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Resumo

O manganês é um contaminante natural das fontes de água, podendo ser tóxico em concentrações elevadas, estando asso-
ciado a neuropatias. No Quadrilátero Ferrífero (QF), em Minas Gerais, o manganês ocorre associado sobretudo ao ferro, sendo que 
este apresenta ampla distribuição e elevadas concentrações na área de estudo. Neste contexto, foi realizado pela primeira vez um 
estudo regional da concentração do Mn no QF, sendo analisadas 541 amostras de águas superficiais e sedimentos fluviais, coletadas 
em trechos de bacias de terceira ordem ao longo de toda a área de estudo. A concentração total de  Mn foi determinada nas águas e 
sedimentos através da técnica de ICP-OES. As concentrações de Mn nos sedimentos fluviais variaram de 0,1 a 28.213 mg.kg1 sendo 
obtido um valor de background a partir da metodologia do boxplot UIF de 1770 mg.kg-1. Observa-se que as concentrações de Mn 
nos sedimentos fluviais do QF são muito superiores a outros rios do mundo com comprovada contaminação por metais, como os rios 
Danúbio, Nilo, Tess e South Plate. Foi realizada a avaliação da qualidade dos sedimentos em relação ao Mn a partir do Fator de En-
riquecimento (FE) e Fator de Contaminação (FC), sendo observados 33 amostras com enriquecimento significativo a extremamente 
alto (FE>10) e 27 com contaminação considerável a elevada (FC>3). Estas amostras estão concentradas nas cidades de Ouro Preto, 
Mariana, Itabirito, Congonhas e Santa Bárbara. As amostras de águas superficiais apresentaram concentrações de Mn variando de 
0,9 a 20.296 mg.L-1, com um valor de Q3 igual a 1770 mg.L-1, que é cerca de 17 vezes maior do que o valor máximo permitido pela 
legislação nacional vigente de potabilidade de água (padrão organoléptico). Observa-se que as elevadas concentrações deste ele-
mento nas águas e sedimentos estão fortemente relacionadas às litologias do Supergrupo Minas, sobretudo ao Grupo Itabira onde se 
encontram as grandes minerações de ferro do QF. Essa relação explica a ampla distribuição e as elevadas concentrações de Mn na 
área de estudo, podendo estas então estarem relacionadas a atividades antrópicas. 
Palavras-chave: Manganês; Quadrilátero Ferrífero; Sedimentos fluviais; Águas superficiais; Contaminação

Abstract

Manganese is a natural contaminant of water sources and may be toxic at high concentrations, being associated with neu-
ropathies. In the Quadrilátero Ferrífero (QF) region, State of Minas Gerais, Brazil, manganese occurs mainly associated with iron, 
presenting a wide distribution and high concentrations in the study area. For the first time, a regional study was carried out in QF re-
garding manganese concentration. 541 surface water and stream sediments samples were collected in third-order river basins throu-
ghout the study area. The total manganese concentration was determined in waters and sediments via ICP-OES analyses. The Mn 
concentrations in the stream sediments ranged from 0.1 to 28,213 mg.kg-1, whilst background values were obtained from Q3 (1770 
mg.kg-1). The concentrations of Mn in the fluvial sediments of QF are much superior to other rivers of the world with proven contami-
nation by metals, like the Danube, Nile, Tess and South Plate rivers. The evaluation of sediment quality regarding Mn accounting for 
the Enrichment Factor (FE) and Contamination Factor (FC) showed that 33 samples had ‘significant enrichment’ to ‘extremely high’ 
levels (FE> 10) and 27 had ‘considerable contamination’ (FC> 3). Surface water samples yielded Mn concentrations ranging from 0.9 
to 20,296 mg.L-1, with a Q3 value of 1770 mg.L-1, which is about 17 times greater than the maximum acceptable concentration by the 
Brazilian legislation on water potability. The high concentrations of this element in the waters and sediments are strongly related to 
the Minas Supergroup lithology, mainly due to the Itabira Group, where QF large iron mines are located. This relationship explains 
the wide distribution and high concentrations of Mn in the study area, which may then be related to anthropic activities.
Keywords: Manganese; Quadrilátero Ferrífero; Fluvial sediments; Surface water; Contamination
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1 Introdução

A poluição dos solos, sedimentos e água é um 
problema global, frequentemente agravado pelo rá-
pido desenvolvimento industrial e expansão urbana. 
A poluição por manganês (Mn) é muito comum, uma 
a vez que este é o 12º elemento mais abundante na 
superfície terrestre, o que confere vasta ocorrência 
natural a este elemento, podendo ser considerado 
como onipresente, além da facilidade de mobiliza-
ção e forte relação com as atividades industriais, so-
bretudo de ligas metálicas (Paschke et al., 2005). 

