mais condizente com a realidade, com um conjunto de dados com 
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concentrações até 48 mg.kg
-1 

englobando 89% da área de estudo. Com relação aos outliers, que para 

esta técnica, são pontos com teores na faixa entre 48,3 e 233,5 mg.kg
-1

, observa-se nas figuras 5.1 e 

5.4 que a grande maioria se encontra em áreas de reconhecida interferência antrópica, como a porção 

central do QF, em uma região com elevado número de mineradoras e alta densidade populacional, que 

fazem uso e ocupação do solo de maneira que acentua a disponibilização do elemento para o meio. 

 

Figura 5.4 - Mapeamento dos outliers do Cu obtidos pelas diferentes metodologias de determinação de valores 

de referência 

 

Em função da baixa mobilidade do Fe em ambientes oxidantes, é importante se observar o 

padrão de distribuição espacial deste elemento, pois geralmente as altas concentrações de Fe se 

encontrarão próximas às áreas fonte. Assim como o Cu, o Fe também demonstrou um valor de 

referência via Boxplot UIF 45% superior que aquele obtido pela Análise fractal, com isso, a 

quantidade de pontos com concentrações anômalas também variou muito, com a primeira técnica 

apresentando apenas 20 pontos, enquanto a outra 66 outliers. Como pode ser observado na figura 5.5, 

a escolha da técnica é influenciada também pela distribuição geográfica das anomalias; pois, 

adotando-se o método Boxplot UIF, que tem um valor de referência muito alto, temos a ausência de 

outliers em várias bacias reconhecidamente impactadas, que apresentam um número significativo de 

empresas que fazem a extração de minério de ferro. Desta forma, o menor valor obtido pela técnica da 

Análise fractal é mais adequado para representar a realidade da área estudada, apresentando um maior 
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número de outliers. Utilizando a Análise fractal, constata-se que 87% da área possui concentrações até 

28% e os outliers que compreendem a faixa entre 38,50 e 62,25%, correspondem a um percentual de 

área de 5%, no qual estão inseridas as bacias que apresentam fortes indícios de interferência antrópica, 

em locais com marcante presença de mineradoras.   

 
Figura 5.5 - Mapeamento dos outliers do Fe obtidos pelas diferentes metodologias de determinação de valores 

de referência 

 

O Pb também demonstrou um valor de referência via Boxplot UIF 30% maior que pelo método 

da Análise Fractal, e quando estes valores são confrontados em relação ao número de outliers verifica-

se uma discrepância significativa, o que pode ser observado na figura 5.6. Observa-se que as 

anomalias aparecem com muito mais intensidade na representação espacial da técnica da Análise 

fractal, que apresentou 36 outliers, os quais estão localizados em regiões de reconhecida interferência 

antrópica, principalmente relacionada à presença de mineradoras, basicamente nas mesmas áreas que 

ocorreram anomalias com o Fe (figura 5.5).  
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 Figura 5.6 - Mapeamento dos outliers do Pb obtidos pelas diferentes metodologias de determinação de valores 

de referência 

 

Quando se analisa a distribuição espacial do Pb, que também possui uma baixa mobilidade em 

ambientes oxidantes percebe-se que o valor calculado pela Análise fractal novamente representa 

melhor a realidade, pois 90% da área estudada apresenta concentrações até 45 mg.kg
-1

, ao passo que se 

adotarmos o valor obtido via Boxplot UIF temos 98% do QF sem outliers. Desta forma, a adoção do 

valor obtido via Boxplot UIF pode ocasionar o enquadramento de uma grande área potencialmente 

perigosa como valores dentro da normalidade.   

Demonstrando a maior disparidade entre as técnicas supracitas, o Ti apresentou um valor de 

referência via Boxplot UIF 46% maior que pela técnica da Análise fractal, causando uma diferença 

relevante quando se compara o número de outliers. Observou-se que na primeira técnica ocorreram 26 

pontos anômalos, enquanto na segunda temos 69 outliers. Como o Ti possui uma mobilidade também 

reduzida em ambientes oxidantes, os teores mais elevados geralmente indicam a proximidade de 

fontes geogênicas ou antrópicas. Verifica-se na figura 5.7 que as metodologias Média + 2x DP, 

Boxplot UIF e Análise fractal apresentam um conjunto bem definido de anomalias na porção centro-

sul do QF. Contudo, somente a Análise fractal demonstra outliers na parte nordeste da região, uma 

área de reconhecida influência antropogênica, que abriga um número significativo de mineradoras. Em 

função da observação do padrão espacial do elemento observado na figura 5.7, constata-se que o valor 
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de background obtido pela metodologia da Análise fractal é o mais adequado para representar a 

distribuição do Ti no QF, pois 83% da área estudada apresenta concentrações até 1072 mg.kg
-1

, e os 

outliers representam 12% da população amostrada. Paralelamente a isso, o valor encontrado via 

Boxplot UIF, que é muito próximo daquele verificado pela Média + 2x DP, revela que somente 4,2% 

da área teria anomalias, demonstrando um percentual muito reduzido para uma região com litotipos 

ricos neste elemento e que há séculos sofre impactos ambientais significativos.  

 

Figura 5.7 - Mapeamento dos outliers do Ti obtidos pelas diferentes metodologias de determinação de valores 

de referência 

 

As técnicas mais antigas de determinação de valores de referência, notadamente a Média + 2x 

desvio padrão e a Mediana + 2x MAD demonstraram não serem efetivas para a separação das 

anomalias, pois superestimam ou subestimam a faixa de referência, podendo causar erros 

consideráveis quando são discutidos aspectos relativos à legislação ambiental. Já as metodologias 

Análise fractal e Boxplot UIF apresentaram, para a grande maioria dos elementos, valores bem 

próximos, com uma diferença de 7,4 a 22%, confirmando que o intervalo de referência está correto e, 

demonstrando que ambas são as mais adequadas para ambientes geológicos complexos. Contudo, 

foram verificados com alguns elementos valores discrepantes, os quais demonstraram uma diferença 

de 30 a 46% entre as metodologias.  
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Em todos os casos em que ocorreram divergências entre os valores obtidos pela Análise fractal 

e pelo Boxplot UIF, a segunda metodologia apresentou valores significativamente superiores, e com 

isso a análise fractal foi sempre a metodologia escolhida, o que ocorreu em função de dois fatores: i) 

por demonstrar valores mais condizentes com a distribuição espacial dos elementos, além de ter 

apresentado um número razoável de outliers que se encontravam em locais onde notadamente são 

observados litotipos ricos no elemento ou impactos ambientais capazes de disponibilizá-lo para o 

meio; ii) pelo fato do Boxplot UIF ter demonstrado faixas de referência muito altas, que causavam um 

número muito reduzido de outliers, não incluindo áreas de reconhecida riqueza do elemento nos 

litotipos existentes e consequente interferência antrópica, que possuíam concentrações dos elementos, 

potencialmente perigosas à saúde da população. Aliado a isso, a técnica Boxplot UIF sofre com a 

influência da estatística, pois utiliza como ponto de corte superior o valor obtido através de 1,5 vezes o 

IQR (intervalo entre quartis). Além disso, observou-se que em todos os casos onde a concentração 

máxima encontrada para o elemento era de uma a três vezes maior que o valor definido pelo Boxplot 

UIF, esta metodologia apontou para um valor de background excessivamente alto, que praticamente 

colocou toda a área de estudo sem outliers. 

Verificou-se ainda que os valores de background obtidos pela técnica do Boxplot UIF para os 

elementos Cu, Fe, Pb e Ti, foram muito próximos à faixa observada pela Média + 2x desvio padrão. 

Uma questão relevante que deve ser mencionada é que todos estes elementos apresentaram uma 

distribuição estatística mais homogênea, com um desvio padrão menor que a média, além de possuir 

um intervalo reduzido entre o Q3 e o valor máximo, indicando que este método pode ser útil em 

regiões com baixa amplitude de dados, mas pouco eficaz em ambientes com grande diversidade 

geológica que sempre proporcionam variações significativas entre os teores dos elementos químicos, 

como no caso da área estudada, que foi de até três ordens de grandeza.  

 

 

5.5- CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, verifica-se que o estabelecimento de valores de referência para elementos 

traço tem fundamental importância nos estudos ambientais, principalmente naqueles relacionados à 

avaliação de áreas contaminadas, ou que se apresentam sob risco potencial de poluição. Conforme 

relataram Matschullat et al. (2000a), a definição destes valores é uma ferramenta fundamental para se 

avaliar a extensão da poluição de uma determinada área, pois o estabelecimento inadequado destes 

valores pode induzir a interdição ou remediação de grandes áreas sem que aqueles valores sejam 

realmente anômalos ou ainda enquadrar uma determinada região com teores considerados normais, 

sendo que existem concentrações potencialmente perigosas à saúde da população.  
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Contudo, durante o processo de definição destes valores várias metodologias são influenciadas 

pelos parâmetros estatísticos, os quais são fortemente afetados em ambientes geológicos complexos. 

Proporcionando a definição de valores excessivamente altos ou baixos, e que não são condizentes com 

o cenário geológico e antrópico da área. Por isso, a adoção de técnicas que levam em consideração a 

distribuição espacial dos elementos torna-se fundamental neste processo, pois atuam de forma a 

eliminar possíveis erros causados pela estatística.  

As técnicas que abrangem a distribuição espacial, notadamente a Análise fractal, quando 

aplicadas em conjunto com outras ferramentas tais como: a análise espacial (via mapas de isovalores 

confeccionados com interpolação IDW) e a análise associada com a geologia da região (via 

sobreposição com mapas geológicos) produzem resultados eficientes, possibilitando separar de 

maneira acurada os valores de referência dos teores anômalos mesmo em regiões que apresentam uma 

grande diversidade de litotipos e que proporcionam variações significativas nas concentrações dos 

elementos químicos.  

 

 

 

 

 



 

¹ Artigo publicado na Revista Environmental Earth Sciences ISSN 1866-6280, DOI 10.1007/s12665-015-4508-2 

com o título “Iron Quandrangle Stream Sediments, Brazil: Geochemical Maps and Reference Values” 

CAPÍTULO 6 

IRON QUADRANGLE STREAM SEDIMENTS, BRAZIL: 

GEOCHEMICAL MAPS AND REFERENCE VALUES¹ 

 

RESUMO 

O mapeamento geoquímico e a determinação de valores de referência vêm obtendo uma crescente 

relevância nos últimos anos, pois estes mapas contribuem para a localização espacial de áreas com 

valores anômalos e permitindo a identificação das suas principais fontes. Neste trabalho, o 

mapeamento geoquímico de alta densidade com os respectivos valores de referência são apresentados, 

ambos com objetivos ambientais. Foram coletadas um total de 541 amostras de sedimentos fluviais em 

todo o Quadrilátero Ferrífero, com uma densidade de amostragem de 1 amostra para cada 13 km
2
. Para 

confecção dos mapas geoquímicos foi utilizada a técnica de interpolação denominada inverso da 

distância ponderada (IDW) e para distinguir os valores considerados normais das anomalias, foi 

adotada a técnica de separação por faixas de concentração, na qual as anomalias são definidas pela 

regra do boxplot Upper Inner Fence (UIF).  Mais de 70% do QF não demonstrou anomalias para os 

elementos estudados, cerca de 20 % da área estudada apresenta anomalias que podem ser atribuídas  

tanto aos tipos de rocha aflorantes quanto com a influência antrópica e 5 – 10% do total das amostras 

apresentam claramente valores anômalos que estão relacionados com a interferência humana, 

principalmente com a mineração. Este primeiro mapeamento geoquímico da alta densidade feito no 

QF permitiu delinear um controle efetivo da litologia sobre a composição química dos sedimentos, 

estabelecer valores de referência para as principais bacias e demonstrar quais comunidades, cidades e 

bacias que estão expostas a riscos ambientais e por isso necessitam ser protegidas.  

Palavras-Chave: Geoquímica Ambiental, Valores de referência, Sedimentos, Mapeamento 

Geoquímico, Quadrilátero Ferrífero, Brasil. 

ABSTRACT 

Geochemical mapping and the determination of reference values have gained increasing relevance in 

recent years. It contributes to the spatial allocation of areas with anomalous values and enables 

identifying their main sources. Here, high-density geochemical mapping and the derivation of related 

reference values are presented, both with environmental focus. A total of 541 stream sediment samples 

have been collected across the Iron Quadrangle (IQ), Brazil, with a sampling density of 1 sample per 

13 km
2
. The inverse distance weighted (lDW) interpolation method was applied to compile the 

geochemical maps. To distinguish normal concentrations from anomalies, the separation by 

concentration range technique was adopted, where anomalies are defined by the "boxplot" Upper Inner 

Fence (UIF) rule. More than 70% of the IQ show geogenic anomalies for the elements studied. About 

20% represent positive anomalies that may be related to both near surface rock types and to human 

interference. Distinct anthropogenic anomalies, notably mining activities, are clearly distinguished, 

and make up 5–10% of all samples. This first high sampling density in the IQ allowed to delineate the 

role of lithology on the elemental composition of stream sediments, establish reference values for the 

main basins, thus demonstrating which localities, cities and basins are exposed to environmental risks 

and need to be protected. 

Keywords: Environmental Geochemistry, Reference Values, Stream Sediments, Geochemical 

mapping, Iron Quadrangle, Brazil. 
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6.1- INTRODUCTION 

 

Geochemical mapping significantly contributes to the sustainability triad (environmental, 

social and economic development), since it enables the discovery of new areas for mineral exploration, 

highlights critical areas that may restrict certain types of land-use, provides regional background 

values that help in safeguarding population and environment, and supports directing environmental 

policies (Albanese et al. 2006; Caritat et al. 2007; Li et al. 2014; Reimann and Garrett, 2005). 

Geochemical mapping has therefore gained increasing prominence in recent years, particularly in 

respect to environmental analyses (Smith et al. 2012).  

While the geological complexity of the Iron Quadrangle (IQ) already suggests a highly diverse 

geochemistry, this has never been studied in detail. Various publications reported high concentrations 

of potentially hazardous elements in sediments, which were often related to human activities, 

particularly to the long mining history (e.g., Costa 2007; Deschamps and Matschullat 2011; 

Matschullat et al. 2000a; Mendonça 2012; Parra et al. 2007). These studies were scattered over 

various IQ sub-regions, however; some were of an environmental nature, others focused on mineral 

exploration; generalizations did not appear justifiable. So far, no regional high-density mapping 

studies exist that cover the entire IQ with its variety of rock types. No reliable reference values were 

available for the region so far. 

To fill this gap, stream sediments have been collected to i) determine reference values for the 

development of future environmental legislation, ii) detect risk areas with potentially hazardous 

elements, iii) establish concrete relationships between the different rock types and the concentrations 

of some major and minor elements and of As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn, and iv) contribute to 

distinguishing natural (geogenic) from anthropogenic anomalies 

. 

6.2- STUDY AREA 

 

The Iron Quadrangle (IQ) is one of the World’s richest mineral regions, covering an area of 

approximately 7,000 km
2
 (19º45' to 20º30' S and 44º30' to 43º07' W). Its history of settlement and 

mineral exploration dates back to the late 17
th
 Century (Meneses et al. 2011). The region includes 35 

municipalities from the central region of Minas Gerais state (figure 1), with more than 4,135,000 

inhabitants (IBGE 2010), concentrating 22% of the total state population. 

The regional economy is based on mining and tourism with additional intense industrial 

activities, particularly in steel industry and metallurgy. Important mining activities focus on iron ores 
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and vast reserves of gold, limestone, dolomite, bauxite, steatite, manganese, topaz, clay, etc., 

constituting one of the most important mineral production provinces in the country and the best known 

in geological terms 

(http://www.codemig.com.br/site/content/parcerias/mineracao_geologiaE.asp?id=17E). 

