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Resumo 

O mapeamento geoquímico de sedimentos fluviais é um dos métodos de investigação 

mais utilizados para prospecção mineral e geoquímica ambiental. A utilização dos sedimentos 

fluviais, se justifica por esses serem considerados uma amostra representativa de rochas e solos 

presentes na bacia de drenagem, a montante de seu local de amostragem. A escolha do local de 

amostragem, é um dos critérios mais importantes para obtenção de resultados satisfatórios, uma 

vez, que bacias de diferentes ordens, apresentam características distintas dos sedimentos, como 

tamanho dos grãos, mineralogia e graus de intemperismo. Neste trabalho, foram avaliadas 

distintas campanhas de mapeamento geoquímico para a região do Quadrilátero Ferrífero, a fim 

de se verificar as principais diferenças entre os resultados obtidos. Foram utilizadas metodologias 

de estatística uni e multivariadas, ferramentas de SIG para elaboração de mapas geoquímicos 

além processamento de imagens digitais. As concentrações dos metais pesados apresentaram 

diferentes comportamentos em relação às distintas granulometrias, e bacias amostrais sendo 

observado para a fração < 63um coletadas nas bacias de 3º ordem, maiores concentrações de Cd, 

Fe, Zn e Mn, já o As foi encontrado em maiores concentrações associados a sedimentos <0,175 

mm em bacias de 1º e 2º ordem. Além disso, o mapeamento geoquímico conduzido com frações 

granulométricas mais finas, apresentaram maior distribuição espacial de elementos 

potencialmente tóxicos, com valores muito acima do background geoquímico da região. Neste 

sentido, as amostras mais finas foram utilizadas para avaliação  do grau de poluição dos 

sedimentos fluviais a partir dos índices fator de contaminação (CF), fator de enriquecimento (EF), 

índice de geo-acumulação (Igeo), índice de carga de poluição (PLI), índice de potencial risco 

ecológico (RI), grau de contaminação modificado (mCd), índice de poluição (PI) e índice de 

poluição modificado (MPI). Os diversos índices permitiram a verificação de uma intensa 

contaminação de As, Cd e Cr em grande parte da região, o que não havia sido quantificado até 

então, e a delimitação de duas áreas bem definidas que apresentaram contaminação para todos os 

parâmetros analisados, que somadas ocupam aproximadamente 20% de toda área do Quadrilátero 

Ferrífero. Ressalta-se ainda a importância da utilização de diferentes índices de qualidade de 

sedimentos, uma vez observado que os índices Igeo e mCd tendem a subestimar a contaminação 

dos sedimentos. Elevadas concentrações de Mn foram observadas em bacias com registros de 

atividades minerárias de Fe e/ou Mn, sendo classificadas pelo CF e EF como contaminação 

extremamente alta. Uma análise criteriosa dos sedimentos fluviais da bacia do rio Conceição, 

indicaram amostras com concentrações muito acima dos valores do background geoquímico da 

região, sendo classificadas como potencialmente contaminadas com Cd, Cr, Cu, Mn e Ni. 

Verificou-se ainda, pela primeira vez, o padrão de distribuição dos Elementos Terras Rara em 

amostras de sedimentos com concentrações elevadas de metais pesados, sendo observado forte 

correlação entre o As e anomalias positivas de Eu/Eu* e Ce/Ce*.  
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Abstract 

Geochemical mapping of river sediments is one of the most widely used research methods for 

mineral prospecting and environmental geochemistry. The use of river sediments is justified 

because they are considered a sample composed of rocks and soils present in the drainage basin, 

upstream of their sampling site. The choice of the sampling site is one of the most important 

criteria to obtain satisfactory results, since basins of different orders have distinct sediment 

characteristics, such as grain size, mineralogy and degrees of weathering. In this work, different 

geochemical mapping campaigns for the Iron Quadrangle region were evaluated in order to verify 

the main differences between the obtained results. Univariate and multivariate statistical 

methodologies, GIS tools for geochemical mapping and digital image processing were used. The 

concentrations of the heavy metals showed different behaviors in relation to the different 

granulometry, and sample basins being observed for the fraction <63um collected in the 3rd order 

basins, higher concentrations of Cd, Fe, Zn and Mn, whereas As was found in higher 

concentrations. associated with sediments <0.175mm in 1st and 2nd order basins. In addition, the 

geochemical mapping conducted with finer particle size fractions showed greater spatial 

distribution of potentially toxic elements, with values far above the geochemical background of 

the region. In this sense, the finest samples were used to assess the degree of pollution of the river 

sediments from the contamination factor (CF), enrichment factor (EF), geoaccumulation index 

(Igeo), pollution load index. (PLI), potential ecological risk index (RI), modified contamination 

degree (mCd), pollution index (PI) and modified pollution index (MPI). The various indices 

allowed the verification of intense contamination of As, Cd and Cr in much of the region, which 

had not been quantified until then, and the delimitation of two well-defined areas that presented 

contamination for all analyzed parameters, which added together. occupy approximately 20% of 

the entire area of the Iron Quadrangle. It is also emphasized the importance of using different 

sediment quality indices, once observed that the Igeo and mCd indices tend to underestimate 

sediment contamination. High Mn concentrations were observed in basins with Fe and / or Mn 

mining activity records, being classified by CF and EF as extremely high contamination. A careful 

analysis of the river sediments of the Conceição river basin indicated samples with concentrations 

well above the geochemical background values of the region, being classified as potentially 

contaminated with Cd, Cr, Cu, Mn and Ni. It was also verified, for the first time, the distribution 

pattern of Rare Earth Elements in sediment samples with high concentrations of heavy metals, 

with strong correlation between As and positive anomalies of Eu / Eu * and Ce / Ce *. 

 



 
 

CAPÍTULO 1   

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 

1.1 - INTRODUÇÃO 
 

O mapeamento geoquímico de sedimentos de corrente é um dos métodos mais utilizados na 

geoquímica ambiental e de exploração (IGS 1978; Webb et al. 1978), sendo a previsão e confiabilidade 

preditiva, especialmente na detecção e definição valores de background e concentrações anômalas, 

evidenciada há muito tempo (Bolviken et al. 1986;  Lahermo et al. 1990; Licht 1998; Spadoni et al. 

2004; Larizzatti et al. 2014; Vicq et al.2015).  

Spadoni et al. (2004) relatam a importância dos sedimentos de corrente em campanhas de 

mapeamento geoquímico devido a dois aspectos distintos. Em primeiro lugar, os sedimentos de corrente, 

devido à complexidade genética, podem ser considerados representativos dos afloramentos das rochas 

a montante do ponto de amostragem na bacia hidrográfica. Em segundo lugar, a distribuição espacial de 

muitos elementos tóxicos pode ser efetivamente monitorada, estudando a fração fina dos sedimentos da 

corrente. 

Ainda em relação a distribuição espacial dos elementos químicos presentes nos sedimentos, De 

Vivo et al. (2003), considera os mapas geoquímicos como a melhor forma de serem representadas. Os 

mapas geoquímicos permitem a descoberta de novas áreas para exploração mineral, destacam áreas 

críticas que podem restringir certos tipos de uso da terra, protegendo a população e o meio ambiente, e 

ainda auxiliando na elaboração de políticas ambientais (Reimann & Garret 2005; Albanese et al. 2006; 

Caritat et al. 2007; Khalil et al. 2013; Kříbek et al. 2014, Li et al. 2013; Vicq et al.2015, 2019; Leão et 

al. 2019). 

De fato, mapas geoquímicos exibem o comportamento espacial de variáveis que, no entanto, 

são medidas em locais de amostragem selecionados. Eles também se baseiam em escolhas 

metodológicas que influenciam substancialmente a representação de padrões variáveis (Govett, 1983). 

Como consequência, o nível de síntese e a significância estatística dos mapas dependem fortemente da 

adoção de uma técnica específica. Nesse sentido, o processo de elaboração de um mapa geoquímico 

deve considerar alguns critérios importantes. A escala de apresentação, densidade amostral e o material 

coletado devem ser selecionados de acordo com os objetivos do projeto e uso final dos resultados (Sharp 

,1987). Na geoquímica ambiental, são necessários estudos em escala regional e local para detectar fontes 

de contaminação ou riscos potenciais para a saúde humana (Wilford et al. 2015), enquanto a prospecção 
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geoquímica requer dados de maior resolução e investigação em escala regional para estudos táticos, a 

fim de identificar possíveis alvos (Lancianese & Dinelli 2014). 

Volumosas quantidades de informações são geradas a partir dos dados do mapeamento 

geoquímico de sedimentos, podendo serem investigadas por várias técnicas estatísticas e cartográficas. 

Uma campanha de mapeamento geoquímico fornece dados que podem ser discutidos ao longo de 

distintas pesquisas. De modo geral, objetiva-se a representação desses dados na forma de um mapa 

geoquímico, gráficos estatísticos, como histogramas e boxplots, que sejam capazes de ilustrar as 

informações objetivadas pelo estudo. Mapas geoquímicos em escala regional, são frequentemente 

representados a partir de algoritmos de interpolação. Um exemplo muito utilizado em geoquímica 

ambiental e de prospecção é a técnica do inverso da distância ponderada (IDW), que gera mapas de 

contornos composicionais, facilitando a identificação de áreas alvos.  

Os métodos estatísticos univariados possibilitam a determinação de parâmetros estatísticos 

básicos (média, mediana, variância, desvio padrão, quartis...) para um único elemento. Podendo assim, 

por meio desses, definir os valores de background, limiares (threshold) e valores anômalos (outliers).  

No entanto, como os fenômenos geológicos resultam de diversos fatores condicionantes, são necessárias 

análises que envolvam mais de um elemento químico, sendo utilizados nessas situações os métodos 

estatísticos multivariados. Segundo Andriotti (2003), a análise estatística multivariada se ocupa da 

análise de diversas variáveis (concentrações de elementos) para uma mesma amostra, sendo obtidas 

correlações elementares que podem por exemplo auxiliar na determinação de áreas fontes para 

prospecção mineral. As principais técnicas de análise estatísticas multivariadas em mapeamentos 

geoquímico são a análise componentes principais, análise de agrupamento e análise fatorial. 

Em relação a aplicabilidade do mapeamento geoquímico de sedimentos com viés ambiental, 

têm-se no estudo da distribuição de elementos químicos nas bacias hidrográficas sua principal 

aplicabilidade. Bacias hidrográficas em todo mundo estão sob pressão de intensas atividades 

socioeconômicas, que de maneira direta ou indireta afetam a integridade dos ecossistemas fluviais, 

podendo causar um esgotamento dos recursos naturais disponíveis, em particular os solos, sedimentos, 

águas superficiais e subterrâneas. 