O Mn pode ocorrer em diversos estados de 
oxidação, como elemento solúvel no estado redu-
zido, sendo Mn+2 o mais comum, e insolúvel quan-
do oxidado, sendo Mn+4 o mais comum. Raramen-
te existe em seu estado elementar puro (Homoncik 
et al., 2010). O Mn ocorre naturalmente em solos 
e sedimentos, principalmente devido aos processos 
de intemperismo que atuam sobre o material paren-
tal (Boudissa et al., 2006). É encontrado como um 
componente principal e menor em mais 100 mine-
rais naturais (Gadd, 2010). No entanto, as atividades 
minerárias, fundição de metais e a aplicação de bios-
sólidos e resíduos orgânicos, semelhantes a terras 
agrícolas, aumentaram o conteúdo de Mn em muitos 
solos, sedimentos e águas superficiais (Yongming et 
al.,2006). 

Segundo Michalke & Fernsebner (2014) o 
manganês é um representante neurotóxico reconhe-
cido desde os últimos 175 anos, sendo registrados 
inúmeros casos de intoxicação em humanos, roe-
dores e modelos celulares. Os principais efeitos são 
classificados clinicamente pelos inúmeros distúrbios 
da neurotoxicidade, incluindo doença de Parkinson, 
sintomas psiquiátricos, manganismo, doenças cogni-
tivas e neurodegenerativas, além de outras perturba-
ções no sistema motor (Zoni et al., 2013). 

 O Quadrilátero Ferrífero (QF), localizado na 
região central de Minas Gerais, conhecido mundial-
mente por sua variedade de tipos litológicos, apre-
senta em seus domínios um grande número de de-
pósitos de Mn, a grande maioria de pequeno porte, 
destacando-se a região de Conselheiro Lafaiete (Lo-
bato et al., 2001). Em função da afinidade geoquími-
ca, o Mn ocorre frequentemente como acessório nas 

mineralizações de ferro no QF, que gera uma ampla 
distribuição geográfica deste elemento, uma vez que 
a região hospeda vastos depósitos de minério de ferro.

De acordo com Ge et al. (2004) mais de 15% 
dos resíduos produzidos pelas atividades minerárias 
de Mn são liberados no meio ambiente. Além das 
atividades minerárias, são observadas no QF diver-
sas indústrias de ligas metálicas que o utilizam como 
produto, e o descarte destes efluentes industriais nos 
corpos hídricos é verificado em vários centros urba-
nos de médio e grande porte, como é o caso do Rio 
Bananeiras em Conselheiro Lafaiete (Vicq et al., 
2015) e do Rio das Velhas, considerado o rio mais po-
luído no estado de Minas Gerais (Weber et al., 2017).  

Apesar disso, até hoje nenhum estudo foi de-
senvolvido especificamente sobre os teores de Mn 
nos compartimentos das águas superficiais e sedi-
mentos fluviais do QF. 

Diante deste cenário, o objetivo deste estudo 
é preencher esta lacuna e apresentar um mapeamen-
to geoquímico das concentrações de manganês em 
águas superficiais e sedimentos de corrente a partir 
de 541 amostras distribuídos ao longo de 7000 km² 
do QF. Além da aplicação de índices de geocontami-
nação para este elemento, nunca antes realizada para 
toda área do QF. 

2 Materiais & Métodos
2.1 Descrição da Área de Estudo

O Quadrilátero Ferrífero (QF), considerado 
como uma das mais importantes regiões minerárias 
do mundo, abrangendo uma área de aproximada-
mente 7000 km², fica situado no estado de Minas 
Gerais, na região sudeste do Brasil, entre as coor-
denadas 19º45’ até 20º30’ S e 44º30’ até 43º07’ W 
(Figura 1). A exploração mineral na região remonta 
ao século XVII (Meneses et al.,2011), sendo respon-
sável pelo desenvolvimento econômico da região, 
juntamente com as atividades industriais. A região 
inclui 35 municípios e mais de 4 milhões de habitan-
tes (IBGE, 2010), o que corresponde a cerca de 22% 
de toda população do estado de Minas Gerais.

De acordo com o relatório do DNPM (2017), 
existem 2045 processos de concessões e lavra ape-
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nas na região do QF, sendo os principais recursos 
minerais explorados o ouro e o ferro, cujos depósi-
tos são considerados de classe mundial.  Manganês, 
bauxita, argila, dolomito, areia, brita, rocha orna-
mentais e pedras semipreciosas como o topázio im-
perial também são extraídos em diversas porções do 
QF. A grande diversidade minerária presente na área 
está condicionada a uma complexa geologia, que na-
turalmente apresenta uma considerável diversidade 
geoquímica, que fazem do QF uma das principais 
províncias minerais do Brasil e do mundo.