Mining is often seen as an inexhaustible source of sediment contamination by trace elements 

in rivers (Carranza 2009; Khalil et al. 2013; Kříbek et al. 2014). Many studies have been conducted on 

the accumulation of trace elements in river basins of mined areas in Europe, Asia, North America and 

Brazil. These studies have reported the elevated presence of various trace elements in water and 

stream sediments and related adverse environmental effects (Albanese et al. 2006; Almeida 2005; 

Ranasinghe et al. 2009; Thornton 2012). A similar situation can be studied in the IQ, where various 

trace elements, e.g., As, Cd, Cr, Ni, Pb, and Zn, occur in partly excessive concentrations in both 

waters and in stream sediments (Costa 2007; Mendes 2007; Parra et al. 2007; Pereira et al. 2007). 

The regional geology is mainly defined by four major lithostratigraphic units. The Bonfim, 

Santa Rita, Caeté, Belo Horizonte, Santa Bárbara and Bação granite-gneiss metamorphic complexes 

represent the crystalline base of the region, composed of poly-deformed gneissic rocks of tonalitic 

composition and of granite, granodiorite, mafic and ultramafic intrusions (Teixeira et al. 2000). Three 

metamorphic units i) Velhas River Supergroup, ii) Minas Supergroup and iii) Itacolomi Group follow 

the crystalline base from bottom to top. Locally, Tertiary deposits and Quaternary sediments occur 

(Alkmin and Marshack 1998; Renger et al. 1994). 

i) The Velhas River Supergroup consists of meta-sedimentary and meta-volcanic rocks in two 

groups: Nova Lima and Maquiné (Carneiro et al. 1998). Volcano-sedimentary rocks composed of 

carbonate schists, meta-cherts, banded iron formation and phyllites make up the Nova Lima group. 

The Maquiné Group shows meta-conglomerates at the base, covered by massive quartzites and 

sericite, sericite-quartz-schist and phyllites (Alkmin and Marshack 1998). ii) The Minas Supergroup is 

divided into the Caraça, Itabira and Piracicaba groups (Alkmin and Marshack 1998; Renger et al. 

1994). iii) The Itacolomi Group is composed of a sequence of metamorphosed supracrustal rocks that 

cover the Minas Supergroup, consisting of quartzites, phyllites and meta-conglomerates, locally 

crossed by basic rock dikes. Figure 6.1 shows a simplified geological map of the IQ, representing the 

main lithostratigraphic units. 

The IQ yields the headwaters of two major Brazilian Doce and the São Francisco River basins. 

These are fed by the sub-basins Das Velhas River, Paraopeba River (both draining into the São 

Francisco River), and Conceição River; Piracicaba River; Carmo River, Gualaxo do Sul and Gualaxo 

do Norte Rivers (draining into the Doce River). All sub-basins are exposed to anthropogenic 

interference from the beginning of the settlement of Minas Gerais. 
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6.3- MATERIALS AND METHODS 

 

6.3.1- Sampling 

 

541 stream sediments were sampled between March 2011 and October 2012 throughout the 

entire IQ (7,000 km
2
), providing a sampling density of 1 sample per 13 km

2
 (Fig. 1). The selection of 

sampling points was based on the methodology by Bølviken et al. (2004), with sediments being 

collected at the mouths of 3
rd

 order basins. The locations were determined using the ArcGis 9.3 

software with hypsometric, topographic and hydrographic maps of the region on a scale of 1:25,000, 

provided by the Institute of Water Management of Minas Gerais (IGAM) and by the Geological 

Survey of Brazil (CPRM).  

All sediments were collected along a 300 to 500 m long river stretch with nine subsamples 

each to cover distinct patterns of the fluvial geomorphology (riffles, pools and transition). In every 

morphology, samples were taken from the right and left bank area as well as the center of the channel 

at a distance of ≥50 cm from the riverbank, always seeking to avoid the collection of highly irregularly 

deposited organic matter. Subsamples were mixed to obtain a representative composite sample of the 

stretch, following the protocol in Salminen et al. (2005). After complete homogenization, 500 g 

samples were packed and stored in plastic bags (PE) as recommended by the United States 

Environmental Protection Agency (USEPA 2001). To complement the field information, pH-values, 

electrical conductivity (EC in µS cm
-1

), total dissolved solids (TDS in mg kg
-1

), redox potential (Eh in 

mV), temperature (°C), dissolved oxygen (O2 in mg L
-1

) and turbidity (NTU) were determined at each 

sampling point, using a multi-parameter probe (Ultrameter II, Myron L Company) and a turbidimeter 

(Hanna model HI 93703). 
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Fig. 6.1- Simplified geological map of the IQ region, showing the sampling sites and the distribution of 

basement crystalline rocks, Minas Supergroup, Rio das Velhas Supergroup, Maquiné Group, Itacolomi Group 

and Cenozoic Covers 

 

6.3.2- Chemical analyses and quality control  

 

The sediment samples were dried at room temperature and sieved (≤ 63 µm). One gram of the 

grain size fraction < 63 μm was used per sample for the subsequent digestion process with aqua regia 

(HCl to HNO3, 3:1) at the Geochemical Laboratory of the Federal University of Ouro Preto (UFOP). 

After forming sediment "pulp" with some milli-Q water, 7.0 mL of concentrated HCl and 2.3 mL of 

concentrated HNO3 (both Merck p.a.) were added. These samples were allowed to rest for 16 hours 

under a fume hood at room temperature. Thereafter, the beakers were heated (hot plate) to 100 ± 5°C 

for two hours for volume reduction, then cooled to room temperature and filtered through 0.45 µm 

pore filter paper. The solution was then diluted with Milli-Q water in a volumetric flask to 100 mL 

total volume. To evaluate the accuracy of analyses, blank samples were produced at every tenth 

sample, and 10% of the samples were done in duplicate. The results were additionally controlled for 

accuracy using certified reference material (LKSD-01, CCNRP, Canada). Recovery rates were always 

between 93 and 107%. 

Digestion with aqua regia is called pseudo-total digestion and allows for the extraction of 

elements associated with the non-silicatic fraction (although it cannot dissolve various oxides either; 
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e.g., Al2O3, TiO2). The obtained, relatively mobile, fraction is of greater environmental interest, since 

it represents most oxides, sulfides, clay minerals and elements bonded to organic matter (Albanese et 

al. 2006; Ferreira et al. 2001). This procedure was chosen because it allows assessing the maximum 

amount of elements that can be released from sediments under acidic conditions; indicating the 

maximum environmental risk of each region (e.g., under the influence of acid mine drainage). The 

sample solutions were analyzed by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICP-

AES, Spectro Ciros CCD) for Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti and Zn-

concentrations. Detection limits are provided in table 6.1. Concentrations particularly of Al, Cr, and Ti 

may deviate significantly from total concentrations as compared with wavelength-dispersive X-ray 

fluorescence spectrometry (table 6.2). 

 

Table 6.1. Detection limits for major, minor and trace elements determined by ICP-AES 

 

Element Detection Limit (mg kg
-1

) 

Al 2.6 

As 1.6 

Ca 1.0 

Cd 0.4 

Co 0.4 

Cr 0.2 

Cu 0.3 

Fe 0.8 

K 2.1 

Mg 0.1 

Mn 0.1 

Na 0.6 

Ni 0.6 

Pb 1.0 

Ti 0.6 

Zn 0.1 
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6.3.3-Geochemical maps 

 

The obtained database was used to elaborate iso-value maps for the potentially toxic elements. 

The geo-statistical interpolation tool IDW (inverse distance weighting) was applied (De Vivo et al. 

2003), choosing 12 points as neighbours (Albanese et al. 2006; Bai et al. 2009). 

 

6.3.4- Reference Values 

 

To distinguish normal concentrations from anomalies, the separation-by-concentration-range 

technique was adopted (Caritat et al. 2007; Carranza 2009), where anomalies are defined by the 

"boxplot" Upper Inner Fence (UIF). While somewhat simplistic, the approach is comparable with 

other statistics-based alternatives (e.g., Matschullat et al. 2000b). 

 

6.4- RESULTS AND DISCUSSION 

 

Seventy-two to 78% of the IQ area showed no positive As, Cd, Cr, Ni, Cu, Pb and Zn-

anomalies (tables 6.2, 6.3) but clear signatures of the lithological background. fifteen to 24% revealed 

positive geogenic anomalies (high baseline), and 2–12% of the region represented unusually high 

concentrations (anomalies) that may be related to both near surface rock types (mineralization) and to 

human interference, notably mining activities. 

These results (median values) were compared with recent sediment geochemical data (table 2) 

from European stream sediments (Salminen et al. 2005) and National Geochemical Survey of 

Australia (Caritat and Cooper, 2011), a nationwide mapping of Portugal (Ferreira et al. 2001) and of 

the Campania region in Italy (Albanese et al. 2006), with southern China (Cheng et al. 2014) and 

west-central Nigeria (Lapworth et al. 2012). It becomes immediately obvious that major elements 

show significant deviations between the regions, while trace elements deliver rather comparable 

results. Aluminium, Cr and Ti-values should not be directly compared, since our digestion method 

cannot deliver total concentrations for these elements.  
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Table 6.2. Descriptive statistics for the 541 sediment samples from the entire Iron Quadrangle in comparison 

with data from Australia, China, Europe, and Nigeria (Africa). Numbers rounded for clarity 

 Unit Min Max Mean Median Q1 Q3 EUR* AUS** PT
#
 Italy CN*** Nigeria 

Al wt.-% 4.0 x 10
-3

 9.4 2.3 1.7 0.95 3.4 5.5 1.5 1.6 1.5 7.3 6.0 

Fe wt.-% 7.1 10
-3

 62.3 13.9 10.5 5.5 19.6 2.0 2.3 2.5 2.1 3.4 2.8 

Ca wt.-% 3.7 x 10
-4

 2.2 0.14 0.1 0.03 0.13 1.7 0.3 0.2 6.4 0.7 0.5 

Mg wt.-% 1.0 x 10
-5

 1.6 0.10 0.05 0.03 0.11 0.7 0.3 0.4 0.6 0.6 0.2 

K wt.-% 1.3 x 10
-5

 0.6 0.05 0.03 0.01 0.06 1.7 0.2 0.1 0.3 1.9 1.7 

Ti wt.-% 5.6 x 10
-5

 0.3 0.06 0.04 0.02 0.07 0.4 n.d n.d 0.02 0.5 0.9 

As mg kg
-1

 1.6 1,690 18.1 3.6 1.6 6.1 6.0 2.1 9.0 5.7 12.5 1.06 

Cd mg kg
-1

 0.4 23 1.1 0.4 0.4 0.9 0.28 0.05 n.d 0.2 219 <0.08 

Co mg kg
-1

 0.4 284 14.7 10.4 5.8 18.5 8 8.6 9 10.5 13.5 10.6 

Cr mg kg
-1

 0.2 2,580 133 74 34 128 21 29.4 23 19.9 70 56.8 

Cu mg kg
-1

 0.3 233 23 17 8.7 33 14 16.5 22 30.3 25 14.0 

Mn mg kg
-1

 0.1 28,210 1,580 780 360 1,770 452 387 411 811 739 649 

Ni mg kg
-1

 0.7 680 38 18.5 8.1 43 16 13.8 19 21.2 29 14.7 

Pb mg kg
-1

 1.0 107 23 21 13.7 32 14 10.5 19 22.4 31 30.5 

Zn mg kg
-1

 1.6 340 51 47 35 60 60 37.3 74 70.8 81 47.0 

*All comparative date display median values. Q1: 1
st
 quartile; Q3: 3

rd
 quartile. EUR*: European stream sediment 

survey (Salminen et al. 2005) with Al, Ca, Mg, K, Ti, Cd, Co by WD-XRF. AUS**: National Geochemical 

Survey of Australia (TOS, fraction < 75 µm, aqua regia, ICP-MS) (Caritat and Cooper 2011). PT
#
 = Portugal: 

low-density geochemical mapping (Ferreira et al. 2001). Italy: Campania Region (Albanese et al. 2006). CN***: 

geochemical mapping in Southern China (Cheng et al. 2014) with Al, Fe, Ca, Ti, Cr, Mn, Pb, Ni by XRF, others 

ICP-MS. Nigeria: geochemical mapping in west-central Nigeria (Lapworth et al. 2012); data from total digestion 

ICP-MS and WD-XRF.  

 

While arithmetic averages of  Fe, As, Cd, Co, Cr, Mn and Ni show relative enrichments in the 

IQ sediments, reflecting mineralogical (lithological) anomalies associated with release from metal 

mining, the median values do not. This clearly points at the non-normally distributed data with 

specific positive anomalies. The high Fe-concentrations reflect tropical weathering and iron 

enrichment processes. The plant nutrients Ca, Mg and K show a strong relative depletion, typical for 

geologically and pedologically old soils and sediments in subtropical environments. The 

environmental mobility of these plant nutrients (Reimann and Caritat 1998), the very long weathering 

time (the youngest rocks are at least 2.1 Ga old – Machado et al. 1996) and the climatological situation 

(subtropical) likely explains their deviation from the average conditions of others studies. This further 

corroborates our argument that regional backgrounds need to be established in order to derive truly 

area-representative anomalous values, rather than comparing local data with global or continental 
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average values. The trace elements do not show unusual behaviour; although the very high median Cd-

value in southern China appears unrealistic.  

Classified concentration ranges of the seven trace elements, with all values exceeding the UIF 

being considered anomalies, are presented in table 3, jointly with their average distribution in the 

upper continental crust (Reimann and Caritat 1998), as well as with reference values for sediment 

quality. Brazilian environmental legislation still does not have reference values for all elements. 

Therefore some data from the Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME 2003) were 

adopted, which are more restrictive than, e.g., the Dutch legislation. 

Table 6.3. Intervention limits for potentially toxic elements in stream sediments (CCME 2003) and their average 

distribution in the upper continental crust (UC; Reimann and Caritat 1998); Concentration ranges and 

classification of reference values for potentially toxic elements in the Iron Quadrangle (this work) 

  
CCME 

(PEL) 

Average UC 

concentration 

Concentrations 

(mg kg-1)* 
Classification Percentage 

As 33 2 

1.6–6.1 Baseline 78% 

>6.1–12.8 High Baseline 16% 

>12,8 Anomaly 5% 

Cd 10 0.1 

0.4–0.9 Baseline 74% 

>0.9–1.8 High Baseline 16% 

> 1.8 Anomaly 10% 

Cr 111 126 

34.2–128 Baseline 73% 

>128–269 High Baseline 15% 

> 269 Anomaly 12% 

Cu 114 25 

8.7–33 Baseline 72% 

>33–68 High Baseline 24% 

> 68 Anomaly 4% 

Ni 36 56 

8.1–43 Baseline 72% 

>43–96 High Baseline 22% 

> 96 Anomaly 6% 

Pb 250 15 

13.7–32 Baseline 78% 

>32–59 High Baseline 20% 

> 59 Anomaly 2% 

Zn 80 65 

34.8–60.0 Baseline 74% 

>60.0–98.0 High Baseline 21% 

> 98.0 Anomaly 5% 

*For practical purposes, we suggest rounding the concentrations value classes for each element.  
#
PEL: Probable Effect Level 
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The high sampling density allowed a) delineate the role of lithology on the elemental 

composition of the sediments, and b) establish well-defined behaviour pattern of elements for each 

rock type. This in turn permitted c) the detection of anthropogenic anomalies, which could be verified, 

e.g., for Pb, near specific mining sites. 