Os sedimentos compõem um dos mais importantes compartimentos biogeoquímicos do planeta 

(Solomons & Brils, 2004). Este compartimento é diretamente afetado pela contaminação dos ambientes 

aquáticos, uma vez que possui grande  capacidade de absorção/adsorção de metais pesados, 

caracterizando-se como depósitos geoquímicos de metais pesados, controlando também a 

disponibilidade e o transporte destas substâncias para a hidrosfera, atmosfera e a biota (Walling, 2006).  

Os sedimentos contaminados podem causar inúmeros danos à saúde da população exposta, tornando-se 

por isso, uma importante ferramenta na determinação dos padrões de distribuição dos contaminantes 

dos sistemas aquáticos (Ferreira et al. 2001; Casas et al. 2003; Vicq et al. 2015).    
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Sendo a quantificação dos metais pesados um dos principais alvos da geoquímica ambiental, 

Hodson (2004), aborda sobre os diversos conceitos do termo “metal pesado”, e sugere que a utilização 

desse termo, seja prévia a uma conceituação básica da conotação a ser utilizada. Nesse trabalho serão 

considerados metais pesados os elementos químicos que em determinadas concentrações podem gerar 

diferentes danos à biota, podendo ser metais, semi-metais e mesmo não metais. Ressalta-se os elementos 

traços As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb e Zn e os maiores Al, Fe e Ti, como os mais utilizados na 

literatura em relação à possibilidade de geração de danos ao ecossistema fluvial. 

Nesse contexto De Forest et al. (2007), consideram que os metais pesados representam uma 

séria ameaça à saúde humana, aos ecossistemas naturais e aos organismos vivos devido à sua toxicidade, 

persistência e características de bioacumulação, sendo considerados as principais fontes de 

contaminação antropogênica nos ambientes aquáticos (Naser, 2013). Um grande número de íons 

metálicos são conhecidos por serem tóxicos e carcinogênicos para os seres humanos (Fu & Wang, 2011) 

e também desempenham um papel significativo como indicadores sensíveis para o monitoramento dos 

contaminantes em sistemas aquáticos (Çevik et al. 2009). Portanto, a geoquímica dos sedimentos 

fluviais reflete as condições de poluição dos ambientes aquáticos (Smith, 2012), além disso, os 

sedimentos podem ser considerados como sumidouros de elementos perigosos no ciclo hidrológico (Ho 

et al. 2010), funcionando como arquivos naturais de mudanças ambientais recentes (Kruopiene, 2007).  

Aliado a isso, recentemente diversos trabalhos têm-se dedicado ao estudo do comportamento 

geoquímico de elementos de terras raras (ETR) em sedimentos, uma vez que esses elementos mostram 

comportamento coerente e previsível (Leybourne et al. 2000), permitindo investigar a natureza de seus 

processos biogeoquímicos. Esses comportamentos associam-se à propriedades que derivam do fato de 

que (1), com exceção de Ce, os ETR’s são geralmente trivalentes nos sistemas da superfície da Terra e, 

portanto, são quimicamente fracionados de seus vizinhos mais próximos na Tabela Periódica (isto é, Ba 

divalente e Hf tetravalente), e (2) devido ao preenchimento progressivo da camada de elétrons 4f ao 

longo da série dos ETR’s, seus raios iônicos diminuem com o aumento do número atômico (isto é, a 

contração do lantanídeo); (Byrne & Kim, 1993; Byrne & Liu, 1998; Johannesson et al. 1999; 

Johannesson & Hendry, 2000). Essa contração do lantanídeo transmite diferenças sutis e sistemáticas 

nas propriedades químicas dos ETR’s ao longo da série que são amplamente previsíveis e, portanto, 

altamente úteis em estudos daqueles processos que fracionam os ETR’s no ambiente.  

Essas propriedades do ETR, juntamente com sua sensibilidade a alterações de pH, condições 

redox e reações de adsorção / dessorção, permitem que sejam usadas como marcadores de proveniência 

sedimentar, processos de meteorização ou rastreadores de mudanças nas condições ambientais da água 

e dos sedimentos (Åström, 2001; Sholkovitz 1995). Além disso, eles podem ser uma ferramenta 

importante na determinação de efeitos antropogênicos, especialmente aqueles causados por fluídos ou 

insumos não naturais e que modificam as características geoquímicas dos sedimentos. 
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O Quadrilátero Ferrífero (QF) localiza-se na borda sul do Cráton São Francisco (Almeida, 

1977), com uma área de aproximadamente 7.000 km2, é a mais importante província mineral da região 

sudeste do Brasil, sendo conhecido mundialmente por sua diversidade de minérios e tipos litológicos. 

Segundo Nalini et al. (2009) a exploração mineral no Quadrilátero Ferrífero remonta às últimas décadas 

do século XVII, incluindo a explotação de ouro, ferro, manganês, bauxita, argila, dolomito, areia, brita, 

rocha ornamentais e pedras semipreciosas como o topázio imperial. De acordo com o relatório do DNPM 

(2017), existem 2045 processos de concessões de lavra na região do QF. A grande diversidade minerária 

presente na área está condicionada a uma complexa geologia, que naturalmente apresenta uma 

considerável diversidade geoquímica.  

No âmbito das atividades minerárias, Gomez et al. (2016) afirma que os sedimentos próximos 

a áreas com atividade mineração podem ser submetidos a enriquecimento de metais e metalóides, 

sugerindo uma forte influência dos depósitos minerais na mineralogia e composição química dos 

sedimentos (Gomez et al. 2016), podendo estes apresentarem concentrações muito acima dos valores de 

background regionais (Casas et al. 2003; Pande & Nayak, 2013; Vicq et al. 2015). Na região do QF, 

diversas pesquisas relataram elevadas concentrações de elementos nocivos (As, Cd, Cr, Ni, Zn e Pb)  

nos sedimentos e em várias dessas, tais concentrações foram associadas a fontes antrópicas resultantes 

de uma longa história de atividade minerária (Matschullat et al. 2000; Borba et al. 2003; Costa 2007; 

Parra et al. 2007; Varejão et al. 2010; Deschamps & Matschullat 2011; Mendonça 2012).  

Ainda em relação aos impactos gerados por atividades minerárias sobre o ecossistema aquático, 

faz-se necessário enfatizar sobre os rompimentos de barragens de rejeito de mineração de ferro que 

ocorreram no QF. Em novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão da mineradora 

Samarco na cidade de Mariana, onde 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram despejados no rio 

Gualaxo do Norte atingindo o rio Doce, ultrapassando os limites estaduais entre MG e ES atingindo 

assim oceano Atlântico (Sánchez et al. 2018). Outro desastre, ocorreu em janeiro de 2019 na cidade de 

Brumadinho, no complexo minerário de Córrego do Feijão da empresa Vale. Até o momento do 

desenvolvimento deste trabalho são estimados que 10 milhões de metros cúbicos de rejeito tenham sido 

despejados na bacia do Rio Paraopeba (Vale, 2019). Toda essa carga de material despejado nessas bacias 

hidrográficas geraram profundas modificações nestes ecossistemas. 

 Nesse contexto, faz-se necessário um monitoramento constante dessas bacias hidrográficas, 

quantificando as concentrações de elementos nocivos ao ambiente presentes nos diversos 

compartimentos, sobretudo nas águas e sedimentos fluviais. No entanto, a falta de padrões nacionais, ou 

até mesmo regionais de coleta, análise e valores de referência, provoca por vezes interpretações 

equivocadas sobre a qualidade desses compartimentos (Meybeck, 1994; Ludwig et al. 1996). Aliado a 

isso, as resoluções ambientais a despeito dos sedimentos fluviais no Brasil ainda necessitam de melhorias. 

A primeira resolução para materiais dragados no Brasil, foi editada apenas em 2004 – CONAMA nº 344 
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de 25 de março de 2004, com intenção de estabelecer diretrizes gerais e procedimentos mínimos para a 

avaliação do material a ser dragado e o gerenciamento da sua disposição em terra. Essa resolução no 

entanto é baseada em legislações internacionais, como por exemplo a canadense e a holandesa, muitas 

vezes não representando a realidade nacional, sendo revogada pela CONAMA nº 454/2010. 

 Em relação à geoquímica dos sedimentos de corrente, é necessário o entendimento que a 

granulometria utilizada nas pesquisas, bem como os locais de coleta, são fatores cruciais para o alcance 

de resultados significativos. No âmbito ambiental, recomenda-se a utilização da fração menor que 0,063 

mm  dos sedimentos (Albanese et al. 2006), e uma malha amostral que contemple as variações da 

geomorfologia dos canais fluviais ao invés de um espaçamento fixo de amostragem (Bolviken et al. 

1996). No entanto, observa-se uma carência de uma padronização de metodologias no Brasil, o que 

acaba por gerar uma grande quantidade de resultados que indicam diferentes áreas alvos, sejam para 

geoquímica de exploração ou ambiental.  

 Aliado à necessidade do conhecimento das características granulométricas dos sedimentos, Cruz 

et al. (2013) afirmam que os compartimentos mais importantes na retenção de elementos nocivos ao 

ecossistema, como por exemplo os metais pesados, são aqueles que ocorrem naturalmente e em grande 

quantidade, e que possuem maior superfície específica aliada a elevada capacidade de troca catiônica. 

Nos sedimentos de rios essas características são observadas nos óxidos de ferro e manganês, matéria 

orgânica e argilominerais (Horwitz, 1991). Os argilominerais são considerados minerais secundários, 

originados do processo de desgaste de rochas primárias, consistindo principalmente em óxido de 

alumínio hidratado e óxido de silício, que apresentam granulação muito fina e estrutura lamelar (Suguio, 

1982). Esses minerais atuam como importantes coletores e concentradores de metais (Fostner & 

Wittman 1981), sendo importantes ferramentas no estudo de contaminação dos ecossistemas fluviais. 

  

 Ainda sobre a importância dos argilominerais, Gibbs (1977) explica que a característica das 

argilas de concentrar metais está relacionada com as grandes áreas superficiais e capacidade de troca 

catiônica, que variam entre moderada a alta, isso, em função da sua carga superficial negativa. 

Corroborando essa informação Fisher et al. (1982) e  Salomons & Forstner (1984) acrescentam que a 

capacidade de troca catiônica e carga superficial negativa são respectivamente devidas a substituições 

isomorfas de íons na rede cristalina e ao rompimento de ligações em suas estruturas químicas. E ainda 

de acordo com Manahan (2000) a capacidade de acumular metais varia com o tipo de argila, sendo os 

três tipos principais: caolinita (Al2(OH)4Si2O5), ilita ((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O) e 

montmorilonita (Mx(Al4-xMgx)Si8O20- (OH)4. 