A geologia regional é definida por quatro 
unidades litoestratigráficas principais, que são ca-
racterizadas da base para o topo pelos complexos 
metamórficos, o Supergrupo Rio das Velhas, o Su-
pergrupo Minas e o Grupo Itacolomi no topo, além 
de depósitos terciários e sedimentos recentes (Figura 
1) (Alkmin & Marshack, 1998).

Os depósitos de manganês no QF ocorrem 
associados às sequências Vulcanossedimentares do 
Grupo Nova Lima do Supergrupo Rio das Velhas, 
onde os níveis manganesíferos são classificados 
como gonditos, que são intercalações entre quartzo e 
espessartita; e queluzitos, formados principalmente 
por rodocrosita (Pires, 1977). O Mn também ocor-
re como minério em intercalações com os itabiritos 
da Formação Cauê do Supergrupo Minas, formando 
minério de Fe-Mn, que é constituído essencialmente 
por psilomelana e pirolusita (Lobato et al., 2001).

A rede hidrográfica do QF hospeda as cabe-
ceiras de duas importantes bacias de nível nacional, 
a Bacia do Rio São Francisco e Bacia do Rio Doce, 
as quais são abastecidas pelas sub-bacias do Rio 
das Velhas e rio Paraopeba (drenando para a bacia 
do rio São Francisco), rio Conceição, Piracicaba, 
do Carmo, Gualaxo do Sul e Gualaxo do Norte 
(drenando para o rio Doce). Todas estas sub-bacias 
estão sujeitas a históricas atividades antrópicas, 
que remontam ao início da colonização de Minas 
Gerais (Nalini, 2009). 

2.2 Amostragem e Análises Químicas

Foram coletadas 541 amostras de águas e se-
dimentos nos exutórios das bacias de 3a ordem en-
tre os anos de 2012 e 2014, seguindo a metodologia 

proposta por Bølviken et al. (2004), resultando em 
uma densidade amostral de uma amostra para cada 
13 km² ao longo da área do QF. 

As amostras de água foram coletadas junta-
mente com as amostras de sedimentos em cada pon-
to amostrado, sendo posteriormente filtradas com 
auxílio de uma membrana de acetato de celulose 
(Millipore 0,45 μm) e acidificadas com três gotas de 
ácido nítrico (USEPA, 2001).

As amostras de sedimentos foram secas em 
temperatura ambiente, homogeneizadas e peneira-
das, e uma grama da fração menor que 0,063 mm 
foi destinada ao processo de digestão por água régia 
(mistura HCl com HNO3; 3:1), realizado no Labo-
ratório de Geoquímica Ambiental da Universidade 
Federal de Ouro Preto. As concentrações de Mn nos 
sedimentos e águas superficiais foram determinadas 
por Espectrofotômetro de Emissão Atômica com 
Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-
-OES), marca Spectro/Modelo Ciros CCD.

Os resultados das análises dos sedimentos fo-
ram controlados em relação ao material de referên-
cia LKSD-01 (CCNRP-Canadá), sendo obtido uma 
taxa de recuperação de 98,6% com um valor medido 
de 453,4 ± 10,5 mg.kg-1 e o valor certificado de 460 
mg.kg-1. O limite de detecção para o Mn (elemento 
de interesse deste estudo) nos sedimentos de corren-
te é de 0,1 mg.kg-1. Já para as amostras de água é de 
1,2 mg/L. 

2.3 Valores de Background

 Com o objetivo de distinguir as concentra-
ções geogênicas do Mn de valores anômalos nos se-
dimentos, foi utilizada a metodologia de separação 
por faixas de concentrações através de gráficos do 
tipo boxplot, onde as anomalias são definidas pelo 
Upper Inner Fence (UIF) (Reimann & Garret, 2005; 
Caritat et al., 2007; Carranza, 2009). O tratamento 
estatístico bem como a elaboração do gráfico do tipo 
boxplot para o Mn foi realizado a partir dos softwa-
res Minitab e EXCEL. 

O boxplot divide os valores ordenados dos da-
dos em quatro partes iguais, a partir da definição da 
mediana e depois dos quartis Q1 (25%) e Q3 (75%). 
O terceiro quartil (Q3) é considerado como valor 
de referência (background). Estes quartis superior e 
inferior definem a caixa central, que contém assim 
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aproximadamente 50% dos dados. A linha interna 
superior (UIF) é definida como o box multiplicado 
por 1,5 vezes o comprimento do box em direção ao 
máximo e ao mínimo, e foi considerada como alto 
valor de referência, e os resultados que estão acima 
do UIF são considerados outliers, chamados de ano-
malias (Matschullat et al., 2000; Vicq et al., 2018).