 

6.4.1- Arsenic 

 Seventy-eight percent of the region yield As-values of up to 6.1 mg kg
-1

, clearly addressed as 

the regional baseline (Fig. 6.2a). An intermediate concentration range with levels up to 12.8 mg kg
-1

 

follows (16%), closely related to schists (part of the Nova Lima Group, and the Velhas River 

Supergroup – figures 1 and 6.2a). These emerge in central IQ, mainly near the municipalities of Ouro 

Preto, Itabirito, Rio Acima, Nova Lima and Caeté, all famous locations for primary gold deposits. 

Drainage segments with higher concentrations stand out, representing less than 5% of the study area: 

Sixteen points show concentrations from 102 to 1,690 mg kg
-1

, fourteen of which are situated in river 

basins, where more than 60% drain the mentioned rock types. These are located in areas with intense 

urbanization and mining activities. The significant As-presence in this lithotype is corroborated by its 

occurrence in arsenopyrite, loellingite, realgar and arseniferous pyrite and the local gold 

mineralization. 

 

Figure 6.2a- Arsenic (As) distribution in stream sediments of the Iron Quadrangle. All values refer to total aqua 

regia (a.r.) extractable concentrations 
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This relationship between lithology and metallogeny becomes prominently visible, when 

comparing two districts in the IQ that both represent schists. A) The municipalities of Nova Lima, 

Raposos and Caeté have seen intense gold exploration and mining during the 17
th
 and 19

th
 Centuries 

with numerous witnesses for extraction and beneficiation, including abandoned mines and waste piles. 

Here, positive anomalies occur in 28 sub-basins, with values from 30 to 255 mg As kg
–1

, with one 

outlier of 1,690 mg As kg
-1

. B) Only six anomalies were observed in the Santa Bárbara district, where 

19 streams, draining the same lithotype, were sampled in rural areas (concentrations from 19 to 93 mg 

As kg
-1

).  

Despite the strong presence of the Nova Lima Group lithotypes (figures 1 and 2a), 

anthropogenic influence and mineral exploration act as strong drivers for As-release. We found 52 

points with As-concentrations above the Canadian intervention limit; most of them located at rural and 

peri-urban localities of the Das Velhas River basin, with low-income and low-education populations, 

unaware of related risks (Deschamps and Matschullat 2011). 

 

6.4.2- Cadmium  

While most of the IQ yields relatively low Cd-values, anomalies were found in all river basins 

(figure 6.2b). The median Cd-value throughout the IQ was 0.4 mg kg
-1

; basically equal to the detection 

limit – and about four times above the upper crustal average. 74% of the region showed Cd-values 

below 0.9 mg kg
-1

, which may be considered a baseline value. Compared with the CCME-values, only 

nine streams were found with exceeding sediment concentrations; most of these in areas of high 

mining-related interference. 
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Figure 6.2b- Cadmium (Cd) distribution in stream sediments of the Iron Quadrangle. All values refer to total 

aqua regia (a.r.) extractable concentrations 

 

However, anomalous concentrations occurred in the Carmo river basin (1.3 and 13.5 mg kg
-1

). 

In the Velhas River basin, 32 stream sites showed concentrations from 0.95 to 1.79 mg kg
-1

 and 20 

sampling points yielded 1.80 to 14.7 mg kg
–1

. Most of these anomalies were encountered in areas that 

drain schistose terranes; again parts of the Nova Lima Group rocks (figures 6.1 and 6.2b). The 

influence of these lithologies on the Cd-concentration is relevant because the related drainage basins 

showed median values and a Q3 of 2.1 and 2.4 mg kg
–1

, respectively; statistically above the other 

lithologies.  

Areas of environmental preservation in the upper Das Velhas River basin show values from 

2.4 to 5.7 mg Cd kg
-1

, demonstrating the natural liberation of trace elements from rocks and soils. It is 

worth mentioning that in stretches, where significant Cd-anomalies were found, these were often 

associated with high Pb and Zn-concentrations (Parra et al. 2007). The highest Cd-concentration lay at 

the of Conceição River mouth with 12 significant anomalies (concentrations from 3.1 to 23 mg kg
-1

). 

Here, a clear relationship with mining activities was observed. 
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6.4.3- Chromium and nickel  

 

The Cr-distribution in the IQ correlated very strongly with Ni (73% of the sampling points 

show joint anomalies; figure 6.2c), a clear signal for mineralisation-derived geochemical distribution. 

Three well-defined groups of distribution pattern emerged, with 73% (Cr) and 72% (Ni) of the region 

showing concentrations below 128 and 43 mg kg
-1

, respectively. 160 points showed Cr-concentrations 

above the CCME-intervention-limits and most of the related streams are tributaries of the Paraopeba 

and Piracicaba rivers, used for the water supply of many cities. Both rivers pass many rural 

communities, where river water is directly obstructed for human consumption. This second group (Ni) 

represents 22% of the region with concentrations from 43 to 96 mg kg
-1

, and the third group of 

anomalies, represented by 32 sites, showed Ni-concentrations above the UIF. Cr-concentrations 

representing the interval between the reference value and the UIF ranged from 128 to 269 mg kg
–1

 

(table 3). This covers about 15% of the IQ, and was encountered mainly in its central region, with 

anomalies related to the presence of Velhas River Supergroup rocks (figures 6.1 and 6.2c).  

 

Fourteen anomalies (145–385 mg kg
-1

) were observed in the upper Das Velhas river region, an 

area of low human interference (environmental preservation and two rural communities), draining 

rocks of the Nova Lima group. In the same basin and the same lithology in the municipalities of Rio 

Acima, Nova Lima, Caeté and Sabará (urbanization and intense mining activity), 27 anomalies were 

found (140–570 mg kg
-1

). The highest density of sampling points with high Ni-concentrations (43–96 

mg kg
-1

) was detected in the central region along the Das Velhas river basin. That area passes the 

municipalities of Ouro Preto, Itabirito, Rio Acima and Nova Lima, and drains areas with schists of the 

Nova Lima Group (figures 6.1 and 6.2d). Here, 41 streams with concentrations ranging from 44 to 157 

mg kg
-1

 were found. The abundant Ni and Cr-presence in sediments from these rocks originates from 

sulphidic and ultrabasic deposits. 
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Figure 6.2c- Chromium (Cr) distribution in stream sediments of the Iron Quadrangle. All values refer to total 

aqua regia (a.r.) extractable concentrations 

 

Figure 6.2d- Nickel (Ni) distribution in stream sediments of the Iron Quadrangle. All values refer to total aqua 

regia (a.r.) extractable concentrations 
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The highest Ni-anomalies were located in the north-eastern IQ, beginning in Catas Altas in the 

lower Serra do Caraça (518–623 mg kg
-1

), and related to the highest Cr-concentrations (2,460 and 

2,580 mg kg
-1

) of the entire IQ. These anomalies occur in basins, which drain undivided ultramafic 

and mafic rocks with high Cr and Ni-concentrations (Costa 2007; Roeser et al. 2007; figure 6.2d). 

These high concentrations extended through the Conceição river basin with eight streams (108–680 

mg kg
-1

), corroborating data by Parra et al. (2007), and continue to the municipality of Rio Piracicaba 

(126–230 mg kg
-1

). These sites drain schists, quartizites, ferruginous quartzite and meta-basalts of the 

Nova Lima group (figures 6.1 and 6.2d). Intense mining activities characterise the basin, which 

contributes to the availability of these elements to the environment. High concentrations of both 

elements were also observed in basins that drained granites and gneiss at the Serra da Moeda, which 

could be an anomaly. Yet, diabase intrusions were found next to the collection sites, explaining the 

anomalous concentrations in these areas (Carneiro et al. 1998). 

6.4.4- Copper  

The IQ sediments showed Cu-concentrations of up to 33 mg kg
-1

 in 72% of the region (figure 

6.2e), the regional baseline. High baseline values lie between 33–68 mg kg
-1

 (table 3). Eighteen sites 

yielded values above this range, and show a close relationship with schists of the Nova Lima group. 

This relationship is supported by the associated presence of chalcopyrite. 

 

Figure 6.2e- Copper (Cu) distribution in stream sediments of the Iron Quadrangle. All values refer to total aqua 

regia (a.r.) extractable concentrations 
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The largest anomalies were found along the Das Velhas river basin, with many rivers draining 

these rocks. At the highest part of the basin, nine points with anomalous concentrations were located 

in rural communities and in permanent preservation areas (PPA’s) open to visitors. This demonstrates 

that weathering may release significant amounts of elements of these lithologies into the environment 

even in areas of low human interference. In the north-western region of the IQ, including 

municipalities of Igarapé, Brumadinho, Itatiaiuçu and Rio Manso (Metropolitan Region of Belo 

Horizonte), anomalies were observed in rivers that drain schists of the Nova Lima group (35–72 mg 

kg
-1

). Most of these streams are located in areas with vegetable production, where Cu-based fungicides 

are intensely applied, which may influence the sediments (Albanese et al. 2006). Larger anomalies 

were encountered in another part of the IQ, including the municipalities of Itabirito, Rio Acima, Nova 

Lima, Raposos and Caeté. Here, 32 rivers were sampled, of which 21 showed abnormalities (41–233 

mg kg
-1

). These drainage segments are located in highly urbanized areas with intense mining and 

industrial activity. 

6.4.5- Lead 

The Pb-distribution in 78% of the IQ was characterized by low concentrations (1.00–32 mg 

kg
-1

 (figure 6.2f), to be seen as the regional baseline (table 3). The high baseline ranged from 32 to 59 

mg kg
-1

, and is closely related to lithology. A third subset with anomalies above 59 mg kg
-1

 showed a 

significant correlation with Fe. Seventy percent of the sites displayed Fe-anomalies jointly with high 

Pb-concentrations.  

 

Figure 6.2f- Lead (Pb) distribution in stream sediments of the Iron Quadrangle. All values refer to total aqua 

regia (a.r.) extractable concentrations 
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The highest Pb-concentrations were found in areas heavily impacted by mining activities, and 

related to phyllites and itabirites of the Minas Supergroup (figures 6.1 and 6.2f). These anomalies are 

located in the central western region of the IQ, especially in the Paraopeba River and the Das Velhas 

River basins; an area with ten active mining companies. In this region, 21 streams showed elevated 

concentrations (38–70 mg kg
-1

). 

Lead also served well as a geochemical marker, e.g., in the Belo Vale region (southern portion 

of the Moeda syncline), where the predominant rock types are granites and gneisses. Lead 

concentrations ranged from 40 to 50 mg kg
-1

, which may be justified by the iron ore activities 

upstream of the mountain. A hypothesis supported by those collection points that showed advanced 

siltation. The Pb-content decreased significantly with increasing distance from the mining companies, 

located on the top of the syncline (figures 6.1 and 6.2f). 

6.4.6- Zinc 

The distribution of Zn-concentrations ranges between 1.6 and 340 mg kg
-1

, with a median of 

47 mg kg
-1

, roughly equal to the concentration in the upper continental crust (figure 6.2g). 27 sampled 

sites show values above the UIF (>98 mg kg
-1

; table 3). The highest Zn-concentrations showed no 

relationship with a specific lithotype, since excessive concentrations were found both in schists of the 

Rio das Velhas River Supergroup and itabirites of the Minas Supergroup (figure 6.1). This unspecific 

Zn-behaviour can be partially explained by its ability to replace Fe and Mn in oxides and silicates, 

which significantly increases its presence in clay minerals, iron oxides and organic substances 

(Reimann and Caritat 1998), allowing it to be found even in regions far away from source areas 

(figures 6.1 and 6.2g).. 

Zinc show anomalies similar to As, Cu, Ni and Cr in the northern portion of the Das Velhas 

River basin; in the municipalities of Caeté, Rio Acima and Nova Lima, a region greatly affected by 

mining and urbanization. Here, 21 anomalies were found, with concentrations from 66 to 320 mg kg
-1

, 

all draining meta-basalts and schists of the Nova Lima group. Seven sites with higher concentrations 

(63–120 mg kg
-1

) were found in the municipality of Itabirito in the same basin, where itabirites, 

hematite and phyllites of the Minas Group are being drained. At the same time, the seven sites are 

located in areas heavily impacted by mining activities with parallel Fe and Pb-anomalies. Anomalous 

concentrations were also detected at another seven sites in the Upper Doce River basin (Maynart river 

sub-basin), which lie on quartzites of the Itacolomi group, phyllites of the Minas group and schists of 

the Nova Lima group. 
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Figure 6.2g- Zinc (Zn) distribution in stream sediments of the Iron Quadrangle. All values refer to total aqua 

regia (a.r.) extractable concentrations 

 

The lithological background allows for a limited release of Zn only (up to 60 mg kg
-1

), 

considered regional baseline (table 3). Values in the range from 60 to 98 mg kg
-1

 can be attributed to 

the combination of lithology and possible anthropogenic interference. This is corroborated by the 

results, since a large part of the IQ territory presents Zn-values below the limits of intervention 

established by environmental legislation, only 56 streams had concentrations above this limit, of 

which 31 are found in the Velhas river basin in urbanized and industrialized regions impacted by 

mining activities. The highest Zn-concentration in the entire IQ (340 mg kg
-1

) was located downstream 

of a steel industry in the city of Congonhas. This stream also showed Ca, Cu, Mn, Mo, K, Na, and Cr-

anomalies as well as a very high alkaline pH (9.4). Interestingly, among the anomalies located in the 

upper part of the Doce River basin, three are located downstream of a metallurgical company (110 to 

131 mg kg
-1

), which also showed elevated Mn, Ni, Co and Cu-concentrations. In the Piracicaba River 

basin, anomalies were found in the cities of Barão de Cocais and Santa Bárbara (64–179 mg kg
-1

); 

again likely related to human interference, as they were mostly found in streams within cities or near 

industrial or mining activities. 
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6.5- CONCLUSIONS 

For the first time, regional background values can be presented for selected chemical elements 

of IQ sediments. These baseline values are near or even below the upper crustal averages. This study 

allowed establishing reference values for the most significant IQ drainage basins. The wide variety of 

locations and rock types is reflected in a large variability of element concentrations – up to three 

orders of magnitude, which was not observed in other studies (Matschullat et al. 2000b; APA Sul 

2005; Costa 2007; Mendes 2007; Mendonça 2012; Parra et al. 2007; Pereira et al. 2007) – due to their 

more localized character. Most noticeable are the depleted plant nutrients (Ca, Mg and K), with 

consequences for agriculture. This work also reveals anomalies of selected elements for basins, where 

so far no anomalous concentrations had been reported. Chromium, Ni and Co-concentrations in the 

upper part of the Piracicaba River basin and As-anomalies in the Paraopeba River basin may serve as 

examples (Figures 6.2 a, c, f; Co not shown).  

Anomalous concentrations of several elements were found scattered throughout the IQ. 

Throughout, many streams show As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn-concentrations above PEL-values, 

which often demonstrate a distinct anthropogenic interference, detected on sample points located 

downstream of the mines. These need to be monitored, as any changes in pH and Eh (redox potential), 

which may occur due to the discharge of sewage or effluents, could change the environmental 

conditions and promote the mobility and biological availability of potentially toxic elements into the 

water system and thus for the entire food chain (Costa 2007; Matschullat et al. 2000a; Pereira et al. 

2007). 

The central part of the Das Velhas River basin, around the cities of Rio Acima, Nova Lima, 

Caeté, Sabará and Raposos, showed the highest density of As, Cd, Cu, Ni, Cr and Zn-anomalies. Here, 

the elevated element concentrations occurred due to the interaction between geology and human 

interference. Many of these points have high concentration of toxic elements due to anthropogenic 

influence, and are therefore often monitored; depending on the conditions established by 

environmental legislation. However, many localities showed anomalous concentrations due to the 

natural weathering processes, leading to a hidden environmental risk. Here the presented new maps 

will support a better environmental control.  Authorities may particularly appreciate this new 

approach, since non-contaminated sediment stretches prevail and state control can focus on specific 

problem areas – some of which so-far unknown. 