Duas campanhas de mapeamentos geoquímico foram realizadas para toda área do QF (Larizzatti 

et al 2014; Vicq 2015), no entanto, foram realizadas com distintas metodologias, desde a seleção de 

locais de amostragem, fração granulométrica analisada e metodologias analíticas. Desse modo, surge a 
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possibilidade da comparação entre essas duas campanhas no intuito de verificar a similaridades e 

diferenças nos resultados, a partir de diferentes ferramentas estatísticas e cartográficas. 

Em menor escala diversos trabalhos (i.e Parra et al. 2007; Pereira et al. 2007; Costa 2007, 

Mendes 2007; Vicq et al. 2015; Santos et al. 2017; Vicq et al. 2018), propõem valores de referência 

para vários elementos nos sedimentos de corrente de diversas bacias do QF. Valor de referência pode 

ser definido como uma medida relativa para distinguir entre a concentração natural do elemento e a 

concentração influenciada por atividades antrópicas (Reimann & Caritat 1998). Essas valiosas 

contribuições possibilitaram a identificação e quantificação de diversos contaminantes nas bacias do 

QF. No entanto, a avaliação da qualidade dos sedimentos através da aplicação de índices como o fator 

de enriquecimento (EF) e o fator de contaminação (CF), diretrizes de qualidade de sedimentos (SQGs) 

e o potencial índice de risco ecológico (Er e IR) (Håkanson, 1980; MacDonald et al. 2000), ainda se faz 

necessário para toda área do QF, juntamente com ferramentas de estatística multivariada como a análise 

de correlação de Pearson e análise de componentes principais (PCA) que podem ser utilizadas para 

explorar as correlações e fontes de elementos nocivos (Varol, 2011; Li et al. 2013; Ganugapenta et al. 

2018).  

De acordo com o conteúdo descrito acima, foram observadas a existência de algumas lacunas 

do conhecimento a serem preenchidas a despeito da geoquímica dos sedimentos fluviais de toda área do 

QF.  Pata tal a seguintes questões científicas foram levantadas: 

 

• Diferentes metodologias de mapeamento geoquímico de uma mesma área podem indicar áreas 

alvos distintas? Quais os principais fatores para as eventuais diferenças?  

• É possível padronizar uma fração granulométrica de sedimentos de corrente para campanhas de 

mapeamentos geoquímicos em áreas de complexa geologia? 

• Quais os índices de avaliação de qualidade de sedimentos mais indicados para uma região de 

geologia complexa como a do QF? Qual o grau de qualidade dos sedimentos fluviais do 

Quadrilátero Ferrífero?   

• Quais as fontes dos elementos nocivos ao ambiente que se encontram nos sedimentos? 

• É possível estabelecer um controle litológico a despeito da distribuição dos metais pesados nos 

sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero? 

• Qual a assinatura dos ETR’s em sedimentos com elevadas concentrações de metais pesados no 

QF?  

• Os ETR’s podem ser utilizados como indicadores de contaminações em sedimentos fluviais no 

QF? 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, Volume 78, 185p. 2019 
 

7 
 

1.2 – OBJETIVOS 
 

 Esta tese de doutorado tem como objetivo geral avaliar os resultados de diferentes metodologias 

de mapeamento geoquímico de sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero e suas respectivas 

aplicações ambientais. Juntamente com a interpretação do comportamento dos ETR’s nas amostras de 

sedimentos fluviais com elevadas concentrações de metais pesados. 

Para tal, os seguintes objetivos específicos foram determinados: 

• Compilação dos dados geoquímicos de sedimentos fluviais de duas distintas campanhas de 

mapeamento geoquímico do Quadrilátero Ferrífero a fim de identificar as amostras com maiores 

concentrações de elementos nocivos (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn); 

• Avaliar as diferenças entre as duas metodologias em relação à identificação de áreas 

potencialmente contaminadas; 

• Calcular índices de avaliação de qualidade dos sedimentos, e representa-los a partir da 

elaboração de mapas de isovalores; 

• Investigar a relação dos sedimentos contaminados com atividades antrópicas a partir de técnicas 

de estatística multivariada; 

• Determinar a assinatura geoquímica dos ETR’s nas amostras de sedimentos com elevadas 

concentrações de metais pesados; 

 

1.3 – JUSTIFICATIVA E ESTRUTURAÇÃO DA TESE  

  

Em sua tese de doutorado Vicq (2015) coletou 541 amostras de sedimentos fluviais e águas 

superficiais ao longo de todas as bacias de terceira ordem do Quadrilátero Ferrífero. As coletas foram 

realizadas entre os anos de 2010 e 2015. O objetivo principal do trabalho de Vicq (2015) foi realizar o 

mapeamento geoquímico de sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero e estabelecer valores de 

referência (background) para os principais elementos traço encontrados nestes sedimentos. Apesar de 

sua grande contribuição para o entendimento da distribuição dos elementos nocivos nos sedimentos do 

QF, algumas questões como as que foram discutidas acima, ainda necessitam serem solucionadas.  

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) realizou uma Campanha de mapeamento geoquímico 

publicada no documento “Informes de Recursos Minerais – Série Metais – Informes Gerais, nº 02”. Esse 

projeto realizou a coleta de 3662 amostras de sedimentos ativos de corrente na área do Quadrilátero 

Ferrífero e seu entorno. O principal objetivo do projeto foi fornecer dados geoquímicos que auxiliem na 

escolha de áreas para intensificação da exploração mineral no estado de Minas Gerais. Foram elaborados 

mapas geoquímicos unielementares dos sedimentos bem como mapas fatoriais, advindo do resultado 

das análises de componente principal. No entanto, assim como no trabalho de Vicq (2015), muitas 

possibilidades de interpretações ainda são possíveis de serem realizadas.  
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Com base no que foi levantado acima, têm-se 4203 amostras de sedimentos de corrente da região 

do Quadrilátero Ferrífero que possuem um potencial muito grande de novas contribuições à comunidade 

cientifica e a população. Os resultados de ambas as campanhas de mapeamento geoquímico foram 

voluntariamente cedidos para elaboração dessa tese de doutorado, o que configura custo zero em relação 

a procedimentos analíticos. Espera-se ainda que novos trabalhos sejam realizados com este banco de 

dados geoquímicos disponível que ainda carece de novas interpretações.  

No intuito de contextualizar o leitor com o desenvolvimento desse volume, abaixo serão 

descritos alguns dos itens principais para o entendimento dessa tese.  

1.4 – Materiais e métodos: Essa seção foi dividida em duas etapas:  

• 1a etapa: apresenta-se de maneira sintetizada a metodologia utilizada por Vicq (2015), 

pela CPRM (Larizzatti et al. 2014) desde as etapas de determinação dos locais de 

amostragem, metodologias de coleta e análises química. 

• 2a etapa: são apresentadas as metodologias das atividades desenvolvidas durante a 

elaboração dessa tese: ferramentas de estatística multivariada; aplicação dos índices de 

qualidade dos sedimentos; metodologia analítica para determinação das concentrações 

dos ETR via ICP-Ms. 

 

Capítulo 2 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO:  nesse capítulo de modo sintetizado as 

principais características geológicas, geomorfológicas e hidrográficas do Quadrilátero Ferrífero são 

apresentadas. 

Capítulo 3 – REFERENCIAL TEÓRICO:  apresenta-se nesse capítulo uma síntese dos conceitos e 

metodologias utilizadas para a determinação de valores de background geoquímico e avaliação do grau 

de contaminação e/ou poluição dos sedimentos. Apresenta-se ainda uma breve explanação sobre as 

principais metodologias estatísticas utilizadas em campanhas de mapeamento geoquímico para o 

tratamento e interpretação dos dados gerados. 

Capítulo 4 – DUAS DISTINTAS CAMPANHAS DE MAPEAMENTO GEOQUÍMICO PARA UMA 

MESMA ÁREA: ESTUDO DE CASO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO, BRASIL:  apresenta-se 

uma abordagem sobre as principais diferenças entre as duas campanhas de mapeamento geoquímico 

analisadas nessa tese. Os dados são submetidos a tratamentos estatísticos uni e multivariado e 

posteriormente representados cartograficamente. 

Capítulo 5 – COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES DE POLUIÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE METAIS 

PESADOS NOS SEDIMENTOS FLUVIAIS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO, SE, BRASIL: na 

literatura existem diversos índices de poluição dos sedimentos fluviais. No entanto, a maioria das 
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publicações trabalham com uma quantidade reduzida de dados (n<100) e também com áreas muito 

inferiores a do QF. Neste capítulo então, foram analisados oito diferentes indicadores ambientais, no 

intuito de avaliar a qualidade ambiental dos sedimentos, bem como verificar quais índices são mais 

indicados para áreas com geologia complexa como a do QF. Os indicadores analisados foram: Fator de 

Contaminação (CF), Fator de Enriquecimento (EF), Índice de Geo-acumulação (Igeo), Índice de Carga 

de Poluição (PLI), Índice de Potencial Risco Ecológico (RI), Grau de Contaminação Modificado (mCd), 

Índice de Poluição (PI) e Índice de Poluição Modificado (MPI).  

Capítulo 6 – MAPEAMENTO GEOQUÍMICO DO MANGANÊS E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

DE SEDIMENTOS FLUVIAIS E ÁGUAS SUPERFICIAIS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO, 

BRASIL: durante a etapa de compilação e tratamento estatístico dos dados foram verificadas 

concentrações de Mn nas amostras de sedimentos fluviais e águas superficiais muito elevadas, com 

valores máximos de 28213 mg.kg-1  e 20296 ug.L-1 respectivamente. A partir dessas observações, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito dos efeitos toxicológicos do Mn no ecossistema fluvial 

e em relação aos problemas de saúde pública. Foi ainda possível relacionar diversas ocorrências de 

elevadas concentrações Mn com atividades minerárias de Fe e Mn. Ressalta-se que apesar do 

componente água superficial não ser o foco principal do trabalho, a disponibilidade dos dados gerados 

por Vicq (2015), bem como as elevadas concentrações encontradas nesse componente justificam a 

elaboração desse capítulo. 

Capítulo 7 – TRACE ELEMENTS CONTAMINATION IN CONCEIÇÃO RIVER BASIN, BRAZIL: 

ITS A RELATIONSHIP WITH MINING ACTIVITIES: durante a elaboração dos capítulos anteriores, 

foi observado que os sedimentos da região da bacia do rio Conceição apresentavam elevadas 

concentrações de diversos elementos nocivos (As, Cd, Cr, Mn...).  Foi verificado também presença de 

grandes atividades minerárias de ferro e ouro na região, além de indústrias do setor minero-metalúrgico. 