2.4 Confecção de Mapas Geoquímicos

A partir dos resultados obtidos das análises 
geoquímicas e com a utilização do software ArcGis® 
10.5, foram confeccionados os mapas geoquímicos 
do Mn. Para tal, foi utilizada a ferramenta geoesta-
tística de interpolação IDW (inverse distance wei-
ghted) conforme preconizado por Albanese et al. 
(2006) e Bai et al. (2009). 

2.5 Metodologias para Avaliação do  
Aporte de Manganês nos Sedimentos Fluviais

São conhecidos diversos métodos para quan-
tificar e representar o grau de enriquecimento de 

metais pesados nos sedimentos a partir de faixas 
de impactos de contaminação (Ridgway & Shim-
mield, 2002; Salomons & Förstner, 1984; Müller, 
1969; Hakanson, 1980). Neste trabalho foram utili-
zadas duas metodologias que são descritas nas se-
ções a seguir. 

Fator de Enriquecimento (FE)

Este método normaliza as concentrações de 
metais pesados em relação a um outro metal de re-
ferência como Fe ou Al. O alumínio é um elemento 
conservador e um dos principais constituintes dos 
minerais argilosos, (Ryan & Windom, 1988), sen-
do amplamente utilizado uma vez que a redução do 
tamanho das partículas aumenta a área superficial 
específica e a capacidade de troca de cátions, bem 
como a concentração de poluentes nas partículas 
(Laybauer & Bidone, 2001).

Como o valor de background do Fe nos sedi-
mentos de corrente do QF é de 196.000 ppm (Vicq 
et al., 2015), o que corresponde a um valor quase 5 

Figura 1 
Mapa geo-
lógico sim-
plificado do 

QF, exibindo 
os pontos de 
amostragem 
e as princi-
pais bacias 

hidrográficas 
da região 

(Alkmin & 
Marshack, 

1998).
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vezes superior ao da crosta superior da Terra (We-
depohl, 1995), e como elevados valores Fe tendem 
a subestimar o FE, optou-se, por esse motivo, pela 
utilização do Al como elemento normalizador, uma 
vez que o Al possui baixa mobilidade natural no 
meio ambiente.

O FE é calculado de acordo com a seguinte 
equação:

Os valores de FC foram interpretados da se-
guinte forma: FC <1 indica baixa contaminação; 1 
<FC <3 é contaminação moderada; 3 <FC <6 é con-
taminação considerável; e FC> 6 é uma contamina-
ção muito alta (Hakanson, 1980).

2.6 Análise das Correlações entre as  
Litologias e as Atividades Antropogênicas

Para analisar a influência da litologia e corre-
lacioná-la com as atividades antrópicas foi realizado 
um levantamento junto aos dados disponibilizados 
em pelo Departamento Nacional de Produção Mine-
ral (DNPM, 2017) dos processos minerários em fase 
de concessão de lavra para Mn, e Fe-Mn.

Além disso, a partir da sobreposição dos ma-
pas geológicos e dos pontos de amostragem, foram 
selecionadas as bacias de 3ª ordem que possuíam 
mais de 75% de sua área compostas essencialmen-
te pelas litologias dos Supergrupo Rio das Velhas e 
Minas, posteriormente foi calculado o valor de ba-
ckground para o Mn devido à contribuição predomi-
nante destas unidades.

Com o objetivo de verificar uma possível cor-
relação entre as atividades minerárias, as litologias 
do Supergrupo Minas e as elevadas concentrações 
de Mn nos sedimentos e águas superficiais do QF, foi 
gerado um mapa (Figura 4) onde estas informações, 
adicionadas de atividades minerárias de Fe paralisa-
das (FEAM, 2016) são sobrepostas.

3 Resultados & Discussão
3.1 Sedimentos Fluviais

As concentrações de Mn nos sedimentos de 
corrente variaram de 0,1 a 28.213 mg.kg-1, apre-
sentando uma concentração média de 1578 mg.kg-1 
(Tabela 1), 2,6 vezes maior que a média da crosta 
terrestre, que é de 600 mg.kg-1 (Wedepohl, 1995).  O 
manganês apresentou uma distribuição espacial (Fi-
gura 2) muito semelhante ao ferro, o que era espe-
rado devido a sua alta correlação, já observada em 
outros trabalhos (Vicq et al.,2015), a qual está rela-
cionada ao raio iônico praticamente igual de ambos 
os elementos.  