The results obtained from the sediments of this economically very important region for Brazil, 

and with its highly diverse geological characteristics, may serve as a guideline to define thresholds of 

action and intervention for environmental authorities. The new high-density mapping also allows 
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delineating those localities, cities and basins that are exposed to higher environmental risks and thus 

need to be protected. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¹ Artigo publicado na Revista REM: Rev. Esc.Minas, v.68, p.43 – 51, 2015, com o título “Geochemical Mapping 

of Arsenic in Surface Waters and  Stream Sediments of the Quadrilátero Ferrífero, Brasil” 

CAPÍTULO 7 

GEOCHEMICAL MAPPING OF ARSENIC IN SURFACE WATERS 

AND STREAM SEDIMENTS OF THE QUADRILÁTERO FERRÍFERO, 

BRAZIL ¹ 

 

RESUMO  

Um estudo regional da concentração do arsênio em águas superficiais e sedimentos fluviais com uma 

alta densidade de amostragem de uma amostra para cada 13 km
2
 foi conduzido pela primeira vez no 

Quadrilátero Ferrífero (Brasil). A região foi dividida em bacias de 3ª ordem, sendo amostrados 512 

trechos nestas bacias. A concentração de As foi determinada nas águas e nos sedimentos, após 

digestão parcial, com o auxílio de um ICP-OES. Os valores de arsênio encontrados nas águas 

superficiais variaram entre 57.70 e 414 µg.L
-1

, para os sedimentos de corrente as concentrações 

oscilaram entre 1.63 e 1691 mg.kg
-1

, sendo que dos 512 pontos de amostragem, 135 (26%) 

apresentaram concentrações de arsênio acima do limite de detecção que é de 1,63 mg.kg
-1

. Também 

foram encontradas 106 bacias de 3ª ordem com valores acima do 3º quartil (5.09 mg.kg
-1

). Os 

resultados mostram que as elevadas concentrações deste elemento estão fortemente relacionadas com a 

presença de rochas do grupo Nova Lima, que contém minerais ricos em arsênio. Porém, a influência 

antrópica na existência destas elevadas concentrações não pode ser descartada, já que a região 

apresenta um histórico de mais de 300 anos de exploração de ouro. 

Palavras-chave: Mapeamento Geoquímico, Arsênio, Águas superficiais, Sedimentos de corrente, 

Quadrilátero Ferrífero. 

 

ABSTRACT  

A regional study on the arsenic concentration in surface waters and stream sediments, with a density 

of one sample every 13 km
2
, was carried out for the first time in the Iron Quadrangle (Brazil). The 

region was divided into 3
rd

 order catchment basins, in which 512 areas were sampled. The arsenic 

concentration was determined in waters and stream sediments after partial digestion with the aid of 

ICP-OES. The arsenic values found in surface waters ranged from 57.70 to 414 µg.L
-1

, for stream 

sediments, arsenic concentrations ranged from 1.63 to 1691 mg.kg
-1

, and from the 512 sampling 

points, 135 (26%) had arsenic concentrations above the limit of detection, which was 1.63 mg.kg
-1

. It 

was also found that 106 3
rd

 order catchment basins had values above the third quartile, (5.09 mg.kg
-1

). 

The results show that high concentrations of this element are strongly related to the presence of Nova 

Lima rocks that contain minerals rich in arsenic. However, the anthropogenic influence in such high 

concentrations cannot be ruled out, as the region has a history of over 300 years of gold mining. 

Keywords: Geochemical Mapping, Arsenic, Surface water, Stream sediments, Iron quadrangle. 
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7.1- INTRODUCTION 

 

Arsenic is a trace element, whose average concentration in the earth's crust has been set to 

values between 1.0 (Taylor and McLennan 1995) and 4.8 ppm (Rudnick and Gao 2003). Its 

occurrence is associated with certain types of minerals, mainly arsenopyrite (FeAsS), loellingite 

(FeAs2), realgar (As4S4) and arsenian pyrite (FeS2), which can be released to waters, soils and 

sediments by oxidation processes of these sulfides, and immobilized via adsorption into iron, 

aluminum and manganese oxides-hydroxides or into clay minerals (Deschamps et al. 2003). These 

processes occur naturally but can be intensified by the action of mining activities, with the exposure of 

large volumes of rocks. 

The occurrence of high arsenic concentrations in various environmental compartments, 

whether natural or amplified by human activities, has become a public health problem, greatly 

increasing the concern of society and the scientific community regarding human contamination by this 

element (Fewtrell et al. 2005; Ravenscroft and Brammer, 2009). According to Reimann et al. (2009), 

this was the first chemical element to be recognized for its carcinogenic properties, being used as a 

poison since the times of the Romans. The inorganic form is recognized as the most harmful to 

humans, and chronic exposure can cause serious metabolic problems, including hyperkeratosis, skin 

cancer, lung cancer, nervous system disorders, increased frequency of miscarriages and other serious 

diseases (Abernathy et al. 1998). 

However, the most common form of human exposure is through consumption of contaminated 

water (Matschullat et al. 2000b; Nordstrom, 2002). Not surprisingly, the interest in arsenic 

exponentially increased after incidents occurred in Bangladesh, West Bengal, India and Mexico 

caused by consumption of contaminated ground water extracted from aquifers located in arsenic 

geological formations (Matschullat et al. 2000b; Smith et al. 2002; Neumann et al. 2010). 

Despite dozens of published articles, particularly at the end of the last century, the 

anthropogenic contribution to the high arsenic concentrations in various environmental compartments 

is not well defined, being source of much debate. However, determining the natural abundance of 

arsenic is essential not only to support the analysis and environmental monitoring, but also to support 

actions to combat pollution (Deschamps et al. 2003). In this sense, with the introduction of new digital 

mapping technologies, geochemical maps have assumed an increasing relevance in recent years 

(Gielen 1999). These georeferenced maps allow observing the variation of the abundance of some 

chemical element in a specific area, thus contributing to the recognition of regions with anomalous 

values and contributing to the identification of its main sources, whether natural or linked to human 

activities (Plant et al. 2001). 



Contribuições às Ciências da Terra  Série D(62), vol. 33, 185p.,2015 

 
131 

In this context, the present study aimed to perform the mapping of arsenic concentrations in 

water and stream sediments of the Iron Quadrangle using data of 512 sampling points distributed over 

its 7,000 km
2
. 

 

7.2- STUDY AREA 

 

7.2.1- The Iron Quadrangle 

 

The Iron Quadrangle is one of the richest regions in economic minerals in the world, covering 

an area of approximately 7,000 km
2
, whose exploration history dates back to the last decades of the 

seventeenth century. The region includes fully or partly 35 municipalities in the mid region of the state 

of Minas Gerais, Brazil (Figure 7.1), with a population of over 4,135,000 inhabitants (IBGE, 2010). 

Mining is still among the productive activities that support the region's economy, highlighting the 

current iron exploitation, which contributes with 26.8% of the GDP(Gross domestic product) of Minas 

Gerais (IBGE, 2010). 

 

Figure 7.1 - Geologic map of the QF region, showing the distribution of basement crystalline rocks, Rio das 

Velhas Supergroup, Minas Supergroup Cenozoic Covers and the location of the sample points 

 

Five main lithostratigraphic units are found in the Iron Quadrangle with ages ranging from the 

Archean: Metamorphic Complex (Noce, 1995; Alkmim and Marshak, 1998) and Rio das Velhas 

Supergroup (Alkmim and Marshak, 1998), to the Proterozoic: Minas Supergroup and Itacolomi Group 

(Dorr, 1969; Alkmim and Marshak, 1998), and occurrences of mafic and granitic intrusions of several 
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generations (Dorr, 1969; Alkmim and Marshak, 1998). Its richness in mineral resources and enormous 

structural and lithological variability directly influence the distribution and geochemical characteristics 

of its waters, soils and sediments. 

In the Iron Quadrangle, arsenic has a close relationship with gold deposits present in minerals 

such as arsenopyrite, loellingite or as an impurity in arsenopyrite (Borba et al. 2000; Figueiredo et al. 

2006). These gold deposits are associated with shear zones that cross rocks from the Nova Lima 

Group, base of the Rio das Velhas Supergroup, or are located at the base of the Minas Supergroup, 

near the contact with the Nova Lima Group, in quartz and carbonate veins (Borba et al. 2000; 

Matschullat et al. 2000b; Mello et al. 2006). Its genesis is related to hydrothermal processes that 

follow successive deformation phases recorded in the geologic history of the Iron Quadrangle 

(Barbosa e Sabaté 2003). 

Although the presence of arsenic in waters and sediments of the Iron Quadrangle has been 

long recognized, there are few studies that specifically address this issue. Table 7.1 shows a summary 

of the most important studies. As observed, the works developed so far have focused on only 3 regions 

of the Iron Quadrangle: in the municipality of Nova Lima, the Velhas River Basin; in the 

municipalities of Ouro Preto and Mariana, the Carmo River Basin, and in the municipality of Santa 

Barbara, the Conceição River Basin. On average, these studies relied on only 17 water sampling points 

and 13 points for the collection of sediments, featuring local studies. 

 

 

Table 7.1 - Summary of the main studies on arsenic in waters and sediments sampled in the Iron Quadrangle 

References Basin 
Number of 

Sampling Points 

As concentration 

Water (µg.l
-1

) 
Stream Sediments   

(mg.kg
-1

) 

Min Mean Máx Min Mean Máx 

Borba et al. 

2000 

Velhas River 

Basin – Nova 

Lima 

11 

2 

- 160 

20 

- 2830 

Carmo River 

Basin – Ouro 

Preto e Mariana 

8 - 30 - 860 

Conceição 

River Basin – 

Santa Bárbara 

7 - 8 - 135 
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Matschullat 

et al. 2000b 

 

Nova Lima and 

Santa Bárbara 

 

18 (water) and 15 

(stream sediments) 

 

0.4 

 

30.5 

 

350 

 

22 

 

350 

 

3200 

Deschamps et 

al. 2003 

Nova Lima 24 - - - 47 - 3300 

Santa Bárbara 18 - - - 22 - 160 

Mariana 9 - - - 22 - 860 

Borba et al. 

2003 

Velhas River 

Basin– Nova 

Lima 

9 

 
3 67.2 349 34 583.5 2830 

Carmo River 

Basin – Ouro 

Preto and 

Mariana 

8 (water) and 7 

(stream sediments) 
1.7 116.7 830 105 819.8 4709 

Conceição 

River Basin– 

Santa Bárbara 

13 (water) and 6 

(stream sediments) 
1 7.7 74 29.5 73.2 153 

Pimentel et 

al. 2003 

Municipalities 

of  Ouro Preto 

and Mariana 

22 (water) and 4 

(rocks) 
0.05 0.36 2.3 0.11 60 139 

Deschamps 

and 

Matschullat  

2007 

Nova Lima 
69 (water) and 39 

(stream sediments) 

2.2 49 350 40 140 3300 

Santa Bárbara 0.4 1.8 3.1 15 47 170 

Parra et al. 

2007 

Conceição 

River Basin 
25 - - - 4.91 51.0 89.0 

Varejão et al. 

2010 

Carmo River 

Basin – Ouro 

Preto and 

Mariana 

4 36.7 54.6 68.3 68.8 1773.9 3939 

 

7.3 - METHODOLOGY 

 

7.3.1 - Sampling points 

 

The choice of the sampling points was based on methodology proposed by Bolviken et al. 

(1996), with water and sediment collection carried out in 3
rd

 order stretches (Strahler, 1952) of 

catchment basins. In the present work, these stretches were determined based on the hydrographic map 
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of the region on a 1:25,000 scale, provided by the Institute of Water Management of the State of 

Minas Gerais (IGAM), totaling 512 sampling points (Figure 7.1). 

 

7.3.2 - Sample collection and treatment 

 

Water samples were collected at the center of each stretch, filtered with the aid of a cellulose 

acetate membrane (Millipore 0.45 µm) and acidified with three drops of nitric acid (USEPA, 2001). 

Then, they were sent for reading in Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-

OES), label SPECTRO / MODEL Ciros CCD at the Laboratory of Geochemistry of the Federal 

University of Ouro Preto, where the As concentration was analyzed. 

As there is no standard methodology for sediment collection aimed at geochemical 

characterization, the adopted methodological procedures aimed to be as representative as possible, 

based on the characteristics of stream sediments sampled. Thus, nine samples were obtained from each 

stretch. Thus, three subsamples were collected from a region of riffles, 3 subsamples from a region of 

pools and 3 subsamples from an area of transition between these two morphologies. For each 

morphological area, samples were collected at the right bank, left bank and center of the river, and 

samples collected at the banks were collected at a distance of 0.50 m from the riverbed. Also in the 

field, the subsamples were mixed so as to obtain a representative sample of the stretch. After complete 

homogenization, quartering was performed to obtain a sample of 500 g, which was packed in plastic 

bags, according to recommendations of EPA (Environmental Protection Agency) (USEPA, 2001). 

In the laboratory, samples were dried under a controlled temperature at 40 ± 5°C, crushed, 

sieved and the sieve fraction smaller than 0.063 μm was digested in aqua regia (Calmano and Forstner 

1996). Once digested, the final product was analyzed in ICP-OES, where the arsenic content of each 

sample was determined. 

 

7.3.3 - Statistical processing and map presentation 

 

With the aid of the ArcMap
®
 9.3 software and based on the geological map of the Iron 

Quadrangle on a 1:25,000 scale (Lobato et al. 2005), the percentage of all lithologies and geological 

formations that make up each of the 3
rd

 order catchment basins sampled was calculated. With the 

results, basic statistical parameters were determined and data normality was evaluated by the 

Komolgorov-Smirnov test. The methodology defined by Reimann et al. (2005) was used to determine 

the background values, with the construction of boxplot-type curves and cumulative frequency 

histograms. Based on the geochemical analysis results and using the ArcMap
®
 9.3 software, maps 
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showing the arsenic concentration in waters and stream sediments were constructed using a 1:150,000 

scale and the IDW (inverse distance weight) method for interpolation. 

 

7.4 - RESULTS AND DISCUSSION 

 

Figures 7.2 and 7.3 show, respectively, the geochemical maps with the arsenic distribution in 

waters (Figure 2) and stream sediments (Figure 7.3) of the Iron Quadrangle. Figure 7.4 shows the 

combined graphic representation of histograms, data density and boxplots for the same results. 

 

 

Figure 7.2 - Geochemical map showing the variation of As concentrations found in surface waters of the 

Quadrilátero Ferrífero 
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Figure 7.3 - Geochemical map showing the variation of As concentrations found in stream sediments 

of the Quadrilátero Ferrífero 

 

Figure 7.4 - Combined graphic representation showing histogram, data density and boxplot to determine the 

background of water samples (A) and stream sediments (B) of the Iron Quadrangle 

 

 The arsenic values in surface water ranged from < 57.70 to 414 µg. L
-1

, with 70 points 

(13.7%), with values above the quantification limit of 57.7 µg. L
-1

, which in this case was considered 

 B 
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the background value, because 75% of the sample points showed concentrations up to this level. As 

surface waters can have arsenic concentrations ranging from 0.5 µg L
-1

 to more than 5000 µg L
-1

, with 

the most common values below 10 µg L
-1

, and often less than 1 µg L
-1

  (Smedley and Kinniburgh 

2002), the high limit of quantification value did not allow a more detailed analysis of water samples. 

However, the distribution of points with values above the limit of quantification show important 

standards, with waters rich in As occurring not only in the Carmo River (Borba et al. 2000; 

Deschamps et al. 2003; Borba et al. 2003; Varejão et al. 2010), Velhas River (Borba et al. 2000; 

Matschullat et al. 2000b; Deschamps et al. 2003; Borba et al. 2003, Deschamps and Matschullat 2007) 

and Conceição River basins (Borba et al. 2000; Matschullat et al. 2000b; Deschamps et al. 2003; 

Borba et al. 2003; Deschamps and Matschullat 2007), but also in the Paraopeba and Piracicaba River 

basins. 