Aliado a inexistência de um estudo a despeito da qualidade dos sedimentos fluviais dessa região, 

decidiu-se pela elaboração desse capítulo.  

Capítulo 8 – GEOQUÍMICA DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS ASSOCIADOS A SEDIMENTOS 

COM ELEVADAS CONCENTRAÇÕES DE METAIS PESADOS, QUADRILÁTERO FERRÍFERO, 

SE, BRASIL:  pela primeira vez foram investigadas as concentrações, padrões de distribuição e 

enriquecimento dos elementos terras raras (ETR’s) em sedimentos contaminados por metais pesados no 

Quadrilátero Ferrífero. 

Capítulo 9 – CONCLUSÕES: nesse capítulo são apresentados os principais resultados obtidos durante 

a elaboração desse tese de doutorado e questões futuras a serem elucidadas. 
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1.4 – MATERIAIS E MÉTODOS  

  

 A metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa tese envolveu a análise prévia do 

resultado analítico de 4203 amostras de sedimentos fluviais, da região Quadrilátero Ferrífero e seu 

entorno. Foram confeccionados mapas geoquímicos regionais, com base em parâmetros estatísticos uni 

e multivariados elaborados para todas as amostras analisadas.  

 Abaixo descreve-se de maneira sucinta as metodologias de amostragem e analítica das amostras 

utilizadas na elaboração da tese. 

Mapeamento geoquímico e estabelecimento de valores de referência (background) de 

sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero (Vicq 2015). 

Foram coletadas 541 amostras de águas e sedimentos nos exultórios das bacias de 3a ordem 

(Figura 1.1) entre os anos de 2010 e 2015, seguindo a metodologia proposta por Bolviken et al. (2004), 

resultando em uma densidade amostral de uma amostra para cada 13 km² ao longo dos 7.000 km² de 

área do QF. Cada amostra representa a homogeneização de nove sub-amostras, coletadas ao longo de 

100 a 150 metros, contemplando as variações da geomorfologia fluvial dos canais.  

As amostras de sedimentos foram secas em temperatura ambiente, homogeneizadas e 

peneiradas, e uma grama da fração menor que 0,063 mm (230 #)  foi destinada ao processo de digestão 

por água régia (mistura HCl com HNO3; 3:1), realizado no Laboratório de Geoquímica Ambiental da 

Universidade Federal de Ouro Preto. As concentrações elementares  nos sedimentos foram determinadas 

por Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), 

marca Spectro/Modelo Ciros CCD.  

Mapeamento geoquímico do Quadrilátero Ferrífero e seu entorno (Larizzatti et al 2014) 

Campanha de mapeamento geoquímico executada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 

publicada no documento “Informes de Recursos Minerais – Série Metais – Informes Gerais, nº 02”. Esse 

projeto realizou a coleta de 3662 amostras de sedimentos ativos de corrente na área do Quadrilátero 

Ferrífero e seu entorno. Para a fim de comparações entre as campanhas foram selecionadas apenas as 

amostras que se situam na área delimitada pelos 7.000 Km² do QF, sendo um total de 790 amostras, que 

resulta em uma densidade amostral de uma amostra para cada 8,9 Km² (Figura 1.1). 

As bacias hidrográficas com áreas entre 10 e 30 km² foram escolhidas para amostragem dos 

sedimentos, sendo essa feita no ponto de menor altitude de cada bacia. As frações de cada amostra 

menores que 0,175 mm (80 #)  foram escolhidas para as análises químicas, sendo essas realizadas ACME 

Labs, Vancouver, Canadá. As amostras foram pulverizadas a 150 # (~ 0,1 mm) e digeridas por água 
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régia (na proporção de 2HNO3-2HCl-2H2O) e analisadas por espectrometria de massa plasmática 

indutivamente acoplada (ICP-MS).  

 

 

Figura 1.1: Localização dos locais de amostragem das duas campanhas de mapeamento 

geoquímico no QF Vicq (2015) e CPRM (Larizzatti et al  2014). 

 

1.4.1 Determinação dos elementos-traço por ICP-MS 

  

 Para a determinação dos elementos terras raras (ETR) as amostras de sedimentos foram 

submetidas a um processo de digestão total e posterior leitura em ICP-MS. Abaixo são descritos as 

principais características da metodologia analítica bem como os procedimentos laboratoriais 

realizados. 

O princípio básico da espectrometria de massas (MS) é a geração de íons de compostos 

orgânicos ou inorgânicos e, em seguida, a separação desses íons, positivos ou negativos, produzidos a 

partir de átomos ou moléculas pela sua razão massa/carga (m/z) e sua detecção qualitativa e quantitativa 

pelas suas respectivas m/z e abundâncias. O analito pode ser ionizado por campos elétricos ou por 
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impacto de elétrons, íons ou fótons. Os íons podem ser átomos ionizados individualmente, moléculas 

ou seus fragmentos. 

 O espectrômetro de massas possuí cinco componentes básicos (Figura 1.2). O primeiro 

componente é o dispositivo de entrada de amostra, que é responsável pelo transporte da amostra até a 

fonte de íons em estado gasoso. A presença de um campo eletromagnético gera aceleração dos íons que 

são transportados até o analisador de massas, onde ocorre a separação dos íons baseado em sua razão 

massa/ carga (m/z). As cargas são então contadas por um detector e o sinal é registrado e processado 

por um analisador de dados (computador). A resposta do analisador é gerada na forma de um gráfico do 

número de íons detectados em função da razão m/z. 

 

Figura 1.2: Esquema do funcionamento do Espectrômetro de massas (Nogueira, 2018).  

 

As análises realizadas no ICP-MS (Figura 1.3) foram feitas com o objetivo de determinar os 

seguintes elementos-traco: Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Li, Zn, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 

Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Pb e Th. Essas análises foram realizadas após digestão total ácida das 

amostras, de acordo com as etapas descritas a seguir. Inicialmente, pesou-se diretamente nos frascos 

FPA, 0,1 g de amostra a ser analisada. Em seguida adicionou-se 1 mL de HCl e 3 mL de HNO3, 

mantendo os frascos abertos em chapa aquecedora a 110 °C até a secura. Após, 2 mL de HF concentrado 

foi adicionado, e os frascos mantidos abertos até completa evaporação do líquido à 110 ºC. 

Posteriormente, foram adicionados novamente 2 mL de HF concentrado. Os frascos foram tampados 

com suas respectivas tampas e aquecidos por 30 h à 110 °C. Após esse tempo, os frascos foram abertos 

e levados à secura na chapa aquecedora a cerca de 110 °C. Adicionou-se em seguida 2 mL de HNO3 e 

os frascos foram mantidos abertos em placa aquecedora a 110 °C até secura. Novamente, adicionou-se 

2 mL de HCl concentrado, mantendo os frascos abertos em chapa aquecedora até completa evaporação 

do líquido. HNO3 1:1 (4 mL) foi adicionado, onde os frascos foram mantidos fechados por 0,5 h à 110 

°C. Por fim, as soluções obtidas foram transferidas para frascos de polietileno de 50 mL e diluídas para 

20,0 g utilizando água milli-Q (Figura 1.4). 
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Figura 1.3: Espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP -MS) –  

Agilent 7700x, pertencente ao DEGEO/EM/UFOP.  
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Figura 1.4: Fluxograma das etapas de digestão total das amostras de sedimentos utilizando 

frasco Savillex.  

 

Para a realização das análises das amostras de sedimentos no ICP-MS, inicia-se com 

acionamento do plasma até sua estabilização (cerca de 20 minutos). As condições e parâmetros 

utilizados para a realização das análises no ICP-MS são apresentados Tabela 1.1.  
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Tabela 1.1: Parâmetros e condições utilizadas nas análises em ICP -MS (Nogueira, 2018)  

 

 

1.4.2 Tratamento Estatístico  

 

Os dados foram submetidos a análises estatísticas básicas e multivariadas. Inicialmente foram 

desenvolvidos medidas estatísticas básicas, tais como: valor mínimo, valor máximo, média, mediana, 

média geométrica, desvio padrão, assimetria, 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.  

No entanto, qunado se trata de variáveis regionalizadas na geoquímica, a estatística 

convencional (básica) é limitada por se basear na assunção de variáveis aleatórias e individualizadas. 

Para tal, afim de obter uma melhor correlação de dados, bem como fazer uma diferenciação da 
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contribuição entre as fontes naturais e antrópicas, foram realizadas também análises de estatística 

multivariada, como análises de componentes principais (PCA), para estas análises foram utilizados os 

softwares Excel, Statistica e MiniTab.   

Análise de Componentes Principais (PCA)  

         A análise dos componentes principais (PCA) é um dos métodos empregados na análise fatorial 

que tem como objetivo revelar uma estrutura simplificada, dentro de um conjunto multivariado de 

observações (Hair, 1998). É empregada na redução da dimensão de problemas multivariados e na 

detecção dos parâmetros mais significativos que descrevam o conjunto de dados com a mínima perda 

dos dados originais.  

       Segundo Farnham et al. (2003) a análise PCA pode ser utilizada para reduzir uma larga base de 

dados geoquímicos, organizá-la em grupos de características similares, identificar o peso de cada 

parâmetro, suas intercorrelações e a relevância de cada grupo de variáveis para cada ponto coletado 

(Figura 1.5). Foram calculados coeficientes de correlação de acordo com a rotação Varimax, que resulta 

na maximização da variância dos pesos (Kaiser, 1958). 

         As componentes que obtiveram autovalores (eingenvalues) maiores que 1 foram selecionadas por 

serem as mais significativas. (Harman, 1960). Os escores das amostras (sample factor scores) calculados 

representam a influência que cada componente exerce sobre a amostra de cada ponto. Valores baixos (< 

-1) refletem pontos que não são afetados pela componente em questão, ao contrário de altos valores (> 

1) que indicam áreas intensamente influenciadas pela componente (Jayakumar & Siraz, 1997).  

 

 

Figura 1.5 – Resultado da análise de PCA para os metais presentes nos sedimentos da bacia do rio 

Conceição, MG. 
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Análise de agrupamento hierárquico -Cluster- (HC) 

         A análise de agrupamento é uma técnica de análise multivariada que tem como objetivo reunir as 

observações similares em classes (Singh et al. 2005). O  agrupamento hierárquico é utilizado para reunir 

as observações em grupos através de medidas de similaridade ou distância, formando um dendograma 

(Figura 1.6). Apresenta a vantagem de não ser necessário informar, previamente, o número de grupos 

desejados.  

 

 

Figura 1.6 -  Dendograma exibindo os agrupamentos dos metais analisados na bacia do rio Tigris, Turquia 

(Varol, 2011). 