(1)

Em que: 

Cm é a concentração de determinado elemento no 
local de interesse; 

Cvrl é a concentração do elemento de referência; 

Bm é o valor de referência local do elemento em 
estudo; 

Bvrl é o valor de referência local do elemento de 
referência.

Os Fatores de Enriquecimento podem forne-
cer uma visão sobre como diferenciar uma fonte an-
tropogênica de um processo natural. FE próximos a 
1 indicam uma fonte crustal, enquanto que valores 
maiores que 10 estão relacionados a fontes e/ou pro-
cessos antropogênicos (Nolting et al., 1999). Além 
disso, o FE também pode auxiliar na determinação 
do grau de contaminação do metal. Cinco categorias 
de contaminação são reconhecidas com base no fa-
tor de enriquecimento, segundo Sutherland (2000) a 
saber: FE<2 deficiência de enriquecimento; 2<FE<5 
enriquecimento moderado; 5<FE<20 enriquecimen-
to significativo; 20<FE<40 enriquecimento muito 
alto; FE>40 enriquecimento extremamente alto.

Fator de Contaminação (FC)

O fator de contaminação é calculado de acor-
do com a seguinte equação:

Onde:

Cmetal corresponde a concentração do metal da amostra

Cvrl é o valor de referência local do metal analisado).

(2)
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Verificou-se que 75% das amostras de sedi-
mentos apresentavam valores até 1770 mg.kg-1 , o 
que pode ser definido como valor de base regional 
(background). Uma faixa intermediária com con-
centrações entre 1770 e 3885 mg.kg-1, considerada 
como altos valores de base, abrange 15% da área e 
grande parte destes pontos encontram-se em regiões 
que drenam sobre os itabiritos/hematitas e filitos do 
Supergrupo Minas (Figura 2 e 4). Tem-se ainda 10% 
da área com valores acima do UIF localizadas na 
porção Centro-Nordeste e na Faixa Sul-Norte do QF, 
que representam as anomalias e estão claramente re-
lacionadas tanto com a influência antrópica quanto à 
geologia citada (Figura 2 e 4) .

Os pontos anômalos verificados sobre os ita-
biritos/hematitas e filitos apresentam grande afinida-
de com o ferro e estão localizados basicamente em 
quatro partes do QF: Sudoeste (Itabirito, Ouro Preto, 
Congonhas e Belo Vale), Noroeste (Igarapé, Bruma-
dinho, Itatiaiuçu e Sarzedo), Leste (Mariana, Catas 
Altas e Santa Bárbara) e Nordeste (Santa Bárbara, 
Catas Altas e Barão de Cocais) (Figura 2).

Na porção sudoeste do QF, ao longo de um 
trecho de aproximadamente 30 km no sentido sul-
-norte, que se inicia em Congonhas e se estende por 
Itabirito e Nova Lima, foram verificadas 13 anoma-
lias com valores entre 1815 e 10.053 mg.kg-1, das 
quais 10 também apresentaram Fe acima do valor de 
background (Vicq et al., 2015). Esta região é carac-
terizada pela presença maciça de mineradoras (Figu-
ra 4), as quais interferem no processo de disponibi-
lização do Mn para o meio (Mendonça, 2012; Nalini 
et al., 2009). 

No entanto, apesar de grande parte das ano-
malias estarem relacionadas itabiritos/hematitas e 
filitos do Supergrupo Minas, existem anomalias li-
gadas também a outras litologias, com 17% drenan-
do sobre os gnaisses/granitos dos complexos meta-
mórficos e 13%  em bacias sobrepostas pelos xistos, 
principalmente do Grupo Dom Silvério. 

Quando se comparam os teores de Mn nos se-
dimentos de corrente do QF com dados de outros rios 
no mundo (Tabela 3), observa-se que os sedimentos 
do QF são extremamente enriquecidos em Mn. O 
rio Rimac no Peru, conhecido mundialmente como 
um dos rios mais poluídos por atividades minerárias 
(Mendez, 2005), apresentou uma concentração má-
xima de 14.000 mg.kg-1 de Mn, que é a metade da 
máxima observada neste estudo. Corroborando esta 
afirmativa, observou-se também que as concentra-
ções de Mn nos sedimentos do QF são muito supe-
riores às de vários rios já notadamente impactados 
por metais oriundos de atividades minerárias, tais 
como: Danúbio, Nilo, Tess e South Plate (Tabela 3).