For stream sediments, arsenic concentrations ranged from < 1.63 to 1691 mg.kg
-1

, and from 

the 512 sampling points, 135 (26%) had arsenic concentrations above the limit of quantification, 

which was 1.63 mg.kg 
-1

. It was also found that 106 3
rd

 order catchment basins had values above 5.09 

mg.kg
-1

, which is considered the background value. These sampling points are mostly composed of 

tributaries of the main local rivers, and another 35 in rural communities or suburban localities. These 

locations often have low-income and low-education populations, which are not aware of the risk they 

are being exposed to. 

The highest values found in stream sediments (between 33 and 1691 mg.kg
-1

) are related to a 

substratum composed of sericite- chlorite-quartz schist, sericite schist, carbonaceous schist, quartz-

mica-chlorite schist and chlorite schist, rocks that compose the Rio das Velhas Supergroup, Nova 

Lima Group (Figure 7.5). 

Among the sixteen 3
rd

 order catchment basins with the highest concentrations (101.7 to 1691 

mg.kg
-1

), fourteen have an area greater than 60% draining on the above mentioned rocks (Table 7.2), 

which indicates a strong relationship between the lithological type and the presence of arsenic in the 

sediment (Figure 7.5 and Table 7.2). 
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Figure 7.5 - Map showing the distribution of the Nova Lima Group and the sampling points with the highest As 

concentrations in stream sediments 

 

 

Analyzing the relationship between geology and the arsenic values obtained (Table 7.2), it 

appears that the basins with the highest percentages of rocks from the Nova Lima Group had Q3 

values far greater than any other rock type. When considering the rock types outcropping in these 

basins, basins with more than 50% of their area on sericite-chlorite-quartz schist have 75% of rivers 

with arsenic concentrations up to 48.35 mg.kg 
-1

. On the other hand, basins with more than 60% of 

their area draining on sericite schist and carbonaceous schist showed Q3 value equal to 62.91 mg.kg
-1

, 

and finally, rivers that cross basins with over 70% of quartz- mica-chlorite schists and chlorite schists 

have Q3 value of 104 mg.kg
-1

. This analysis is particularly interesting when these values are compared 

to data obtained from other lithologies predominating in the IQ such as itabirites and hematites, 

dolomites and limestones, gneisses and granites, ferruginous quartzites, and various types of phyllites, 

which showed significantly lower arsenic concentrations, with Q3 values near zero. 
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Table 7.2 – Relationship between the percentage of occurrence of rocks from the Nova Lima Group in 3
rd

 order 

catchment basins of the Iron Quadrangle and as values found in the sediments analyzed 

Rocks from the 

Nova Lima Group 

As concentration (mg.kg
-1

) 

Mean Standard 

deviation 

Minimum Q1 

(25%) 

Median 

(50%) 

Q3 

(75%) 

Maximum 

≤ 20 19.63 24.52 1.63 1.63 5.37 8.71 83.70 

20 < x ≤ 30 21.87 29.86 1.63 1.63 5.37 8.71 83.70 

30 < x ≤ 40 56.2 87.2 1.63 1.63 13.68 26.82 122.6 

40 < x ≤ 50 73.8 116 1.63 3.8 17.60 32.27 374.1 

50 < x ≤ 60 79.38 105.6 1.63 5.6 21.46 48.35 374.1 

60 < x ≤ 70 90.4 128 3.45 7.1 30.83 62.91 407.4 

> 70 179 267 5.87 9.32 90.71 104 1691 

 

Most of the high As concentrations found in Iron Quadrangle, either in waters or in stream 

sediments, derived from rocks rich in this element. Confirming this hypothesis, it was found that 

several points considered anomalous were within Conservation Units (CUs) or Permanent 

Preservation Areas (PPAs), in which, theoretically, human interference is minimized. Examples are 

OP 23 (306.2 mg.kg
-1

), OP 24 (130 mg.kg
-1

), OP 30 (374.1 mg.kg
-1

) and OP 31 (101.7 mg.kg 
-1

), 

located in the PPA of Cachoeira das Andorinhas, and OP 35, OP 36 and OP 38 that are within the 

Uaimii forest, which have As values in the sediments above 49.7 mg.kg
-1

. 

According to the map shown in Figure 7.5, it appears that most of the anomalies are located 

within the mid-northern region of the IQ, which despite having geological substratum rich in arsenic, 

is also characterized as having a high concentration of mining companies exploiting gold in Nova 

Lima, Sabará and Caeté, and iron in Nova Lima, Ouro Preto, Itabirito, Sabará, Santa Barbara and 

Caeté. Furthermore, much of the Iron Quadrangle region was intensively exploited for the removal of 

gold between the seventeenth and nineteenth centuries, showing evidence of extraction processes in 

this period, including mines and waste dumps (Fonseca et al. 2001). The presence of mining activity 

for the removal of gold, current or in past centuries, can accelerate the availability of elements for the 

environment, including As (Ripley et al. 1996; Matschullat et al. 2007). 
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7.5- CONCLUSIONS 

 

A regional study on the arsenic concentration in surface waters and stream sediments, with a 

robust density of one sample every 13 km
2
, was carried out for the first time in Iron Quadrangle 

(Brazil). This enabled the construction of geochemical maps with the spatial distribution of this 

element, not available so far. 

High arsenic concentrations, potentially harmful to human health, were found in both waters 

and stream sediments. In the case of waters, values greater than 57.70 µg. L
-1

 were found in all three 

major basins that cross the Iron Quadrangle: Velhas River, Doce River and Paraopeba River, and this 

is the first time that such concentrations have been reported in the Paraopeba River Basin. 

In relationship to stream sediments, one fifth of the sampling points showed values above 5.09 

mg.kg
-1

. Points whose concentrations were above 101 mg.kg
-1

 occurred in basins with 60% or more of 

their area formed by rocks that compose the Nova Lima Group, Rio das Velhas Supergroup. 

Although data have shown that arsenic occurs naturally in the Iron Quadrangle, the possibility 

that human action has contributed to increase these concentrations cannot be ruled out, particularly in 

areas where there are still caves and waste dumps from gold mining of ancient centuries. 

 

 



 

¹ Artigo a ser submetido  à Revista REM: Rev. Esc.Minas,  com o título “Mapeamento Geoquímico e 

Determinação de Valores de Referência em Sedimentos Fluviais  do Alto Curso da Bacia do Rio das Velhas, 

Quadrilátero Ferrífero (Brasil)” 

  CAPÍTULO 8 

MAPEAMENTO GEOQUÍMICO E DETERMINAÇÃO DE VALORES 

DE REFERÊNCIA EM SEDIMENTOS FLUVIAIS DO ALTO CURSO DA 

BACIA DO RIO DAS VELHAS, QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

(BRASIL)¹ 

 

RESUMO 

Mapeamentos geoquímicos de alta densidade que envolvem a determinação de valores de referência 

tem assumido grande importância. Os mapas gerados permitem a visualização da distribuição espacial 

dos elementos químicos em uma área específica, contribuindo para o reconhecimento de regiões com 

valores anômalos e possibilitando a identificação de suas principais fontes. Neste trabalho os 

resultados do mapeamento geoquímico e dos valores de referência da porção alta da Bacia do Rio das 

Velhas são apresentados. Foram coletadas 208 amostras de sedimento de corrente em toda a bacia, 

obtendo-se uma densidade de 1 amostra a cada 15 km
2.
 Os mapas geoquímicos foram feitos utilizando 

o método de interpolação IDW e a separação das anomalias foi feita através da técnica boxplot UIF. 

Constatou-se que 73 a 78% da área da bacia não apresenta anomalias, com valores até o 3º quartil, 

para o As, Cd, Cr, Ni, Cu, Pb e Zn. No entanto, observou-se que um percentual de 12 a 24% da área 

possui anomalias derivadas de fontes geogênicas, enquanto 2 a 11% de toda a bacia possui altas 

concentrações, que podem ser relacionadas tanto com os litotipos aflorantes como também com a 

influência antropogênica, em função da presença de mineradoras. Este primeiro mapeamento de alta 

densidade constatou inúmeros córregos com concentração de As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn acima dos 

níveis de provável efeito à biota (PEL), os quais demonstram, muitas vezes, uma clara interferência 

antrópica e permitiu ainda constatar o controle da litologia na geoquímica dos sedimentos, 

proporcionando o estabelecimento de um padrão de comportamento bem definido dos elementos para 

cada tipo de rocha.  

Palavras-Chave: Mapeamento Geoquímico, Valores de referência, Sedimentos, Geoquímica 

Ambiental, Bacia do Rio das Velhas, Quadrilátero Ferrífero, Brasil. 

ABSTRACT 

High density geochemical mappings with the determination of reference values had becoming very 

important. These maps allow the visualization of the spatial distribution of the chemical elements in a 

specific area, contributing to the recognition of regions with anomalous values and enabling the 

identification of the main sources. In this research the results from geochemical mapping and the 

reference values of the upper Velhas River Basin are presented. 208 stream sediment samples have 

been collected across Velhas River Basin with a density of 1 sample per 15 km
2
. Geochemical maps 

were compiled using the inverse distance weighted (lDW) interpolation method. “Normal” 

concentrations were distinguished from anomalies with the separation-by-concentration-range 

technique, where anomalies are defined by the “boxplot” Upper Inner Fence (UIF) rule. Around 73-

78% of the basin area shows no anomalies, with values up to the 3
rd

 quartile, for As, Cd, Cr, Ni, Cu, 

Pb and Zn. However, 12 to 24% presented positive anomalies, likely related to both near surface rock 

types and to human interference. Distinct anthropogenic anomalies with high concentrations, notably 

from presence of mining activities explain 2–11% of all samples. This first high-density mapping in 
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the upper Velhas River Basin found numerous streams with concentration of the studied elements 

above the Probable Effect Level (PEL) showing localities, cities and fluvial basins that are exposed to 

environmental risks and need to be protected. The research also allowed delineating the role of 

lithology on the elemental composition of stream sediments, providing the establishment of a well-

defined pattern of behavior of elements for each rock type, which allowed the detection of anomalies.   

Keywords: Geochemical mapping, Reference Values, Stream Sediments, Environmental 

Geochemistry, Velhas River Basin, Iron Quadrangle, Brazil. 

 

8.1- INTRODUÇÃO 

 

Sedimentos contaminados são considerados mundialmente como os contaminantes que mais 

contribuem para a degradação do ecossistema aquático, atuando de forma difusa, o que dificulta o 

controle da poluição, sendo considerados, portanto, um problema eminente a ser resolvido para a 

preservação dos recursos hídricos (CCME 2003). Ferreira et al.(2001) relatam que este compartimento 

ambiental possui uma grande capacidade de absorção/adsorção de metais pesados, os quais podem 

causar inúmeros danos à saúde da população exposta. Aliado a isso, fatores como a falta de chuva e a 

consequente redução de vazão potencializam esta retenção, causando uma concentração ainda maior 

destes poluentes nos sedimentos (Chapman et al. 1999). 

Mapeamentos geoquímicos de alta densidade de sedimentos fluviais contribuem de forma 

significativa para o tripé de crescimento sustentável de um país (Caritat et al. 2007). Daí o porquê de 

nos últimos anos têm assumido uma grande relevância, em trabalhos que envolvem análises 

ambientais (Smith et al. 2012; Plant et al. 2001). Os mapas gerados nestes estudos permitem a 

visualização da distribuição espacial de determinado elemento químico em uma área específica, 

contribuindo para o reconhecimento de regiões com valores anômalos e possibilitando a identificação 

de suas principais fontes, sejam elas naturais ou associadas a atividades antrópicas (Ferreira et al. 

2001; Plant et al. 2001; Albanese et al. 2006; Lombard et al. 1999). A partir destes mapeamentos, 

podem ser descobertas novas áreas para exploração mineral e estabelecidos valores de referência e de 

segurança para que a população não fique exposta a riscos ambientais, direcionando políticas 

ambientais (Caritat et al. 2007). 

Os primeiros estudos que analisaram a qualidade dos sedimentos foram desenvolvidos pela 

Federal Water Quality Administration, nos EUA em 1973. Na década de 90, o Ontário Ministry of the 

Environment and Energy (OMEE, 1993) desenvolveu o conceito de VGQS (Valores Guia para a 

Qualidade de Sedimentos), os quais representam valores de concentrações de poluentes que podem 

causar efeitos adversos à biota. Na Holanda, os VGQS foram reformulados no final dos anos 90, 

introduzindo métodos ecotoxicológicos e considerando também o potencial humano de exposição aos 

contaminantes (VROM, 2000), estes critérios têm sido adotados por muitos países da Europa, sendo 

usados em numerosos estudos de poluição por metais como meio de avaliação dos níveis de 
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contaminação (Macklin et al. 2003; Bird et al. 2003; Lee et al. 2005). No Brasil, o controle da 

qualidade dos sedimentos iniciou-se em 2004, através da Resolução CONAMA nº 344 (25/03/2004), 

esta resolução, que é adotada em Minas Gerais, utilizou referências internacionais para definir os 

valores, principalmente a legislação holandesa e canadense.  

Devido à longa história de mineração e a complexidade geológica, o alto curso da bacia do rio 

das Velhas, inserido na região do Quadrilátero Ferrífero (QF), foi alvo de muitos estudos geoquímicos 

(Borba et al.2000; Matschullat et al. 2000b; Deschamps e Matschullat 2007; Pereira et al. 2007; APA 

Sul, 2005; Gonçalves, 2010; Mendonça, 2012), No entanto, estas pesquisas apresentam-se dispersas 

em várias sub-bacias do rio das Velhas, não existindo, até o momento, um estudo alta densidade de 

amostragem que contemple toda esta área da bacia e que relacione os resultados obtidos com a 

diversidade de litotipos existentes.  

Objetivando preencher esta lacuna, um mapeamento geoquímico de alta densidade, com 

enfoque ambiental, foi realizado no alto curso da bacia do rio das Velhas. Foram coletadas amostras de 

sedimentos fluviais com o objetivo de se determinarem os valores de referência, que possam auxiliar a 

estabelecer correlações entre diferentes tipos de rocha e concentração dos elementos químicos e 

contribuir para distinção entre as possíveis fontes geogênicas e antropogênicas, detectando áreas de 

risco que contenham elementos potencialmente perigosos à saúde e, com isso, ajudar no 

desenvolvimento de futuras legislações ambientais.  

 

8.2- ÁREA DE ESTUDO 

 

A região do alto rio das Velhas está totalmente inserida no Quadrilátero Ferrífero, abrangendo 

uma área de 3200 km
2
, compreendendo nove municípios (Itabirito, Ouro Preto, Raposos, Caeté, Rio 

Acima, Nova Lima, Belo Horizonte, Sabará, Santa Luzia), tendo a cidade de Ouro Preto como o limite 

sul-sudeste, os municípios de Belo Horizonte e Sabará como limite ao norte, a Serra da Moeda 

(Itabirito) como limite oeste e a Serra da Piedade (município de Caeté) delimitando a sua região leste-

nordeste (figura 8.1). 