 

1.4.3 - Índices de avaliação da qualidade dos sedimentos 

 

São conhecidos diversos métodos para quantificar e representar o grau de enriquecimento de 

metais pesados nos sedimentos a partir de faixas de impactos de contaminação (Ridgway & Shimmield 

2002; Salomons & Förstner 1984; Müller 1969; e Hakanson 1980). No capítulo 3 desta pesquisa são 

apresentados 8 índices utilizados para avaliação da qualidade dos sedimentos.  
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1.4.4 – Elaboração dos mapas temáticos 

  

Foram gerados uma grande quantidade de dados neste estudo. Para um melhor entendimento da 

distribuição espacial desses dados, mapas temáticos foram confeccionados. A elaboração de mapas com 

a temática ambiental proporciona uma concentração de informações que permite a fácil interpretação, 

auxiliando na gestão ambiental de áreas impactadas. 

 Todas as amostras coletadas e analisadas foram georreferenciadas a partir do software ArcGis 

10.5. Após a distribuição espacial das amostras, os dados geoquímicos, bem como os valores dos índices 

de qualidade de sedimentos, foram inseridos em uma Tabela de atributos no ArcGis.   

 Foram confeccionados mapas geoquímicos de interpolação a partir das ferramentas Spatial 

analyst, Spatial Tools e Inverse Distance Weighted (IDW). A ferramenta geoestatística de interpolaçao 

IDW 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, bem como 

mapas dos índices da qualidade de sedimentos na escala 1:150.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) localiza-se na porção centro-sudeste do Estado de Minas Gerais, 

ocupando uma área de aproximadamente 7.000 km². Sua extensão engloba totalmente ou parcialmente 

35 municípios, 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 (Figura 2.1). O acesso à região pode ser feito por diversas 

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

MG 05. 

A terminologia “Quadrilátero” é função do arranjo geométrico de sua estrutura morfométrica, 

que assemelha-se a uma configuração “planimétrica quadrangular” dos maiores depósitos de minério 

de Ferro, que aparece nas principais elevações que delimitam a região. Ainda segundo Dorr (1958), a 

área é delimitada aproximadamente por linhas que se ligam como vértices. Sendo os principais limites 

da região: 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).  

De acordo com relatório do IBGE (2016) a população estimada da região é de 4,3 milhões de 

pessoas, o que corresponde a cerca de 20% da população do estado de Minas Gerais, sendo a maior 

concentração urbana do estado. A produção da região corresponde a 26,8% do PIB de Minas Gerais, 

sendo a mineração a base da economia de vários dos municípios que se encontram no QF. A importância 

da mineração para região é evidente a partir do relatório do DNPM (2017), que relata a existência 2045 

processos de concessões e lavra apenas na região do QF, sendo os principais recursos minerais 

explorados o ouro e o ferro, cujos depósitos são considerados de classe mundial.  Manganês, bauxita, 

argila, dolomito, areia, brita, rocha ornamentais e pedras semipreciosas como o topázio imperial também 

são extraídos em diversas porções do QF.  

O clima da região é classificado como subquente e semi-úmido com 4 a 5 meses de seca bem 

definidos (DNAEE, 1995). No entanto a influência da intensa variação de altitude da região favorece 

osurgimento de microclimas com temperatura e umidade bem diferentes da temperatura média anual da 

região, que se mantém entorno de 20°C com precipitação que varia entre 1300 mm e 2100 mm por ano 



Leão, L, P., 2019. Mapeamento Geoquímico de Sedimentos Fluviais...Ambientais 

 

20 

 

(Silva, 2007). Verifica-se clima temperado-quente na parte nordeste do QF, e já na parte centro-sul 

observa-se a predominância do clima subtropical de altitude (Silva, 2001). 

A hidrografia da região é condicionada pela evolução tectônica do QF, onde as variações na 

altitude do relevo são intensas, gerando assim diversos trechos de rios encachoeirados e /ou encaixados 

vales  (Barbosa & Rodrigues, 1967). O QF hospeda as cabeceiras 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) (Figura 2.1). 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. 

Todas estas sub-bacias estão sujeitas a históricas atividades antrópicas, que remontam ao início 

da colonização de Minas Gerais, sendo a bacia do rio das Velhas considerada a mais poluída do estado 

de Minas Gerais (Weber et al. 2017).   

 

Figura 2.1 - Modelo digital de elevação de terreno da região do Quadrilátero Ferrífero, com os principais 

rios e municípios. Os pontos pretos indicam locais de amostragem de sedimentos fluviais e águas superficiais 

de Vicq (2015). 
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A região apresenta grande diversidade de tipos de cobertura vegetal, dividida entre os biomas 

da Mata Atlântica e Cerrado, que por vezes apresentam-se áreas de transição de floresta para o cerrado 

(Farias, 1992).  Segundo Azevedo (2012) o bioma do cerrado é composto por um mosaico de 

fitofisionomias, variando entre matas ciliares, matas de galerias, campos abertos e cerradão. Nas 

coberturas campestres destacam-se os campos rupestres em áreas de afloramentos rochosos e campos 

ferruginosos (Rizzini, 1979; Costa et al. 1998), que são característicos de áreas com altitudes superiores 

a 900 metros. 

2.1 - CONTEXTO GEOLÓGICO 

O Quadrilátero Ferrífero localiza-se no sul do Craton São Francisco (Almeida, 1977; Almeida 

& Hasui 1981), no sudeste do Brasil e na parte central do estado de Minas Gerais (Figura 2.2).  Os atuais 

limites considerados para o Cráton do São Francisco se configuram na série de Faixas neoproterozóicas 

estabelecidas durante o Brasiliano, das quais se elencam Araçuaí-Ribeira, Brasília, Rio Preto, Riacho 

do Pontal e Sergipana (Almeida, 1977).  

   

 

Figura 2.2 - Limites do cráton São Francisco (Extraído Sial et al. 2009). 
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O Quadrilátero Ferrífero (QF) é composto por três unidades principais, sendo: terrenos granitos-

gnaisses Arqueano, sequência vulcano-sedimentar Arqueana, incluindo o greenstone belt Rio das 

Velhas, e cobertura vulcano-sedimentar Proterozóica. Dorr et al. (1957) incluíram as rochas meta-

vulcano-sedimentares do QF na sequência do Rio das Velhas, posteriormente subdividas nos grupos 

Nova Lima e Maquiné (Dorr 1969). O grupo Nova Lima representa a base da unidade vulcano-

sedimentar. Apesar da unidade ser reconhecida por hospedar depósitos de ouro de classe mundial 

(Lobato et al. 2001), só houve tentativas de subdivisão estratigráfica nas áreas onde haviam depósitos 

de ouro (Baltazar & Zuchetti, 2007). De 1992 a 1996 o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), realizou 

o mapeamento do greenstone belt do QF utilizando a escala 1:25,000, subdividindo os grupos Nova 

Lima e Maquiné em unidades informais (Baltazar & Silva 1996). Esta subdivisão foi baseada no 

reconhecimento das litofácies vulcano-sedimentares e sedimentares e relações estratigráficas (Baltazar 

& Silva, 1996).      

 Especificamente sobre as ocorrências de rochas máficas e ultramáficas da região sul do 

Quadrilátero Ferrífero, Raposo (1991) apresenta dados mais específicos da região, abordando a 

litoestratigrafia e petrologia. Roeser (1982) e Roeser et al. (1987) apresentam dados sobre os metabasitos 

e metaultrabasitos encontrados na região sul do Quadrilátero Ferrífero Jordt-Evangelista & Peres 

(1997a, 1997b) e Jordt-Evangelista et al. (2000) fizeram importantes contribuições a petrogênese e 

geocronologia da região. Entre os trabalhos sobre geologia estrutural da região destacam-se Baltazar 

(1991) definindo a estrutural regional e Endo (1997), que compartimentou o bloco Ouro Branco ao Sul 

do Quadrilátero Ferrífero. Jordt-Evangelista & Silva (2005) e Fonseca (2011) caracterizaram os 

metaultramafitos da região de Lamim e Amarantina respectivamente, de acordo com a petrogênese e 

litogeoquímica. Baltazar e Zucchetti (2007) realizaram uma compilação de dados sobre as associações 

das litologias e evolução estrutural do greenstone belt Rio das Velhas. Recentemente van Acken et al. 

(2016), realizaram a caracterização geoquímica de metakomatiítos do Grupo Quebra Osso.    

 

2.2- COMPARTIMENTAÇÃO GEOLÓGICA 

 

O Quadrilátero Ferrífero (Figuras 2.3 e 2.4) abrange: (1) terreno granito-gnaisse Arqueano a 

Proterozóico, (2) greenstone belt Arqueano, e (3) sequência supracrustal Proterozóica.  

 O terreno granito-gnaisse é composto por tonalito-trondhjemito-granodiorito (TTG) gnaisse 

(por exemplo os complexos Belo Horizonte, Caeté, Santa Bárbara e Bação) formados entre 3380 a 2900 

Ma (Teixeira et al.1996). Entre 2860 a 2772 Ma ocorreu a migmatização destas rochas, e o evento 

Transamazônico ocasionou o reset em 2041 ± Ma (Noce et al. 1998; baseados em idades de zircões por 

meio da razão U-Pb). O intervalo de 2920 a 2834 Ma, corresponde segundo Schranck et al. (2002) ao 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, Volume 78, 185p. 2019 

23 

 

último grande episódio de metamorfismo / magmatismo da área fonte de detritos do greenstone belt Rio 

das Velhas e o denominou Evento de Belo Horizonte.  

 Segundo Lana et al. (2013) a crosta TTG/cálcio-alcalina foi construída durante três períodos 

principais de atividade magmática e acreção tectônica. O primeiro período, foi nomeado de evento Santa 

Bárbara, possui idades entre 3,22 a 3,20 Ga, e deu origem ao núcleo Paleoarqueano do sul do Cráton 

São Francisco por meio de injeções de magmas TTG na crosta máfica-ultramáfica. O segundo período 

magmático, nomeado de Evento Rio das Velhas I, com idades entre 2,93 a 2,90 Ga, é registrado em toda 

parte sul do Cráton São Francisco, através de sucessivas intrusões de TTG’s e acreções tectônicas de 

arcos de ilhas. O último período de atividade magmática, nomeado de Evento Rio das Velhas II, com 

idades entre 2,80 a 2,77 Ga ocorreu em torno das margens da crosta continental gerada no Evento Rio 

das Velhas I, através de magmatismo relacionado ao arco e extrusão de lavas félsica na sequência 

principal do greenstone belt. A crosta TTG foi posteriormente injetada por volumosos granitóides 

potássicos que representam cerca de 30% do embasamento Arqueano do Sul do Cráton São Francisco 

(Romano et al. 2013), denominado evento Mamona (Farina et al. 2016). A maior parte dos batólitos de 

granitóides potássicos foram colocados entre 2750 e 2700 Ma.  