Em relação aos valores do FE, foram verifi-
cadas 33 amostras de sedimentos com valor de FE 
maiores do que 10 (Tabela 4), que estão relaciona-
dos a fontes e/ou processos antropogênicos (Nolting 
et al., 1999). Esses pontos se localizam sobretudo 
em sua grande maioria sobre as rochas da Formação 
Cauê, do grupo Itabira do Supergrupo Minas. Esta 
unidade litoestratigráfica hospeda os grandes depó-
sitos de Fe do QF. Além disso 8 amostras apresen-
taram FE>40 (Enriquecimento extremamente alto), 
localizadas nas bacias do Rio Conceição, Paraoepba 
e Gualaxo do Norte, nas proximidades das cidades 
de Congonhas, Nova Lima, Barão de Cocais, Catas 
Altas e Mariana, sendo que todas estas cidades são 
reconhecidas pelas intensas atividades de mineração.

Com relação ao Fator de Contaminação, ob-
servou-se que 8 amostras possuem nível de conta-
minação elevada e 19 pontos apresentam um padrão 
considerável de contaminação (Tabela 4). 

A distribuição geográfica destas amostras é a 
mesma observada nos valores elevados de FE, e FC 
principalmente:

- Bacia do Rio Conceição, onde foi verifica-
da uma alta densidade de anomalias, com 14 pontos 
com valores acima do UIF, oscilando entre 4123 e 
22.450 mg.kg-1, drenando sobre os itabiritos/hema-

Unidade Min Máx Média Mediana Q1 Q3
Mn mg.kg-1 0,1 28.213 1578 780 360 1770

Tabela 1 Estatística Descritiva do Manganês de 541 amostras de 
Sedimentos de Corrente do Quadrilátero Ferrífero.

Mn (mg.kg-1)

360–1770 Background 75%

>1770–3885 Alto valor de referência 15%

>3885 Anomalia 10%

Tabela 2  Faixas de Concentração e Classificação de Valores de 
Referência para o Manganês  - Resultado de 541 amostras de 
Sedimentos de Corrente do Quadrilátero Ferrífero.
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Figura 2 Mapa 
geoquímico das 
concentrações 
de Mn em 
sedimentos de 
corrente do QF.

Localidades Referências Mn (mg.kg-1)
Bacias de 3a ordem QF Este estudo 0,1 – 28.198

Rio Tigris, Turquia Varol (2011) 282,2 - 1657

Rio Tisza, Sérvia Sakan et al. 
(2009) 490 - 2316

Rio Gomti, India Singh et al. 
(1997) 65,73 - 834,7

Rio Danube, Europa Woitke et al. 
(2003) 442 - 1655

Rio Nilo, Egito Rifaat (2005) 75 – 2810

Rio South Plate, EUA Heiny & Tate 
(1997) 410 - 6700

Rio Tess, Reino Unido Hudson-Edwards  
et al. (1997) 936 - 5240

Rio Rimac, Peru Mendez (2005) 750 – 14.000

Média da Crosta Terrestre Wedepohl (1995) 600

Tabela 3  Faixas de Concentrações de Mn em sedimentos flu-
viais em diversos rios impactados por atividades antrópicas 
do mundo.

Parâmetro FC Parâmetro FE  

Pouco Contaminado 407  Deficiência de  
enriquecimento 381

Contaminação 
 Moderada 107  Enriquecimento moderado   76

Considerável  
Contaminação 19  Enriquecimento significativo  71

Contaminação  
Elevada 8  Enriquecimento muito alto 5

   Enriquecimento  
extremamente alto 8

Tabela 4 Número de amostras correspondente a cada interva-
lo dos parâmetros de quantificação de enriquecimento e /ou 
contaminação por Mn nos sedimentos de corrente do Quadri-
látero Ferrífero. 

titas e filitos do Supergrupo Minas.  Contudo, estas 
anomalias continuam na parte média da bacia onde 
temos a confluência com o rio Socorro, que demons-
trou vários dos seus afluentes com concentrações de 
Mn acima do background e terminam somente nos 

córregos próximos a Represa de Peti. Estas anoma-
lias tem relação com a litologia, mas também ocor-
rem devido a presença das  minas de Fe presentes ao 
longo de toda a bacia, o que também foi verificado 
por  (Nalini, et al., 2009; Parra et al., 2007)

- Bacia do Rio Paraoepeba, onde, ao con-
trário do que vem sendo observado, o Mn também 
apresentou anomalias significativas em bacias onde 
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predominavam os gnaisses, granitos e migmatitos 
do Complexo Bonfim, juntamente com o Fe e o Pb, 
com valores oscilando entre 4600 e 28.213 mg.kg-1( 
ponto com maior teor de Mn de todo o QF). Esta 
litologia geralmente não apresenta altos teores des-
tes elementos, o que pode sugerir uma interferência 
antrópica, em função das mineradoras presentes a 
montante destas bacias (Figura 4). Aliado a isso, es-
tas concentrações excessivas podem estar relaciona-
das com o processo da coprecipitação do Mn pelos 
compostos de ferro (Reimann & Caritat, 1998).