A sua geologia é definida, principalmente, por três grandes unidades litoestratigráficas (figura 

8.1): a) Complexos metamórficos, que representam o embasamento cristalino, sendo formados por 

rochas gnáissicas polideformadas de composição tonalítica e por granitos, granodioritos, e intrusões 

máficas a ultramáficas (Herz 1970; Cordani et al. 1980; Ladeira et al. 1983; Teixeira et al. 2000); b) 

Supergrupo Rio das Velhas, constituído por rochas metassedimentares e metavulcânicas (Dorr 1969; 

Schorscher 1986), sendo dividido em dois grupos: Nova Lima e Maquiné. O Grupo Nova Lima 

apresenta o predomínio de rochas vulcano-sedimentares constituídas de xistos carbonáticos, 

metacherts, formações ferríferas bandadas e filitos. O Grupo Maquiné, que apresenta 
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metaconglomerados na base, sobrepostos por quartzitos maciços e sericíticos, sericita-quartzo-xistos e 

filitos (Dorr 1969); c) Supergrupo Minas, dividido em dois grupos: Itabira e Piracicaba (Dorr 1969), 

cujas unidades basais são compostas por metaconglomerados e metarenitos gradando para metapelitos 

marinhos, que foram recobertos por uma sequencia de sedimentos químicos do Grupo Itabira 

representados por formações ferríferas bandadas.  

 

Figura. 8.1- Mapa Geológico simplificado da região do alto rio das Velhas 

 

As atividades produtivas que embasam a economia da região são basicamente a mineração e o 

turismo, existindo ainda uma intensa atividade industrial com destaque para a siderurgia e a metalurgia 

(Nalini et al. 2009). Dentre as atividades de mineração, existem na região importantes minerações de 

ferro, além de vastas reservas de ouro, calcário, dolomito, bauxita, manganês, topázio, argila, etc., 

constituindo-se assim uma das mais importantes províncias minerais produtivas do país e a mais 

conhecida, em termos geológicos (APA Sul, 2005). Esta área também é de grande importância 

socioeconômica, pois fornece água para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, que concentra 

70% da população da bacia (SEMAD, 2005). Diversos dos trabalhos geoquímicos realizados na região 

da área do presente estudo relataram elevados teores de elementos químicos potencialmente perigosos 

nos sedimentos fluviais (Borba et al. 2000 e 2003; Matschullat et al. 2000b; Deschamps e Matschullat 

2007; Pereira et al. 2007; APA Sul, 2005; Gonçalves, 2010; Mendonça, 2012), todos utilizando a 

como metodologia de extração a água régia e a fração granulométrica inferior a 0,063 μm. Na Tabela 

8.1 encontra-se um resumo das pesquisas mais conhecidas, com a localização de suas amostragens, 

total de pontos monitorados e os valores encontrados.. Estes trabalhos apresentaram, em média, apenas 

27 pontos de coleta de sedimentos, caracterizando estudos locais e de baixa densidade. 
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Tabela 8.1 – Resumo dos principais trabalhos realizados na parte Alta da Bacia do Rio das Velhas – Região do 

Quadrilátero Ferrífero - MG. 

 

Referências Bacia/Municípios 
N

o
 de Pontos 

Amostrados 

Sedimentos de corrente (mg.kg
-1

) 

Borba et al. 2000 
Rio das Velhas – Nova 

Lima 
11 

 Min Média Q3 Máx 

As 20 ----- ---- 2830 

Deschamps e 

Matschullat 2007 

Rio das Velhas – Nova 

Lima e Rio Acima 
24 

Sedimento (mg.kg
-1

) 

 Min Média Q3 Máx 

As 47 140 ---- 3300 

 

Borba et al. 2003 
Rio das Velhas – Nova 

Lima 

9 

 

Sedimento (mg.kg
-1

) 

 Min Média Q3 Máx 

As 34 583,5 --- 2830 

 

 

 

Mendonça 2012 

 

 

 

Ribeirão Mata Porcos 

– Itabirito 

 

 

 

 

 

12 

Sedimento (mg.kg
-1

) 

 Min Média Q3 Máx 

As 1,6 7 1,6 69 

Cr 8 79 94 198 

Cu 0,3 41 48 180 

Pb 1 26 33 47 

Ni 0,6 19 30 47 

Zn 30 60 72 119 

 

 

 

Pereira et al.  2007 

 

 

 

Rio das Velhas – Ouro 

Preto, Itabirito, Rio 

Acima, Nova Lima, 

Raposos, Belo 

Horizonte e Sabará 

 

 

 

19 

Sedimento (mg.kg
-1

) 

 Min Média Q3 Máx 

As 2 --- 35 580 

Cr 30 ----- 180 510 

Cu 20 ---- 60 110 

Ni 5 ----- 95 480 

Zn 40 ----- 105 380 

 

 

 

 

Gonçalves 2010 

 

 

 

 

 

Microbacias do 

Córrego do Andaime e 

D’Ajuda – APA 

Cachoeira das 

Andorinhas e Floresta 

do Uaimii 

 

 

 

8 

Sedimento (mg.kg
-1

) 

 Min Média Q3 Máx 

As 1,6 50 77 167 

Cr 197 393 520 632 

Cu 8 43 48 97 

Pb 1 10 17 50 

Ni 65 146 177 220 

Zn 50 84 104 131 
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APA SUL (2005) 

 

 

 

 

 

Médio Rio das Velhas 

– Itabirito, Rio Acima, 

Nova Lima, Caeté, 

Raposos 

 

 

 

 

44 

Sedimento (mg.kg
-1

) 

 Min Média Q3 Máx 

As 4,1 91 85,3 873 

Cd 1,6 7,3 9,3 12,2 

Cr 44 293 363 1077 

Cu 17 85,4 87,5 841 

Pb 7 20 27 47 

Ni 10 74 84 332 

Zn 28 73 85 175 

 

8.3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

8.3.1-Amostragem  

 

Um total de 208 amostras de sedimento de corrente foram coletadas em toda a área de estudo 

(3.200 km
2
), proporcionando uma densidade de 1 amostra a cada 15 km

2
. A escolha dos pontos de 

amostragem foi baseada na metodologia proposta por Bolviken et al. (2004), com a coleta de 

sedimentos sendo realizada nos exultórios das bacias de 3ª ordem (Strahler, 1952), as quais foram 

determinadas com o auxílio do software ArcGis 9.3, a partir dos mapas hipsométricos, topográficos e 

hidrográficos da região na escala de 1:25.000, fornecido pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM) e pela Companhia de Produção de Recursos Minerais (CPRM).  

Os sedimentos foram coletados ao longo de um trecho de 300 a 500 m de extensão, no qual 

foram retiradas nove subamostras, as quais contemplaram padrões distintos da geomorfologia fluvial 

(corredeira, poço e região de transição). Em cada tipo morfológico foram coletadas amostras na 

margem direita, margem esquerda e centro do canal. As amostras das margens foram coletadas a uma 

distância de 0,50 m do leito do rio, sempre procurando evitar a coleta de matéria orgânica. Ainda em 

campo, seguindo protocolo de amostragem descrito em Salminen et al. (1998), as subamostras foram 

misturadas, de forma a se obter uma amostra representativa do trecho. Após a completa 

homogeneização e quarteamento, uma amostra composta de 500 g foi acondicionada em sacos 

plásticos, conforme recomenda a Environmental Protection Agency (USEPA, 2001).  

 

8.3.2- Análises Químicas e Controle de Qualidade  

Todas as amostras de sedimentos foram secas em temperatura ambiente e peneiradas, sendo 

que 1g da fração granulométrica menor que 0,063 μm foi destinada ao processo de digestão por água 
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régia (mistura HCl com HNO3; 3:1), realizado no Laboratório de Geoquímica da Universidade Federal 

de Ouro Preto. Este procedimento começa com a adição de um pouco de água Milli-Q às amostras 

para formar uma “polpa” de sedimento. Em seguida, inicia-se a digestão parcial com água régia (foram 

adicionados 7,0 ml de HCl concentrado e 2,3 ml de HNO3 concentrado ambos Merck (p.a.). As 

amostras foram deixadas em repouso por 16 horas na capela de exaustão em temperatura ambiente. 

Após este período, os béqueres foram levados à chapa aquecedora na temperatura de 100 ± 5°C por 

duas horas até a redução do volume, depois resfriadas e em seguida filtradas em papel de filtro. Os 

volumes foram então aferidos em um balão volumétrico de 100 ml, cujo volume é atingido com a 

adição de água Milli-Q. 

A digestão com água régia é denominada digestão pseudo-total e permite a extração dos 

elementos associados à fração não silicática, visando à obtenção das concentrações de elementos traço 

de maior interesse ambiental (Calmano e Förstner, 1996; Ferreira et al. 2001; Albanese et al. 2006,). 

Esse tipo de ataque ácido solubiliza totalmente a maioria dos óxidos, sulfetos, argilominerais e 

elementos ligados à matéria orgânica. Para avaliar a exatidão das análises, a cada dez amostras, foi 

produzida uma amostra em branco, e 10% das amostras foram feitas em duplicatas. Os resultados 

foram controlados em relação aos valores certificados e os valores obtidos, para isso foi utilizado 

material de referência LKSD-01 (CCNRP-Canadá). Os desvios apresentados demonstraram-se 

satisfatórios com uma taxa de recuperação entre 93 e 107%. 

Após a digestão, as amostras foram destinadas à leitura no Espectrofotômetro de Emissão 

Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), marca Spectro/Modelo Ciros 

CCD onde foram analisadas as concentrações de Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, 

Ti, e Zn.  

 

8.3.3- Geração de mapas geoquímicos e Determinação dos Valores de Referência 

 De posse da base de dados, foram confeccionados os mapas de isovalores, para os elementos 

potencialmente tóxicos. Foi usada a ferramenta geoestatística de interpolação IDW (inverse distance 

weighted) conforme preconizado por Cheng (1999a); De Vivo et al.(2003); Albanese et al. (2006) e 

Bai et al. (2009), aplicando-se como técnica de vizinhança a escolha de 12 pontos. Como método para 

distinguir as concentrações normais das anomalias, foi adotada a técnica de separação por faixas de 

concentração (Carranza, 2009; Smith et al. 2012; Caritat e Cooper, 2011), na qual as anomalias são 

definidas pelo método de “boxplot” Upper Inner Fence (UIF), no qual o UIF é obtido a partir da 

multiplicação de 1,5 vezes o intervalo entre os quartis (IQR).  
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8.4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Constata-se que 73- 78% da área da bacia não apresenta anomalias, com valores até o 3º 

quartil, para o As, Cd, Cr, Ni, Cu, Pb e Zn. (Figura 8.2). Contudo, verifica-se que um percentual de 12 

a 24% da área demonstrou anomalias derivadas de fontes geogênicas, enquanto 2 a 11% de toda a 

bacia possui altas concentrações as quais podem ser relacionadas tanto com as litologias aflorantes 

como também com a influência antropogênica, principalmente em função do uso e ocupação do solo e 

das atividades minerarias, relacionadas à extração de ouro e ferro.  

O As e o Cd demonstraram-se notadamente abundantes, com concentrações médias dezesseis 

e onze vezes maior que a média da crosta continental, respectivamente (Reimann e Caritat 1998). O 

Cu e o Pb apesar de estarem acima da média da crosta encontram-se apenas com teores 1,5 vezes 

superiores. Os demais elementos estão todos com níveis abaixo da média da crosta terrestre (Reimann 

e Caritat 1998). 

 

Figura. 8.2 – Relação entre percentual da área da bacia e valores de referência para elementos químicos 

potencialmente perigosos 

 

Quando estes resultados são comparados com estudos recentes realizados na Europa, na 

Austrália, Portugal e Itália, verifica-se que os sedimentos do alto rio das Velhas apresentam teores 

medianos de Fe, Cd, Co, Cr, Mn e Ni significativamente maiores (tabela 8.2), demonstrando um 

relativo enriquecimento, que é resultado da presença de anomalias geogênicas associadas à 

disponibilização destes metais através da atividade de mineração. Esta particularidade corrobora a 

necessidade de determinação de valores de referência regionalizados, os quais permitem definir as 

anomalias de forma concreta. Os parâmetros estatísticos dos teores dos elementos das 208 amostras de 

sedimentos e as medianas dos projetos da Europa, Austrália, Portugal e Itália estão expostos na tabela 

8.2. 
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Tabela 8.2 – Estatística descritiva das amostras de sedimentos do Alto Rio das Velhas, Região do QF 

em comparação com os dados da Europa, Austrália, Portugal e Itália 

Elem Unid Mín Máx Média Median Q1 Q3 EUR
*
 AUS

**
 Port

***
 Itália 

Al % 0,17 8,20 2,52 1,90 1,02 3,8 5,5 1,5 1,6 1,5 

Ca % 7,6 x 10
-4

 1,82 0,14 0,07 0,04 0,15 1,7 0,3 0,2 6,4 

Fe % 1,04 62,2 12,9 10,4 5,4 16,6 2,0 2,3 2,5 2,1 

K % 2,1 x 10
-4

 0,57 0,05 0,03 0,02 0,06 1,7 0,2 0,1 0,3 

Mg % 1,3 x 10
-4

 1,30 0,11 0,07 0,03 0,12 0,7 0,3 0,4 0,6 

Ti % 2,4 x 10
-4

 0,31 0,05 0,03 0,02 0,07 0,4 n.d. n.d. 0,02 

As mg.kg
-1

 1,6 1691 32,3 1,6 1,6 20,6 6 2,1 9 5,7 

Cd mg.kg
-1

 0,4 14,7 1,13 0,4 0,4 1,02 0,28 0,05 n.d. 0,2 

Co mg.kg
-1

 1,05 105 17,1 13,8 6,5 24,7 8 8,6 9 10,5 

Cr mg.kg
-1

 6,48 572 115 92,8 41,7 151,3 21 29,4 23 20 

Cu mg.kg
-1

 0.30 233,5 27,7 22,3 12,7 37,9 14 16,5 22 30 

Mn mg.kg
-1

 41 10053 1317 756 305 1771 452 387 411 811 

Ni mg.kg
-1

 1,15 156,7 36,3 30,5 11,2 56,9 16 13,8 19 21 

Pb mg.kg
-1

 0,4 70,2 22,5 20,2 14,6 28,4 14 10,5 19 22 

Zn mg.kg
-1

 18,6 181,2 53,8 48,7 38,4 63,1 60 37,3 74 71 

*Todos os dados da Europa, Austrália, Portugal e Itália referem-se aos valores da mediana. Q1: 1
o
 quartil; Q3: 3

o 

quartil. EUR*: Dados do European Stream Sediment Survey (Salminen et al. 2005) com Al, Ca, Mg, K, Ti, Cd, 

Co analisados por WD-XRF. AUS**: Dados do Australian National Geochemical Survey com todos os 

elementos obtidos na fração < 75 µm, (água régia) (Caritat e Cooper 2011). Port.***= Dados do Portugal Low-

density geochemical mapping (Ferreira et al. 2001). Itália: Dados da Região da Campanha (Albanese et al. 

2006).  