 Os TTG’s são intrudidos por granitoides Neoarqueanos e Paleoproterozóicos. Os granitoides 

Neoarqueanos, são agrupados segundo Noce (2000) em três episódios de colocação: 2780 a 2760 Ma, 

2720 a 2.700 Ma e ∼2600 Ma (baseados em idades de zircões por meio da razão U/Pb). De modo geral, 

a intrusão dos corpos de granitoides ocorreu no sul do QF durante o Paleoproterozóico em ambas as 

sequencias do tipo greenstone belt (Baltazar & Zuchetti 2007). Estes corpos de tonalitos e granitos 

compõem o Cinturão Mineiro, que evoluiu durante o Ciclo Orogenético Trnasamazônico (Teixeira, 

1985; Carneiro, 1992; Noce et al. 1998), cujas idades isotópicas variam de 2200 a 1900 Ma. 

O greenstone belt Rio das Velhas compreende os grupos Nova Lima e Maquiné. O grupo Nova 

Lima possui: (1) unidade basal vulcânica variando de toleítica a komatiítica, associada a grande 

quantidade rochas sedimentares químicas, (2) unidade vulcânica sobreposta, com vulcanismo félsicos 

associado, e (3) uma unidade clástica superior. A idade do vulcanismo basáltico, segundo Lobato et 

al.(2001c), por meio da análise da razão Sm-Nd em rocha total é de 2927± 180 Ma. Noce et al. (2002), 

obtiveram a idade de 2930 Ma por meio datação Pb/Pb em zircões. Lobato et al. (2001) por meio de 

datação U/Pb via SHRIMP conseguiram a idade de 2800 Ma, e no mesmo intervalo Machado et 

al.(1992) por meio da razão isotópica U/Pb em zircões, obtiveram a idade de 2776-2772 Ma. Esta última 

idade é contemporânea com a cristalização do complexo granodiorito Caeté, cujo os zircões foram 

datados em 2776 Ma (Machado et al. 1992). Carneiro (1992), nomeou o intervalo de 2.78 a 2.80 Ga, 

como Evento Orogênico Rio das Velhas, em que houve o retrabalho da crosta siálica Arqueana, intrusão 

de corpos tonalíticos e vulcanismo félsico do greenstone belt Rio das Velhas. As rochas sedimentares 

clásticas da unidade superior do greenstone belt, são predominantemente sequencias de grauvaca-
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argilitos, com evidências da significativa contribuição das rochas vulcânicas félsicas do greenstone belt 

e do retrabalhamento da crosta Arqueana. Os arenitos e conglomerados do Gurpo Maquiné, sobrepõe o 

Grupo Nova Lima ao longo de uma discordância angular ((Baltazar e Zuchetti 2007). 

As sequências supracrustal Proterozóia são constituídas pelo Supergrupo Minas, Grupo 

Itacolomi e Supergrupo Espinhaço. A distribuição do Supergrupo Minas define o contorno geométrico 

do QF, cujos os limites são definidos por grandes dobras do tipo sinclinais.  

 O Supergrupo Minas representa uma sequência de margem continental, com idades de 

sedimentação variando entre 2580 e 2050 Ma (Renger et al. 1994), ou entre 2600 e 2125 Ma (Machado 

et al. 1996). De acordo com Alkmin e Marshak (1998), a sequência Minas registra o desenvolvimento 

completo de um Ciclo de Wilson entre 2.5 e 2.0 Ga. Da base para o topo é dividida nos grupos Caraça, 

Itabira, Piracicaba e Sabará. O Grupo Caraça é composto por arenitos e conglomerados, e representa a 

fase rifte da bacia, cuja idade máxima de deposição segundo Machado et al. (2006) e Hartmann et al. 

(2006), foi de 2.6 Ga. O Grupo Itabira consiste em formações ferríferas bandadas presentes na Formação 

Cauê e rochas carbonáticas na Formação Gandarela. Babinski et al. (1995) encontraram a idade de 2.42 

Ga para as rochas da Formação Gandarela, o que se adequa com as idades mais antigas obtidas para o 

Grupo Caraça, porém Cabral et al. (2012), obtiveram a idade de 2.65 Ga para a Formação Cauê, através 

da datação de zircões presentes em uma lente máfica nas formações ferríferas bandadas, tal idade gera 

questionamentos sobre a posição estratigráfica da Formação Cauê no Supergrupo Minas. O Grupo 

Piracicaba é composto por quartzitos e xistos ferruginosos, conglomerados com seixos de itabirito e 

filitos carbonosos que foram depositados em um ambiente marinho raso a profundo. O Grupo Sabará é 

composto de depósitos sin-orogênicos depositados em uma bacia do tipo foreland, marcando assim a 

inversão tectônica da Bacia Minas (Renger et al. 1995, Alkmin e Marshak 1998), com idade máxima de 

deposição de 2.1 Ga (Machado et al. 1996).  
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Figura 2.3 - Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Baltazar et al. 2005) 
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 O Supergrupo Minas é coberto por conglomerados polimíticos, quartzitos sericíticos e pelitos 

do Grupo Itacolomi, que foram acumulados durante a fase de colapso após a orogenia Transamazônica 

Paleoproterozóica 2.10 Ga (Alkmim e Marshak, 1998; Farina et al. 2015). 

 O Supergrupo Espinhaço, que cobre uma pequena área do QF, foi depositado no 

Paleoproterozóico, cerca de 1840 a 1715 Ma (U-Pb; Machado et al. 1989). 

 

 

 

Figura 2.4 - Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (Modificado de: Matinwz-Dopico et al. 2017). 
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2.3 - AMBIENTE TECTÔNICO DO 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).  

 As rochas do embasamento (gnaisses, migmatitos e granitóides), ocorrem em domos (e.g. 

Bação, Bonfim, Caeté, Belo Horizonte e Santa Rita), envolvidos por sinclinais (e.g. Moeda e Dom 

Bosco) e uma grande estrutura homoclinal (homoclinal da Serra do Curral que contém o Supergrupo 

Rio das Velhas e o Supergrupo Minas). Ocorrem zonas de cisalhamento no contato entre as rochas 

supracrustais e as do embasamento ao redor dos domos (Romano, 1989).  

 Estruturas de domos e quilhas ocorrem de maneira dominante no mapa do Quadrilátero 

Ferrífero. Observam-se dois conjuntos de estruturas. O primeiro conjunto apresenta estruturas dobradas 

em escala regional com trend para NE (Sinclinal Gandarela, Anticlinal de Conceição e Sinclinal de 

Itabira). Enquanto o outro set é atribuído ao período do Neoproterozóico relacionado com a orogenia 

Brasiliana, incluindo falhas de empurrão com vergência para W. Observa-se ainda trama tectônica de 

caráter penetrativo (xistosidade, foliação milonítica, clivagem de crenulação, lineações minerais e de 

intercessão), relacionadas ao retrabalhamento de estruturas pré-existentes pela orogenia brasiliana.   

 Alkmin & Marshak (1998) atribuem a deformação das rochas do supergrupo Minas e do 

membro Itacolomi aos seguintes eventos deformacionais principais: 

Evento Arqueano 

1) Evento Compressional (D1): Foi responsável pela geração de dobras de tamanhos variados, 

zonas de cisalhamento e direção SE para NW ao longo das falhas de empurrão, o trend estrutural 

da Serra do Curral é reconhecido como uma estrutura cuja posição original foi preservada. A 

deformação heterogenia e progressiva é caracterizada juntamente com a progressão do 

metamorfismo.  

2) Evento (D2): É composto por falhas reversas e zonas de cisalhamento geradas em resposta ao 

evento compressional N-S, que afetou a região sul do QF e gerou dobras abertas em escala 

macro e mesoscópica, apresentando um eixo com direção E-W.   

 

Evento Transamazônico 

3) Evento (D3): Caracterizado por falhamentos e dobramentos, em resposta ao evento 

compressional E-W. As estruturas geradas mais notáveis são as falhas de empurrão geradas na 

borda leste com orientação N-S. Durante este evento o bloco superior do domo Bação foi 

envolvido na deformação, alterando as estruturas pré-existentes dos sinclinais Moeda e Dom 
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Bosco. Por essa razão o uplfit/anticlinal Mariana sobre o Rio das Velhas pode ser interpretado 

como a evolução de uma grande nappe nucleada por rochas do embasamento. 

4) Evento (D4): Esta deformação é resultante da tectônica distensional que permitiu o 

soerguimento de blocos do embasamento granítico-gnáissico. Este soerguimento estruturou a 

serra do Curral e as sinclinais Moeda, Dom Bosco, Santa Rita e Gandarela. Zonas de 

cisalhamento normais desenvolveram-se nos contatos dos domos com as rochas circundantes.  

 

Um quinto evento D5, é definido por Baltazar e Zuchetti, 2005 como: 

Evento Brasiliano (Porção Oriental do Quadrilátero Ferrífero) 

5) Evento (D5): A deformação D5 é representada regionalmente por uma foliação de direção NW, 

NS e NE, e mergulhos medianos para leste. A atitude dessa foliação é relacionada a rampas 

frontais e oblíquas dos fronts de empurrão, com movimento de massa de leste para oeste e que 

são as estruturas marcantes desta fase. Entre as megaestruturas relacionadas destacam-se o 

sistema de cisalhamento Fundão-Cambotas, formado pela articulação das falhas do Fundão e 

das Cambotas, e pela falha da Água Quente na serra do Caraça. 

 

2.4 - GEOMORFOLOGIA 

 
 A configuração geomorfológica do Quadrilátero Ferrífero remonta um prolongamento 

fisiográfico da estrutura Serra do Espinhaço, com forte condicionamento litoestrutural caracterizado por 

uma sucessão de sinclinais suspensos e anticlinais esvaziados e de cristas do tipo hogback (Souza et al. 

2005). 

A região apresenta grandes contrastes altimétricos, tendo como altitude máxima 2070 metros na 

Serra do Caraça, e cerca de 680 metros no Fecho de Sabará (Bezerra, 2014). Aliado ao controle 

litoestrutural, Salgado (2006), atribui às formas de relevo atuais da região a influência dos processos de 

erosão diferencial. Em geral observa-se as maiores altitudes nas serras que demarcam o limite da região, 

sobretudo, nos maciços formados pelos itabiritos e quartzitos do Supergrupo Minas e do Grupo 

Itacolomi. Enquanto, as áreas mais baixas estão associadas aos terrenos dos complexos metamórficos 

Arqueanos que aparecem na porção central e no entorno do QF (Barbosa & Rodrigues, 1967) (Figura 

2.5). 
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Figura 2.5 - Bloco diagrama demonstrando a estrutura geomorfológica do Quadrilátero Ferrífero 

(Barbosa & Rodrigues, 1967). 