- Bacia do Rio Gualaxo do Norte, principal-
mente nas comunidades de Passagem de Mariana, 
Antônio Pereira e dentro da cidade de Mariana, lo-
cais caracterizados por uma intensa mineração aurí-
fera, a qual disponibilizou uma série de elementos 
para o meio, dentre estes o Fe e o Mn, conforme re-
latado por Costa (2007). 

3.2 Águas Superficiais 

As concentrações de Mn das amostras de 
águas superficiais do QF (Tabela 5) variaram entre 

0,9 a 20.296 mg/L, com um valor de background de 
269 mg/L. A faixa determinada como alto valor de 
referência se estende de 269 a 603,5 mg/L, sendo 
verificadas 93 amostras nesta faixa, e 42 amostras 
foram classificadas como anomalias com concentra-
ções superiores a 603,5 mg/L (Tabela 6).

Unidade Min Máx Média Mediana Q1 Q3
Mn mg.L-1 0,9 20.296 247,7 105,7 49,0 269,0

Tabela 5  Estatística Descritiva do Manganês de 541 amostras de 
Sedimentos de Corrente do Quadrilátero Ferrífero.

Mn (mg.L-1)

49–269 Background 75%

>269–603,5 Alto valor de referência 17%

>603,5 Anomalia 8%

Tabela 6  Faixas de Concentração e Classificação de Valores de 
Referência para o Manganês - Resultado de 541 amostras de 
águas superficiais do Quadrilátero Ferrífero.

O mapa geoquímico das concentrações de 
Mn nas águas do QF (Figura 3) exibe um compor-
tamento semelhante ao observado nos sedimentos 
de corrente, com anomalias concentradas nas bacias 
dos rios Paraoepeba, Conceição e Itabirito. São ob-

Figura 3 Mapa 
geoquímico exi-
bindo as concen-

trações de Mn nas 
águas superficiais 

do QF.
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servados ainda elevados teores de Mn nas águas dos 
rios do Carmo nas cidades de Mariana e Ouro Preto, 
e na Bacia do rio das Velhas próximo às cidades de 
Itabirito e Rio Acima.

De acordo com a Portaria de Consolidação Nº 
5, de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde 
(Brasil, 2017) o limite permitido de Mn para águas 
de consumo humano é de 100 mg/L. Foram verifica-
dos que 280 amostras de água (51,8%) apresentam 
conteúdo de Mn superior ao da legislação. Muitos 
dos pontos de amostragem deste estudo situam-se 
nas zonas rurais de diversas cidades, sendo a prin-
cipal fonte de abastecimento de algumas comuni-
dades, o que gera preocupação, uma vez que são 
raras análises de controle de potabilidade em rela-
ção ao Mn. Vale ressaltar que a maior concentração 
de Mn nas águas do QF foi observada na bacia do 
rio Doce, no rio do Carmo em um trecho dentro da 
cidade de Mariana.

 3.3 Correlações entre as Litologias  
e/ou Atividades Antropogênicas

Apesar dos depósitos de Mn do QF possuí-
rem como controle litoestratigráfico o Grupo Nova 

Lima do Supergrupo Rio das Velhas (Pires, 1977) e 
a Formação Cauê do Grupo Itabira do Supergrupo 
Minas (Lobato et al.,2001), as bacias com predomi-
nância de litologias do Supergrupo Rio das Velhas 
apresentaram um valor de Q3 de 1271 mg.kg-1 Mn, 
abaixo do background calculado para todo QF, ao 
passo que as bacias com predominância de litologias 
do Supergrupo Minas apresentaram valor de Q3 de 
3003 mg.kg-1, aproximadamente 1,7 vezes o valor do 
background de Mn para todo QF (1770 mg.kg-1).

Com relação à possível correlação entre as 
atividades minerárias, as litologias do Supergrupo 
Minas e as elevadas concentrações de Mn nos sedi-
mentos e águas superficiais do QF, verificou-se que 
mais de 80% dos processos de lavra registrados no 
DNPM encontram-se sobre as litologias do Grupo 
Itabira do Supergrupo Minas, o que pode ser obser-
vado na Figura 4.