 

Os valores de concentração, a classificação das faixas de concentração, com todos os valores 

acima do UIF sendo considerados anomalias estão representados na tabela 8.3, juntamente com os 

limites de intervenção estabelecidos pela legislação canadense e a distribuição média de elementos na 

crosta continental superior (Reimann e Caritat 1998). 
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Tabela 8.3 - Faixas de concentrações regionais, classificação dos valores de referência, limites de intervenção 

estabelecidos pela legislação canadense (CCME, 2003) e distribuição média de elementos na crosta continental 

superior (Reimann e Caritat 1998) para elementos potencialmente tóxicos na Bacia do Rio das Velhas, região do 

QF 

Elemento Valores de 

Concentração 

(mg.kg
-1

) 

Classificação CCME (Nível de 

Provável Efeito - 

PEL) (mg.kg
-1

) 

Distribuição media 

na Crosta Terrestre 

(mg.kg
-1

) * 

 

As 

1,6–20,6 Faixa de referência 33 2 

>20,6–49 Alto Valor de referência 33 2 

>49 Anomalias 33 2 

 

Cd 

0,4–1,02 Faixa de referência 10 0,10 

>1,02–1,96 Alto Valor de referência 10 0,10 

> 1,,96 Anomalias 10 0,10 

 

Cr 

6,48–151,3 Faixa de referência 111 126 

>151,3–315,7 Alto Valor de referência 111 126 

> 315,7 Anomalias 111 126 

 

Cu 

0,3–37,9 Faixa de referência 114 25 

>37,9–75,6 Alto Valor de referência 114 25 

> 75,6 Anomalias 114 25 

 

Pb 

0,4–28,4 Faixa de referência 250 15 

>28,4-49 Alto Valor de referência 250 15 

> 49 Anomalias 250 15 

 

Ni 

1,1–56,9 Faixa de referência 36 56 

>56,9–125,7 Alto Valor de referência 36 56 

> 125,7 Anomalias 36 56 

 

Zn 

18,6–63,1 Faixa de referência 80 65 

>63,1–100,2 Alto Valor de referência 80 65 

> 100,2 Anomalias 80 65 

 *Reimann e Caritat (1998). 
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8.4.1- Arsênio  

 

O padrão de comportamento citado acima pode ser observado no mapa geoquímico do As, 

(Fig. 8.3). Com 78% da área apresentando valores até 20,6 mg.kg
-1

, e uma faixa intermediária com 

teores até 49 mg.kg
-1

, a qual possui uma estreita relação com as rochas do tipo carbonato-quartzo 

xisto, quartzo-carbonato xisto e sericita xisto que fazem parte do Grupo Nova Lima, que afloram 

principalmente nos municípios de Ouro Preto, Itabirito, Rio Acima, Nova Lima e Caeté. A presença 

significativa do As nestes litotipos é fundamentada pela ocorrência de minerais como arsenopirita, 

loellingite, realgar e pirita arsenífera, que se encontram em abundância nestas rochas (Deschamps e 

Matschullat 2007), além disso o As encontra-se associado aos sedimentos via adsorção em óxidos de 

ferro (goetita) e também em função da precipitação de minerais secundários de arsênio como a 

escorodita. (Costa, 2007) 

Os segmentos de drenagem com concentração acima destes valores correspondem a 11% da 

área estudada, sendo representados por 21 pontos com concentrações entre 50,6 e 1691 mg.kg
-1

, dos 

quais quinze estão situados em bacias de 3ª ordem que possuem uma área superior a 60% drenando 

sobre as rochas supracitadas e se encontram em áreas onde a atividade de mineração relacionada à 

exploração histórica de ouro, a urbanização e a ocupação do solo são intensas.   

A relação entre elevadas concentrações e a litologia se evidencia na porção alta da bacia, que 

apresentou no passado uma exploração de ouro, processo que acelera a disponibilização de elementos 

traço para o meio (Smith et al. 2012). Nesta área, onde atualmente é a APA Cachoeira das Andorinhas 

ocorreram intensas mineralizações de xistos do Grupo Nova Lima nas cabeceiras do rio, e foram 

observadas concentrações entre 130 e 306 mg.kg
-1

 as quais se estendem pelo curso do rio nos distritos 

de São Bartolomeu e Glaura e na Floresta Estadual do Uaimii, onde se verifica uma alta densidade de 

pontos anômalos. Nesta região observou-se que em uma área de 7,6 km
2
, têm-se oito pontos com 

valores oscilando entre 60,6 e 374,1 mg.kg
-1

, nestas localidades também são encontradas anomalias 

nos sedimentos que drenam sobre os quartzitos sericítico fino e quartzo-sericita xistos.  

No município de Itabirito, vários afluentes do rio das Velhas também apresentaram valores 

bastante elevados. No distrito de Acuruí, foram constatadas concentrações de 31 e 83 mg.kg
-1

 nos 

córregos Marzagão e Santa Isabel, os quais apresentam minerações auríferas a montante. Na 

comunidade de Portões, também foram verificadas concentrações entre 13 a 122 mg.kg
-1

 em córregos 

com baixa interferência antrópica e que drenavam sobre as rochas granítica, granodiorítica e gnáissicas 

do complexo Bação, uma constatação relevante, pois estas rochas geralmente não se apresentam 

enriquecidas com As, o que pode sugerir uma dispersão a partir de fontes geogênicas ou uma 

influência antrópica.  
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Continuando o percurso do rio, mais a jusante, próximo às cidades de Rio Acima, Nova Lima, 

Caeté, Sabará e Raposos, também existe uma grande densidade de pontos com anomalias: em uma 

área de 74 km
2
, foram coletadas amostras em 32 córregos, dos quais 19 apresentaram anomalias (10 

com concentração na faixa de 20,6 a 49 mg.kg
-1

, três apresentaram valores de As entre 49,1 – 255 

mg.kg
-1

 e seis demonstraram concentrações entre 255 e 1691 mg.kg
-1

). Todos estes córregos drenavam 

predominantemente sobre a litologia quartzo-carbonato-mica-clorita-xisto. No município de Nova 

Lima, foram encontradas concentrações anômalas nas comunidades de Honório Bicalho e Bela Fama, 

na subbacia do Ribeirão dos Macacos, fato corroborado pelos estudos de APA Sul (2005) e 

Deschamps e Matschullat (2007), e a maior concentração de As de toda a bacia: 1691 mg.kg
-1,

 no 

córrego Água Suja, que é um dos tributários do rio das Velhas e demonstrou teores de As nas águas de 

414 µg/l. 

Apesar da presença marcante do quartzo-carbonato-mica-clorita-xisto do Grupo Nova Lima e 

da sua relação com os depósitos sulfetados, a influência antrópica e a exploração mineral também 

atuam como fator determinante para a disponibilização do As para o meio ambiente. Nas cidades 

supracitadas, onde ocorreu uma intensa exploração de ouro entre os séculos XVII e XIX, a qual se 

estende até hoje, são constatadas inúmeras evidências dos processos de extração e beneficiamento, 

incluindo minas e pilhas de rejeitos abandonados. Esta exploração acelera o processo de oxidação dos 

sulfetos disponibilizando diversos elementos químicos para as águas e para os minerais secundários 

presentes nos sedimentos. (Costa, 2007).  

Com relação aos Valores Guia para Qualidade de Sedimentos (VGQS), foram encontrados 35 

pontos com concentração de As superior ao limite de intervenção determinado pela legislação 

canadense e a maioria localiza-se em localidades rurais (Glaura, São Bartolomeu, Acuruí, Catarina 

Mendes) e periurbanas (Honório Bicalho, Bela Fama) que geralmente abrigam uma população de 

baixa renda e pouca escolaridade, a qual não tem conhecimento do risco a que estão sendo expostas.  
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Figura 8.3: Mapa geoquímico do As para o alto da bacia do Rio das Velhas 

 

 

8.4.2- Cádmio 

 

A distribuição espacial do Cd apresentou 78% da área com valores abaixo de 1,02 mg.kg
-1

 

(Fig. 8.4) os quais podem ser considerados como faixa de referência. Verificou-se ainda um intervalo 

intermediário com teores até 1,96 mg.kg
-1

, que cobre 13% da bacia, e um terceiro conjunto de dados 

com concentrações entre 1,96 e 14,73 mg.kg
-1

, os quais são enquadrados como anomalias. Este grupo 

é formado por 18 pontos, e a grande maioria drena sobre carbonato-quartzo xistos, quartzo-carbonato 

xistos e sericita xistos, que fazem parte do Grupo Nova Lima. A influência destas rochas na 

concentração de Cd é relevante, pois se verificou que nas bacias que drenam sobre estas litologias 

valores de mediana e de terceiro quartil (Q3) de 2,1 e 2,4 mg.kg-1 respectivamente, os quais são 

estatisticamente superiores às demais litologias. Paralelamente a isso, os minerais albita e ilmenita que 

geralmente hospedam o Cd em suas estruturas são encontrados associados a estas rochas (Reimann e 

Caritat 1998).   

Na parte alta da bacia, em uma área que teve uma intensa exploração de quartizitos na década 

de 90, foram verificados valores de 2,4 a 5,7 mg.kg
-1

. Contudo, é na porção média da área de estudo, 

nos municípios de Caeté e Nova Lima, que foram encontrados os pontos de maior concentração com 

teores oscilando de 3 a 14,7 mg.kg
-1

. 

Vale destacar que nos trechos onde foram constatadas anomalias significativas de Cd, estas 

muitas vezes ocorreram associadas a elevadas concentrações de Pb e o Zn, fato que também foi 
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relatado por Parra et al. (2007). Esta associação foi verificada de forma bem evidente na sub-bacia do 

ribeirão Mata Porcos, uma região caracterizada por intensa atividade mineradora de ferro e uma 

pretérita exploração de ouro, e que até então não havia demonstrado anomalias para o Cd.  

 

 

Figura 8.4: Mapa geoquímico do Cd para o alto da bacia do Rio das Velhas 

 

8.4.3- Cromo                                                                                                                                                 

 

A distribuição do Cr no alto rio das Velhas apresentou uma correlação muito forte com o Ni 

(70% dos pontos apresentaram anomalias conjuntas). O padrão de distribuição deste elemento, que 

pode ser observado na Figura 8.5, demonstrou um grupo com concentrações até 151 mg.kg
-1

 cobrindo 

73% da bacia, estes teores são 36% maiores que o valor de PEL preconizado pelo CCME, indicando 

que grande parte da bacia se encontra sobre um significativo risco ambiental. Observou-se ainda um 

segundo conjunto com valores entre 151,3 e 315,7 mg.kg
1
 englobando 24% da área, localizado 

principalmente na região central da área de estudo, o qual demonstrou uma estreita relação com as 

rochas do Grupo Nova Lima (carbonato-quartzo xistos, quartzo-carbonato xistos e sericita xistos).  

As anomalias iniciam-se na cabeceira da bacia, em uma região onde atualmente existe uma 

área de preservação ambiental e duas comunidades rurais, que em no passado foram alvo da 

exploração aurífera. Nesta área foram verificadas 10 anomalias com concentrações entre 155 e 365 

mg.kg
-1

, as quais se encontram em bacias onde predominam as rochas do Grupo Nova Lima. Ainda 

sobre a mesma litologia, nos municípios de Rio Acima, Nova Lima, Caeté e Sabará, os quais 

notadamente apresentam uma urbanização e uma atividade de mineração, principalmente relaciona à 
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exploração de ouro, foram encontradas 22 anomalias com valores de concentração oscilando entre 170 

e 572 mg.kg
-1

. 

O cromo apresentou 79 pontos com concentrações acima dos limites de intervenção reportados 

pelo CCME, a maioria destes córregos são afluentes dos rios Itabirito, Maracujá, e do próprio rio das 

Velhas, os quais são responsáveis pelo abastecimento de água de muitas cidades e bairros da região. 

Além de percorrerem inúmeras comunidades rurais, nas quais a água é captada diretamente para 

consumo humano.  

 

Figura 8.5: Mapa geoquímico do Cr para o alto da bacia do Rio das Velhas 

 

8.4.4- Cobre    

 

Devido ao seu caráter calcófilo e a sua alta concentração em minerais sulfetados, o Cu 

apresentou uma assinatura geoquímica fortemente relacionada às rochas vulcânicas básicas presentes 

no Grupo Nova Lima (Supergrupo Rio das Velhas) dentro de uma associação característica entre Cu-

As-Ni-Cr e Cu-Zn.  

A distribuição de Cu na bacia, que pode ser visualizada na Figura 8.6, apresentou teores de até 

37,9 mg.kg
-1

 em 76% da área, e considerando que o intervalo entre o valor de referência e o UIF é de 

37,9 a 75,6 mg.kg
-1

, existem 41 segmentos de drenagem que estão dentro desta faixa. Neste intervalo, 

observaram-se nove pontos localizados em comunidades rurais e em áreas de preservação permanente 

(APPs) abertas à visitação, drenando sobre os quartzo-carbonatos da unidade Córrego do Sítio e 

carbonato-quartzo da unidade Catarina Mendes, demonstrando que mesmo em áreas de baixa 
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interferência antrópica, o processo de intemperismo aliados aos processos erosivos são capazes de 

liberar elementos para os sedimentos em quantidades significativas.  

Contudo, a maior concentração de pontos com alto valor de referência ocorreu nos municípios 

de Rio Acima, Nova Lima e Raposos, onde em uma área de 20km
2
 foram coletados sedimentos em 19 

córregos, dos quais 15 apresentaram valores oscilando entre 39,4 e 147,5 mg.kg
-1

, todos em áreas onde 

afloram os quartzo-carbonato da Unidade Córrego do Sítio e sericita-xisto da Unidade Mestre 

Caetano. No entanto, é importante ressaltar que dentre os 15 córregos que apresentaram anomalias, 12 

demonstraram valores entre 39,4 e 68,4 mg.kg
-1

, a grande maioria em áreas de menor impacto 

antrópico, e os três pontos de maior concentração (entre 93,5 e 147,5 mg.kg
-1

) localizavam-se em áreas 

urbanas.  

Acima do UIF foram verificados cinco pontos, localizados nas cidades de Itabirito, Rio 

Acima, Nova Lima e Caeté, em áreas muito urbanizadas, com atividade industrial e de mineração 

(extração de ouro)  intensa. Estes pontos drenam sobre rochas supracitadas, apresentando o mineral 

calcopirita, além da adsorção do Cu nos óxidos e hidróxidos de ferro e argilominerais (Costa, 2007). 

 

Figura 8.6: Mapa geoquímico do Cu para o alto da bacia do Rio das Velhas. 

 

 8.4.5- Níquel                                                                                                                                                             

 

O Ni apresentou valores até 56,9 mg.kg
-1

 em 75% da área de estudo, os quais podem ser 

considerados como intervalo de referência e merecem atenção pois estão acima do nível de provável 

efeito (PEL) que é de 36 mg/kg. Um segundo grupo que compreende 21% da área inclui concentrações 

entre 56,9 e 125,7 mg.kg
-1

, no qual estão inseridos 47 córregos. Estas anomalias se iniciam na região 
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das nascentes do rio das Velhas, onde temos uma área de 10 km
2
, nas localidades de São Bartolomeu e 

Glaura, nas quais nove córregos amostrados demonstraram concentrações com valores entre 57,4 e 

93,0 mg.kg
-1

. Na porção média da área de estudo, em Itabirito, verificaram-se cinco pontos drenando 

sobre as rochas graníticas e gnáissicas do Complexo Bação, os quais apresentaram uma forte 

correlação entre o Cr e o Mg. (Figura. 8.7). Ainda nesta região, em Rio Acima, Nova Lima e Raposos, 

foi constatada a maior concentração de pontos anômalos, em uma área onde predominam os quartzo-

carbonato da unidade Córrego do Sítio e os sericitas-xistos da unidade Mestre Caetano. Nesta área 

foram coletadas amostras em 33 pontos, dos quais 25 apresentaram concentrações acima do Q3 ou do 

UIF, com valores entre 56,9 e 156,7 mg.kg
-1

. É interessante ressaltar que esta região também 

apresentou anomalias de As, Cd, Cu e Ni, o que reforça a intensa interferência antrópica observada 

através da exploração mineral de ouro e do elevado grau de urbanização.    

Com relação aos Valores Guia para Qualidade de Sedimentos (VGQS), o níquel apresentou 93 

pontos com valores acima dos limites de intervenção preconizados pelo CCME, os quais estão 

localizados nas áreas urbanas das cidades de Itabirito, Rio Acima, Caeté, dentro de comunidades rurais 

(Acuruí, São Bartolomeu, Glaura, Rodrigo Silva) e perpassando localidades periurbanas (Amarantina 

e Cachoeira do Campo) nas quais a água é utilizada diretamente para consumo humano há vários anos, 

o que causa a exposição de um grande contingente populacional a riscos ambientais significativos.  