 

 Varajão (1991), considerou que os contrastes altimétricos que frequentemente aparecem no QF, 

representam o testemunho de antigas superfícies de aplainamento que atuaram de modo distinto na 

Plataforma Sul-americana. Deste modo, ainda segundo o mesmo autor, têm-se a geomorfologia do QF um 

mosaico formado pelas províncias topográficas propostas por Barbosa & Rodrigues (1967), sendo elas, 

Serra do Caraça, Serra do Curral, Sinclinal Moeda, Serra de Ouro Branco, Complexo do Bação e 

Sinclinal Gandarela (Figura 2.6). 

 A Serra do Caraça consiste em uma sucessão de sinclinais e anticlinais com altitudes superiores a 

2000m, que devido aos processos tectono-estruturais, tornaram-se um complexo escarpado com variações 

altimétricas superiores a 1000 metros e orientado para porção externa (E) do QF. A Serra do Curral é 

caracterizada por Endo et al. (2001) como uma megaestruturas com direção NE-SW com aproximadamente 

100km de extensão. É constituída pela sucessão estratigráfica do Supergrupo Minas que se encontra dobrada 

na região e com altitude média de 1200m,  com cota máxima na Serra da Piedade com 1783m.  O Sinclinal 

Moeda é um conjunto de cristas orientadas N-S, com altitudes médias de 1300 metros. As altitudes desta 

serra são variadas, as cotas diminuem em direção ao interior do Sinclinal e se elevam novamente nas 

proximidades do Pico de Itabirito. A Serra de Ouro Branco delimita o sul do QF, sendo caracterizada 

como uma estrutura sigmoidal, com diferenças altimétricas que chegam a 600 metros. 

 Na parte central do QF, destaca-se o Complexo do Bação que é caracterizado por uma sequência 

de colinas arredondadas com altitude máxima de 1100 metros, e vales encaixados. A área é atravessada 

de norte a sul pelo vale do rio Itabirito. Apresenta um intenso intemperismo nas rochas do embasamento 

cristalino, formando assim, processos erosivos do tipo voçoroca de grande porte. O Sinclinal Gandarela 

localiza-se na porção NE do QF, sendo considerado um sinclinal suspenso. A região apresenta cotas 

médias de 1200 metros, apresentando picos de 1581 metros, que são cobertos por lateritas. 
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 Salgado et al.(2004), no intuito de entender os processos erosivos diferenciais no QF, estudaram 

o papel da denudação geoquímica na região. Os autores observaram três comportamentos denudacionais 

geoquímicos distintos: 

 

- rochas carbonáticas: elevadas taxas de denudação geoquímica; 

- granitos, gnaisses, xistos e filitos: taxas médias de denudação geoquímica; 

- quartzitos e itabiritos em relação às depressões adjacentes (xistos, filitos, 

granitos e gnaisses): baixas taxas de denudação geoquímica. 

 

 

 

Figura 2.6 - Modelo digital de elevação de terreno do QF com as principais estruturas geomorfológicas em 

destaque. 

 

 



CAPÍTULO 3 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 - DETERMINAÇÃO DE VALORES DE BACKGROUND E 

AVALIAÇÃO DO GRAU DE CONTAMINAÇÃO E POLUIÇÃO DOS 

SEDIMENTOS. 

Uma das definições de poluição apresentadas na literatura é '' a introdução pelo homem no 

ambiente de substâncias ou energia suscetíveis de causar riscos à saúde humana, prejudicar os recursos 

vivos e sistemas ecológicos, danos à estrutura ou comodidade ou interferir no uso legítimo de o meio 

ambiente '' (Holdgate, 1979). É evidente a partir dessa definição que a poluição é causada por atividades 

antropogênicas. Portanto, a avaliação da poluição está relacionada ao trabalho de diferenciar 

concentrações naturais e antropogênicas em meios ambientais (Dung et al. 2013). Em muitos trabalhos, 

os termos contaminação e poluição são utilizados como sinônimos, no entanto Chapman (2007) define 

esses termos como: “A contaminação é simplesmente a presença de uma substância onde ela não deveria 

estar ou em concentrações acima do background. Poluição é a contaminação que resulta ou pode resultar 

em efeitos biológicos adversos''. Nesse sentido Dung et al. (2013) concluem que poluição é um grave 

caso de contaminação.   

Os metais pesados não são biodegradáveis e ocorrem naturalmente nos sedimentos, solos, águas 

e organismos vivos em concentrações referentes aos valores de background. Portanto, parece difícil 

distinguir entre concentrações naturais e antropogênicas de metais pesados. Relacionado a isso, há 

também uma questão prática no que diz respeito ao desenvolvimento de diretrizes para a legislação 

ambiental, porque a maioria das diretrizes ambientais é baseada em valores e níveis de toxicidade 

(Carlon, 2007). Consequentemente, vários estudos que abordaram métodos de determinação de valores 

de backgroud, bem como terminologias relacionadas a valores históricos, foram publicados (por 

exemplo, Tack et al. 1997; Matschullat et al. 2000; Reimann e Garrett 2005). Gałuszka & Migaszewski 

(2011) abordaram o problema de definir e entender o termo background geoquímico. Eles também 

descreveram métodos para avaliar o contexto geoquímico, bem como métodos de avaliação da influência 

antropogênica no meio ambiente. 

O termo “metal pesado” refere-se a metais com um peso específico maior que 4 ou 5 g/cm³, 

incluindo ainda os lantanídeos e actinídeos. No entanto, muitas definições diferentes foram propostas - 

algumas baseadas na densidade, outras no número atômico ou no peso atômico e outras nas propriedades 

químicas ou na toxicidade (Duffus, 2002). Embora exista muita controvérsia sobre o uso do termo 

'metais pesados' e alguns autores o refiram como '' um termo científico sem sentido ou '' um termo 
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científico ruim '' (Duffus, 2002; Chapman, 2007), ele é amplamente usado para indicar metais de 

transição, que são uma preocupação ambiental (Batley, 2012). Nas ciências ambientais, "metais 

pesados" geralmente se refere a elementos traços que potencialmente causam efeitos nocivos, incluindo 

As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, e Zn (Alexander & Fairbridge 1999; USEPA 2001). 

Também existem muitas definições de concentração geoquímica natural (background) de um 

elemento documentado na literatura (por exemplo, Hawkes & Webb 1962; Pfannkuch 1990; Tack et al. 

1997; Matschullat et al. 2000). As abordagens para derivar esse termo diferem entre geoquímica de 

exploração, onde foi originalmente definida, e ciências ambientais, onde tem sido aplicada amplamente 

desde as últimas décadas do século XX (Reimann & Garrett 2005; Reimann et al. 2005). Como 

conseqüência, o termo "background" geoquímico também tem um significado diferente na geoquímica 

da exploração em comparação às ciências ambientais. Gałuszka & Migaszewski (2011) apontaram que 

o conceito de background geoquímico é importante na geoquímica de exploração para pesquisa de novos 

minérios, enquanto nas ciências ambientais é usado para detectar influências antropogênicas no meio 

ambiente. Para o desenvolvimento dessa tese, o termo background geoquímico é definido como 

concentração do elemento que reflete os processos naturais e, portanto, não é influenciada pelas 

atividades humanas (Matschullat et al. 2000), que está de acordo com a definição de Gałuszka (2007) 

para o background no ponto de vista da ciência ambiental. 

A diferenciação entre origem natural e antropogênica de metais pesados é uma medida relativa 

(Matschullat et al. 2000), que também é determinada, por exemplo, pela composição do material 

parental. O background geoquímico permite a distinção entre áreas poluídas e não poluídas e é útil para 

avaliar a extensão das atividades humanas e o destino (mobilização, migração e deposição / absorção de 

substâncias no ambiente) dos elementos (Gałuszka 2007). Além disso, também permite reconhecer áreas 

com maior background local devido à ocorrência de mineralização. 

Segundo Reimann et al. (2005), Reimann & Garrett (2005) e Gałuszka & Migaszewski (2011) 

os termos threshold value (valor limiar) e baseline (linha de base) são frequentemente usados em 

equivalência a background geoquímico, embora possuam significados distintos. Threshold value indica 

os limites máximos de ocorrência dos valores de background (Garrett, 1991), enquanto baseline values, 

refere-se à concentração atual para poder quantificar mudanças futuras na concentração (Reimann & 

Garrett, 2005). 

Sedimento é definido como 'partículas derivadas de rochas ou materiais biológicos que foram 

transportados por um material fluido ou sólido suspenso ou assentado na água' '(Horowitz, 1985). Os 

sedimentos são frequentemente caracterizados por condições aeróbicas e anaeróbicas. Em condições 

anaeróbicas, os sedimentos tendem acumular matéria orgânica, por exemplo em áreas úmidas, incluindo 

sedimentos estuarinos, podem conter um conteúdo de matéria orgânica superior a 20% (Luthy et al. 

2003). Quando o sedimento contém enxofre, condições anaeróbicas podem resultar na precipitação de 
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minerais como pirita ou outras fases de sulfeto de ferro (Morse et al. 1987), podendo estar relacionados 

com metais pesados. Ainda Segundo Manceau et al.(2002) os sedimentos são derivados principalmente 

dos processos de intemperismo e da decomposição de materiais orgânicos, e situados na interface entre 

a geosfera, a atmosfera, a biosfera e a hidrosfera, onde representam uma grande fonte de metais pesados 

liberados para o meio ambiente, como resultado de atividades antropogênicas (Manceau et al. 2002).  

Os sedimentos compõem um dos mais importantes compartimentos biogeoquímicos do planeta 

(Solomons & Brils, 2004). Este compartimento é diretamente afetado pela contaminação dos ambientes 

aquáticos, uma vez que possui grande  capacidade de absorção/adsorção de metais pesados, 

caracterizando-se como depósitos geoquímicos de metais tóxicos, controlando também a 

disponibilidade e o transporte destas substâncias para a hidrosfera, atmosfera e a biota (Walling, 2006).  

Os sedimentos contaminados podem causar inúmeros danos à saúde da população exposta, tornando-se 

por isso, uma importante ferramenta na determinação dos padrões de distribuição dos contaminantes 

dos sistemas aquáticos (Ferreira et al. 2001; Casas et al. 2003; Vicq et al. 2015).    