A maioria destes pontos encontram-se so-
bre áreas que estão com processo de concessão de 
lavra para Fe e /ou Mn. As mineradoras presentes 
nesta área, destacando-se a Vale S.A. e a CSN, são 
responsáveis por uma grande parte da produção de 
ferro do Brasil (DNPM, 2017). Na região a oeste 

Figura 4 Mapa 
com a distribui-
ção das litologias 
do Supergrupo 
Minas, áreas de 
concessão de 
lavra para Fe e/
ou Mn (DNPM, 
2017), ativida-
des minerárias 
paralisadas de Fe 
(FEAM, 2016), 
concentrações 
de Mn em águas 
superficiais 
superiores ao 
limite aceitável 
para consumo 
humano (Brasil, 
2017) e amostras 
de sedimentos 
com Fator de 
Enriquecimento 
(Hakanson 1980) 
superior a 10 que 
indica fonte e/ou 
processos antró-
picos (Nolting et 
al., 1999). 
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do QF, ainda na bacia do rio Paraopeba, nas proxi-
midades das cidades de Igarapé e Brumadinho, são 
observadas minerações de Fe paralisadas,  algumas 
abandonadas, e próximas a elas amostras de água su-
perficiais com concentrações excessivas de Mn.

Na borda oeste da Bacia do Rio das Velhas, 
nas cidades de Belo Vale, Itabirito e Nova Lima ob-
serva-se uma grande área com concessão de lavra 
para Fe e/ou Mn, além de diversas minerações em 
atividade. São verificados nessas áreas vários cursos 
d’água com sedimentos e águas contaminadas por 
Mn. Na parte central da bacia observam-se várias 
amostras de água com concentrações excessivas de 
Mn, esses cursos d’água drenam sobre as litologias 
do Supergrupo Rio das Velhas, o que configura um 
diferencial em relação a maioria dos outros pontos 
com concentrações excessivas do metal em estudo. 

A porção da bacia do rio Doce presente no 
território do QF concentra o complexo minerário de 
Mariana, onde se destacam as empresas Vale S.A. e 
Samarco Mineradora S.A. e as atividades minerárias 
ao longo do rio Conceição, sendo a Anglo American 
uma das mais atuantes na região. Nota-se na bacia 
do rio Conceição o ponto com maior concentração 
de Mn nas amostras de sedimentos, sendo este pon-
to localizado em uma área com concessão de lavra 
concedida. Na bacia do rio Gualaxo do Norte, onde 
se localiza o complexo minerário de Mariana, ob-
servam-se vários pontos de águas e sedimentos 
contaminados por Mn. Vale salientar que essas 
amostras foram coletadas antes do rompimento 
da barragem de Fundão da mineradora Samarco, o 
que indica a ocorrência pretérita de contaminação 
por Mn nessa bacia.

4 Considerações Finais

Pela primeira vez, foram definidos valores re-
gionais de background para o Mn em todo o QF, e 
estes valores são significativamente maiores que os 
teores médios da crosta terrestre e de outros locais 
da Terra.  

Foram observadas 233 amostras sedimentos 
de corrente com concentrações superiores à média 
da crosta terrestre, o que corresponde a 43% dos 

pontos analisados. É importante salientar ainda, 
que 33 amostras de sedimentos apresentaram enri-
quecimento de Mn em função de fonte e/ou proces-
sos antrópicos

O estudo permitiu também a definição de va-
lores de base para os diferentes tipos de litologia do 
QF, o que permite delinear o comportamento do ele-
mento em cada tipo de rocha, o que proporciona a 
detecção de anomalias com mais acurácia.

Elevadas concentrações de Mn, potencial-
mente prejudiciais à saúde humana, foram encontra-
das em águas superficiais em todas as três principais 
bacias que dividem o território do QF (Rio das Ve-
lhas, Rio Doce e Rio Paraopeba). No entanto, os no-
vos mapas geoquímicos gerados ajudam a desvendar 
estes riscos ambientais e irão ajudar os órgãos am-
bientais a executar um melhor controle ambiental.

Encontraram-se ainda altos teores de Mn em 
áreas com alta densidade populacional, tais como a 
cidade de Mariana, onde foi observado um valor de 
20.296 mg/L, que corresponde a mais de 200 vezes 
o limite permitido de Mn em águas para consumo 
humano. Isso demonstra que estas áreas necessitam 
ser monitoradas com atenção pelas autoridades am-
bientais e de saúde. 

A principal fonte de Mn do QF são as lito-
logias do Supergrupo Minas, sobretudo do Grupo 
Itabira, onde foram observadas as maiores concen-
trações tanto em águas quanto em sedimentos. No 
entanto, apesar da ocorrência natural de elevadas 
concentrações, a ação antrópica, relacionada às mi-
nerações e aos processos industriais, atua como um 
elemento potencializador destes altos teores, uma 
vez que a maioria dos pontos contaminados situam-
-se em bacias que possuem alguma atividade mine-
rária de Fe e/ou Mn.
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