 

Figura 8.7: Mapa geoquímico do Ni para o alto da bacia do Rio das Velhas 
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8.4.6- Chumbo      

                                                                                                                                                        

O chumbo apresentou um valor médio de 23,4 mg.kg
-1

, 1,6 vezes superior à média da crosta 

continental (Reimann e Caritat 1998). Seu comportamento, que pode ser observado na Fig. 8.8, com 

76% da área apresentando pontos com concentrações que oscilam de 0,4 até 28,4 mg.kg
-1

. Um 

segundo grupo, situado no intervalo entre 28,4 e 49 mg.kg
-1

, abrange 18% da região, e apresenta 

estreita relação com a geologia, pois a grande maioria dos pontos localiza-se em bacias onde 

predominam os itabiritos e filitos do Supergrupo Minas ou os quartizitos sericíticos do grupo 

Maquiné.  

Na porção central da bacia, nos municípios de Ouro Preto e Itabirito, foram constatadas oito 

anomalias em locais onde predominam as rochas graníticas e granodiorítica do complexo Bação. 

Contudo, estes pontos encontram-se divididos em basicamente duas regiões distintas: Glaura (Ouro 

Preto) com valores entre 33,8 e 40,8 mg.kg
-1

 e Portões (Itabirito) com concentrações de 39,6 e 61,2 

mg.kg
-1

. Como a mobilidade do Pb é baixa em qualquer ambiente (Merian et al. 2004), pode-se 

concluir que existe uma fonte geogênica nestas regiões. No distrito de Acuruí (Itabirito), também foi 

verificada uma alta densidade de pontos com elevados teores de Pb, entre 37,9 e 41,6 mg.kg
-1

, os quais 

ocorrem em bacias onde temos a predominância dos quartizitos sericíticos e das sericitas-xistos do 

grupo Maquiné, o que reforça um comportamento calcófilo com ocorrências associadas aos 

“greenstone Belts” do Supergrupo Rio das Velhas associadas a mineralizações. Além disso, é 

importante ressaltar que estes córregos se encontram a jusante de uma mineração de ouro.  

Existe, ainda, um conjunto de nove pontos onde se encontram as anomalias que apresentaram 

teores acima de 35,9 mg.kg
-1

, os quais estão inseridos principalmente na porção sudoeste da bacia, na 

microbacia do ribeirão Mata Porcos, uma região onde estão em operação seis mineradoras (Mina do 

Pico, Mina de Fábrica 1 e 2, Várzea do Lopes, Herculano, Safma), as quais notadamente 

potencializam a liberação do Pb para o meio. Esta hipótese é corroborada pela situação verificada nos 

pontos de coleta, que apresentaram um estágio de assoreamento avançado, com uma grande 

quantidade de sedimentos. Além disso, as concentrações de Pb nos córregos diminuem sensivelmente 

com o aumento da distância em relação às mineradoras de ferro (figura 8.8). 

Este elemento demonstrou uma correlação significativa com o Fe, com 78% dos pontos 

apresentando anomalias conjuntas, esta afinidade pode estar relacionada à presença do Pb no mineral 

magnetita (Reimann e Caritat, 1998), uma fonte de Fe intensamente explorada na região e ao processo 

da co-precipitação do Pb pelos compostos de Fe, a qual já foi relatada em Merian et al. (2004) e 

Salminen et al. (1998). 
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Figura 8.8: Mapa geoquímico do Pb para o alto da bacia do Rio das Velhas 

 

8.4.7- Zinco                                                                                                                                                                 

A distribuição dos valores do Zn, que pode ser observado na Figura 8.9, demonstrou uma 

oscilação entre 18,6–181,2 mg.kg
-1

, com média de 53,8 mg.kg
-1

, um pouco abaixo à ocorrência da 

crosta continental.  Foram verificados também, 11 pontos com valores acima do UIF (100,2 mg.kg
-1

).  

Ao contrário da maioria dos elementos, as maiores concentrações de zinco não demonstraram 

uma relação direta com um litotipo específico, uma vez que foram encontradas concentrações 

excessivas tanto nas rochas carbonato-quartzo xisto, quartzo-carbonato xisto, sericita xisto e xistos, do 

Supergrupo Rio das Velhas que estão associadas a mineralizações sulfetadas, quanto nos filitos e 

itabiritos do Supergrupo Minas. As concentrações de Zn situadas acima de 90 mg.kg
-1

 podem ser 

atribuídas à junção do fator geologia com a interferência antrópica. Este comportamento indefinido do 

Zn pode ser parcialmente explicado pela sua capacidade de substituir o Fe e Mn em óxidos e silicatos 

o que proporciona a sua presença significativa nos argilominerais, óxidos de ferro e substância 

orgânicas, permitindo que ele seja encontrado mesmo em regiões distantes das áreas fonte (Reimann e 

Caritat, 1998). Assim como o As, Cu, Ni e Cr, o Zn apresentou anomalias relacionadas a 

mineralizações sulfetadas na porção mais ao norte do alto da bacia do rio das Velhas, nos municípios 

de Caeté, Sabará, Raposos, Rio Acima e Nova Lima. Trata-se de uma região extremamente afetada 

pela mineração de ouro e pela urbanização, onde foram encontradas 25 anomalias as quais 

demonstraram concentrações entre 65,7 a 181,2 mg.kg
-1

, todas drenando metabasaltos e quartzo-

carbonato xistos do Grupo Nova Lima. 
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No município de Itabirito, porém, drenando sobre as hematitas, itabiritos e filitos do Super 

Grupo Minas, constataram-se seis pontos com concentrações excessivas, oscilando entre 72,8 e 120 

mg.kg
-1

, os quais estão localizados em áreas intensamente impactadas pela mineração de ferro, que 

também apresentaram anomalias para o Fe e para o Pb.  

Com relação aos limites de intervenção, verificaram-se 21 córregos com concentrações 

superiores ao estabelecido pela legislação ambiental, os quais se encontram em regiões urbanizadas, 

industrializadas e impactadas pela mineração.  

 

Figura 8.9: Mapa geoquímico do Zn para o alto da bacia do Rio das Velhas 

 

8.5- CONCLUSÕES 

 

Pela primeira vez, os valores de referência para sedimentos de corrente foram determinados na 

porção alta da bacia do Rio das Velhas. Além disso, o mapeamento geoquímico de alta densidade 

permitiu constatar anomalias em locais onde até então não haviam sido relatadas. O Cr, Ni e Cd na 

cabeceira da bacia (APA Cachoeira das Andorinhas) e o Pb e Cd na bacia do rio Itabirito servem como 

exemplos.  

A alta densidade de amostragem permitiu constatar o controle da litologia na geoquímica dos 

sedimentos, e proporcionou ainda o estabelecimento de um padrão de comportamento bem definido 

dos elementos para cada tipo de rocha, o qual permitiu a detecção de anomalias ocorridas em função 

da interferência antrópica, o que foi verificado com o Pb, Mn e Cd em regiões próximas às 

mineradoras de ferro na bacia do rio Itabirito.  
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As concentrações anômalas de vários elementos encontram-se dispersas por toda a bacia em 

maior ou menor escala. Ao longo da região foram encontrados inúmeros córregos com concentração 

de As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn acima dos valores de PEL, os quais demonstram, muitas vezes, uma 

clara interferência antrópica, e necessitam ser monitorados, pois quaisquer mudanças de pH e Eh 

(potencial redox), que venham a ocorrer em função do lançamento de esgotos ou do despejo de 

efluentes poderiam alterar as condições ambientais e favorecer a disponibilização dos elementos 

tóxicos para o sistema hídrico e consequentemente para toda a cadeia alimentar.   

A região próxima às cidades de Rio Acima, Nova Lima, Caeté, Sabará e Raposos foi a área 

que apresentou a maior densidade de anomalias de As, Cd, Cu, Ni, Cr e Zn. Claramente, a elevada 

concentração destes metais ocorre em função da interação entre geologia e interferência antrópica. 

Verificou-se que muitos destes pontos apresentam alta concentração de elementos tóxicos devido à 

influência antrópica, e por isso, em muitos casos estes locais são monitorados de maneira interna ou 

externa em função das condicionantes estabelecidas na legislação ambiental. No entanto, muitas 

localidades demonstraram concentrações anômalas em função do processo natural de intemperismo do 

material geológico, e com isso existe um risco ambiental oculto que não é monitorado, mas que diante 

do mapeamento executado começa e ser desvendado.  

Os resultados obtidos a partir dos sedimentos de uma região tão importante economicamente, 

com grande diversidade de exploração mineral e com tantas particularidades geológicas podem servir 

como um guia para definir limites de ação e intervenção para as autoridades ambientais, pois a 

mobilização de elementos potencialmente tóxicos a partir dos sedimentos é perigosa, não somente para 

o ecossistema, mas também para os suprimentos de água potável. Aliado a isso, o mapeamento de alta 

densidade permitiu demonstrar com clareza quais localidades, cidades e bacias estão expostas a riscos 

ambientais e, desta forma, necessitam ser protegidas.  
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CAPÍTULO 9 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os estudos geoquímicos realizados demonstram que os objetivos propostos foram alcançados, 

levando-nos às seguintes considerações: 

A alta densidade de amostragem permitiu a determinação de valores de referência de forma 

mais acurada, verificando-se diferenças significativas em relação a outros trabalhos realizados no QF.  

As técnicas mais antigas de determinação de valores de referência, principalmente a média + 2x desvio 

padrão e a mediana + 2x MAD demonstraram não serem muito efetivas para a separação das 

anomalias em regiões que apresentam ambientes geológicos complexos, que geralmente demonstram 

uma grande variação na concentração dos elementos. As metodologias supracitadas superestimam ou 

subestimam a faixa de referência, induzindo a erros significativos quando são discutidos aspectos 

relativos à legislação ambiental.  

Desta forma, as técnicas de análise fractal e boxplot UIF apresentaram, para a grande maioria 

dos elementos, valores próximos confirmando que o intervalo de referência está correto e, 

demonstrando que ambas são as mais adequadas para regiões com grande diversidade de litotipos. 

Contudo, o Cu, Fe, Pb e Ti apresentaram valores divergentes, demonstrando uma diferença de 15 a 

32% entre as metodologias. No entanto, nestes casos a análise fractal demonstrou ser a técnica mais 

efetiva, pois os valores encontrados são mais condizentes com a realidade, porque quando são 

comparados com a distribuição espacial dos elementos, constata-se que 80 – 88% da área do QF 

possui valores dentro da faixa encontrada pela técnica citada.  

A partir dos valores de referência obtidos, foi possível determinar as anomalias, os padrões de 

comportamento destas, os locais onde se encontravam, bem como relacioná-las com a geologia ou a 

interferência antrópica, o que pôde ser observado nos mapas de isovalores. E a partir disso, podem ser 

traçados valores guias que definem os limites de ação e a intervenção pelas autoridades ambientais.  

A confecção dos mapas geoquímicos de alta densidade do QF permitiu constatar anomalias em 

locais onde até então não haviam sido relatadas.  

1) Cr, Ni e Cd na cabeceira da bacia do Rio das Velhas em áreas de preservação ambiental; 

2) Pb e o Cd na bacia do rio Itabirito; 

3) Cr, Ni, As, Cd e Co na parte alta da Bacia do Rio Piracicaba; 
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4) As na porção média da Bacia do Rio Paraopeba. 

Proporcionou ainda observar que a porção central da Bacia do Rio das Velhas, localizada nas 

cidades de Rio Acima, Nova Lima, Caeté, Sabará e Raposos, é a área que apresenta a maior densidade 

de pontos com anomalias, principalmente relacionadas ao As, Cd, Cu, Cr e Zn. Verificou-se que 

muitas destas anomalias ocorrem devido à atividade industrial ou de mineração, e por isso, vários 

destes locais são monitorados de maneira interna ou externa em função das condicionantes 

estabelecidas na legislação ambiental. No entanto, muitas localidades demonstraram concentrações 

anômalas geogênicas em função do processo natural de intemperismo, erosão e transporte dos 

materiais geológicos, e com isso existe um risco ambiental oculto que não é monitorado, mas que 

diante do mapeamento executado começa e ser desvendado.  

O mapeamento também permitiu constatar que concentrações anômalas de vários elementos 

encontram-se dispersas por toda a região em maior ou menor escala. Diante deste cenário, os mapas 

apresentados neste trabalho também servirão como uma ferramenta de controle ambiental de uma 

região tão importante economicamente para Minas Gerais e para o Brasil. Os órgãos de gestão 

ambiental terão acesso a um conjunto de dados espaciais que permite visualizar com detalhes quais 

localidades, cidades e bacias estão expostas a riscos ambientais e, desta forma, necessitam ser 

protegidas.  

A análise dos mapas permitiu constatar que a litologia exerce um controle significativo na 

geoquímica dos sedimentos, verificando-se um padrão de comportamento bem definido dos elementos 

para cada tipo de rocha, o que pôde ser comprovado através de teste de análise de componentes 

principais e do teste de Cluster. O conjunto de dados também proporcionou a definição dos valores de 

background por litologia, e a partir disso verificou-se que as concentrações dos elementos químicos 

oscilam dentro de um menor intervalo, e na grande maioria dos casos a média é maior que o desvio 

padrão, ao contrário de quando se analisa todo o QF, com todos os tipos litológicos juntos, onde se 

verifica uma grande variação entre as concentrações, ocorrendo muitas vezes, uma média menor que o 

desvio padrão. 

Em função do padrão definido para cada litotipo, foi possível detectar anomalias com mais 

acurácia e relacioná-las com a interferência antrópica. Como exemplo, podemos citar as altas 

concentrações de Pb, Mn, Fe e Cd em bacias que drenam sobre rochas do Complexo Bonfim, 

município de Belo Vale, em pontos a jusante de mineradoras.  

Esta relação permitiu constatar que a litologia exerce uma influência até certo limite, pois em 

muitos pontos onde não existe interferência antrópica ou esta ocorre em baixa escala, as concentrações 

dos elementos oscilam dentro de uma faixa e se estendem até um determinado valor, enquanto outros 

segmentos de drenagem onde a ação antropogênica é relevante este intervalo apresenta valores 

significativamente maiores.  Este fato pode ser exemplificado através da comparação entre as 
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concentrações de arsênio na Floresta Estadual do Uaimii, uma área de proteção ambiental pouco 

antropizada e a região de Nova Lima, Caeté, Rio Acima, Sabará e Raposos, que é altamente 

impactada. Embora ambas as áreas apresentem bacias que possuem percentual semelhante do mesmo 

litotipo, a região possui teores de As significativamente maiores.  

Além disso, foram encontrados inúmeros córregos com concentração de As, Cd, Cr, Cu, Ni, 

Pb e Zn acima dos valores de PEL, e por isso necessitam ser monitorados, pois quaisquer mudanças de 

pH e Eh (potencial redox), que venham a ocorrer em função do lançamento de esgotos ou do despejo 

de efluentes poderiam alterar as condições ambientais e favorecer a disponibilização dos elementos 

tóxicos para o sistema hídrico e para os suprimentos de água potável, causando danos irreversíveis à 

população e também em toda a cadeia alimentar.  Em função disso, tornam-se necessárias pesquisas 

que façam a investigações epidemiológicas nos habitantes destas regiões, bem como estudos sobre a 

especiação destes elementos presentes nos sedimentos, detalhando a as frações biodisponíveis.  

Por fim, constata-se que a Geoquímica demonstrou ser uma excelente ferramenta de visão 

sistêmica, retratando de maneira fidedigna os fenômenos ocorridos do ambiente natural, bem como as 

alterações antrópicas, apresentando-se como uma metodologia de investigação que permite a obtenção 

de resultados acurados. Por isso, é fundamental que os projetos de coleta e mapeamento geoquímico 

de alta densidade sejam ampliados por todo o país. Aliado a isso, os sedimentos também comprovaram 

ser um meio de amostragem extremamente útil quando se deseja analisar as fontes geogênicas e a 

dispersão e mobilidade das espécies químicas.  
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