 

3.1.1 - Metodologias para Normalização dos Dados Geoquímicos 

As concentrações de metais pesados são influenciadas pelas características dos sedimentos, 

como a distribuição de tamanho de grão, matéria orgânica e / ou teor de argila e concentrações dos 

elementos principais (Loring, 1990). Portanto, tanto a determinação do background geoquímico quanto 

a avaliação da poluição devem levar em consideração esses efeitos e compensar ou normalizar essas 

diferenças composicionais (Aloupi & Angelidis 2001). Segundo Dung et al. (2013) existem dois 

métodos principais de normalização, baseados na granulometria e nas características geoquímicas dos 

sedimentos. 

Métodos Granulométricos 

Segundo Loring & Rantala (1992), a distribuição do tamanho de grão é um fator importante no 

controle da distribuição de elementos traços nos sedimentos. Portanto, a normalização de uma fração 

granulométrica é um método comum, pois o conteúdo de elementos traços tende a aumentar com o 

aumento da fração mais fina (Aloupi & Angelidis 2001). Os metais pesados mostram uma forte afinidade 

com a fração argila e pelo material que revestem os grãos, como óxidos de ferro e manganês (Roussiez 

et al. 2013), já as fracos mais grossas (fração do tamanho areia) apresentam menir afinidade com os 

metais pesados (Loring & Rantala, 1992). Herut & Sandler (2006) ainda justificam a afinidade dos 

metais pesados pelas partículas finas dos sedimentos devido à área superficial mais alta e às 

características de composição das partículas finas. Como a separação da fração do tamanho da argila 

(<2um) para análise é trabalhosa, vários autores (i.e, Chester 1990; Hung & Hsu 2004; Herut  & Sandler 

2006) sugeriram escolher a fração <20 ou <64 um para uso na normalização granulométrica. 
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No entanto, a normalização de uma fração granulométrica foi criticado por Forstner et al. (1989) 

que argumentaram que tal critério é insuficiente porque as amostras podem ser diferentes em relação às 

suas características mineralógicas, o que não se reflete sistematicamente nas diferenças na distribuição 

do tamanho dos grãos. Nesse caso, apenas o critério de distribuição granulométrica não pode explicar a 

variabilidade nas concentrações de elementos traços. 

Métodos Geoquímicos 

Como os metais pesados tendem a se ligar a minerais de argila, hidróxidos de ferro, alumínio e 

manganês e matéria orgânica, a normalização pode ser obtida usando um dos fatores representativos 

desses componentes dos sedimentos como proxy. A normalização geoquímica geralmente usa um 

elemento conservador como normalizador. Além disso, o normalizador deve ser insensível a inputs de 

fontes antropogênicas e estável a influências ambientais, como redução /oxidação, adsorção / dessorção 

e outros processos diagenéticos (Schiff & Weisberg, 1999). 

Segundo Loring (1990), um elemento usado como normalizador deve ser um constituinte 

principal do veículo de metais pesados e deve refletir as variações granulométricas nas amostras. O 

alumínio (Al) - o principal constituinte da fração alumino-silicato, é comumente usado como 

normalizador (Ho et al. 2010, 2012). O uso da normalização pelo Al é fácil, preciso e é possível 

determinar com precisão as concentrações de Al (Herut & Sandler 2006; Ho et al. 2012). 

Certos elementos como Hg e Cd podem se acumular na matéria orgânica (Loring & Rantala 

1992) ou em camadas anóxicas, onde metais pesados são encorporados em fases sulfídricas secundárias 

(Baeyens et al. 1991). Nessas circunstâncias, a normalização pelo Al não é eficaz devido a uma 

correlação pobre ou insignificante entre metais esses pesados e o Al (Baeyens et al. 1991). Ferro (Fe) e 

matéria orgânica têm sido utilizados como normalizadores se não houver evidências de fonte 

antropogênica em relação a esses componentes (Aloupi & Angelidis 2001). No entanto, deve-se notar 

que o teor de Fe e matéria orgânica pode ser significativamente afetado por processos diagenéticos 

precoces ou por fortes efeitos redox que são frequentemente observados em sedimentos estuarinos e 

costeiros (Kersten  & Forstner 1991). Além disso, a alteração da salinidade em um ambiente estuarino 

pode causar uma precipitação de hidróxidos de ferro e alumínio (Goërlich et al. 1989), o que pode 

interferir na normalização. Loring (1990) indicou que o Li era mais eficaz como fator de normalização 

que o Al em amostras enriquecidas em filossilicatos T-O-T [duas folhas tetraédricas (T) para cada folha 

octaédrica (O)]] para sedimentos derivados da erosão glacial de rochas cristalinas.  

Deve-se mencionar que não apenas os elementos acima são usados para normalização, mas 

também outros elementos foram propostos (por exemplo, K, Sc, Ga, Zr, Cs, Be, Ti e Si) (Ackermann 

1980; Grant & Middleton 1990; Grousset et al. 1995). No entanto, dificuldades na determinação de 
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alguns desses elementos impedem que eles sejam amplamente utilizados como normalizadores (Dung 

et al.2013). 

Segundo Herut & Sandler (2006), a normalização geoquímica apresenta vantagens se 

comparada à normalização baseada apenas na granulometria, pois normaliza tanto o tamanho do grão 

quanto a variação da composição nas amostras. Dung et al. (2013) sintetizaram os principais modos de 

normalização geoquímica, e estão descritos abaixo: 

• Dividindo a concentração total dos metais pesados na concentração do normalizador - 

É aplicado quando o índice de geoacumulação (Igeo) ou o fator de enriquecimento (FE) 

é calculado (Förstner et al. 1990; Duodu et al. 2011). Esses índices são usados para 

determinar o status de poluição (Igeo) ou o grau de enriquecimento (FE) em 

sedimentos. 

•  Calculando a equação de regressão linear de uma concentração de metal pesado versus 

a concentração do normalizador ou uma razão entre a concentração de metal pesado e 

a concentração do normalizador (Prohic et al. 1995, Covelli & Fontolan 1997, Ho et 

al. 2010). 

• Calculando a linha de regressão entre um metal pesado e o normalizador através de um 

ponto de articulação (areia não poluída é comumente usada) e selecionando a 

composição padrão de sedimentos  (Herut & Sandler 2006). 

• Normalização por multiparâmetros: usando a combinação da fração argila e dos 

elementos normalizadores para construir uma equação de regressão múltipla com 

elevado coeficiente de regressão (Muller-Karulis et al. 2003). 

Van der Weijden (2002) alerta sobre o uso indiscriminado da normalização dos dados 

geoquímicos. Segundo o autor, em situações em que o coeficiente de variação do normalizador é grande 

comparado ao coeficiente de variação das outras variáveis, pode introduzir falsas correlações e ainda 

pode destruir a correlação existente antes da normalização. 

 

3.1.2 – Metodologias para Determinação dos Valores de Background 

A determinação de valores de referência (background geoquímico) 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). 
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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. 2000). 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). 

Matschullat et al. 2000, Reimann & Garrett 2005 e Desaules 2012 distinguem dois métodos 

principais para determinação de concentrações do background geoquímico. Esses métodos são 

conhecidos como métodos estatísticos (indiretos, teóricos) e empíricos (diretos, geoquímicos). Por outro 

lado, métodos integrados que combinam métodos estatísticos e empíricos são aplicados por outros 

autores (Gałuszka 2007; Qi et al. 2010). 

 

3.1.2.1 - Métodos Geoquímicos (Diretos ou Empíricos) de Determinação de Valores de 

Background 

Os métodos geoquímicos também são chamados de métodos diretos ou métodos empíricos 

relacionados ao trabalho de campo e de laboratório. Esses métodos se referem à investigação de amostras 

não afetadas por atividades industriais, também conhecidas como amostras pré-industriais. Nestes 

métodos geoquímicos, amostras de núcleo profundo ou amostras coletadas a uma certa distância de 

fontes de poluição antropogênicas são usadas para estabelecer os valores de background de metais 

pesados nos sedimentos ou solos de uma área alvo. Exemplos de meios de amostragem que podem ser 

usados para deduzir valores background são sedimentos de terraços aluviais profundos, sedimentos de 

cavernas, amostras de poços, etc. ... (Boviken et al. 1996; Swennen & Van der Sluys 1998; Cappuyns 

2004). A amostragem de sedimentos de terraços foi aplicada por Swennen & Van der Sluys (1998) na 

Bélgica e em Luxemburgo para deduzir as concentrações background de metais pesados nos sedimentos. 

Características geoquímicas como pH, conteúdo de carbono e enxofre, isótopos e dados cronológicos 

são geralmente necessárias para a interpretação dos dados (Matschullat et al. 2000). Ao coletar vários 

tipos de amostras (por exemplo, águas superficiais, sedimentos de corrente, sedimentos de planície de 

inundação, solos e húmus), o Fórum de Pesquisas Geológicas da Europa (FOREGS, agora Euro Geo 

Surveys) forneceu um mapa de linha de base geoquímico para a Europa (Salminen et al. 1998) . O 

excesso de sedimentos em combinação com informações sobre a história sedimentológica e a idade das 

amostras permite reconstruir a história de poluição de uma determinada área (Cappuyns 2004). Nesta 

abordagem, os valores médios ou medianos de metais pesados em camadas de sedimentos que se supõe 

terem uma origem pré-industrial são usados como valor geoquímico de base. 
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3.1.2.2 - Métodos Estatísticos (Diretos ou Empíricos) de Determinação de Valores de 

Background 

Esses métodos determinam e eliminam os valores discrepantes relacionados a fontes 

antropogênicas - dentro do conjunto de dados que consiste em concentrações de elementos em 

sedimentos. Os valores discrepantes são principalmente identificados com base no cálculo do desvio 

padrão, na técnica de análise de regressão (Matschullat et al. 2000) ou usando o método gráfico do 

boxplot. 

As principais metodologias estatísticas utilizadas são descritas abaixo e foram testadas para os 

sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero. Os resultados são apresentados em Vicq et al. (2019), 

onde o autor dessa tese de doutoramento é um dos co-autores. 

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,  

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. 

Análises associadas envolvem a confecção de mapas onde os valores obtidos são divididos em 

duas faixas de concentração: resultados abaixo do valor de referência e dados acima destes valores. Os 

valores acima do Q3 são destacados com uma simbologia diferenciada.  

Embora os métodos estatísticos estejam associados a várias vantagens, como a ampla seleção 

de diferentes testes estatísticos, métodos gráficos e programas de computador facilmente disponíveis 

para processamento de dados e imagens (Gałuszka 2007), esses métodos foram criticados devido às 

características particulares dos dados geoquímicos. Geralmente, os dados geoquímicos de um 

determinado local são fortemente influenciados pela variabilidade espacial e temporal e há também a 

incerteza na amostragem, preparação e análise da amostra, que não é considerada nos métodos 

estatísticos para determinação dos valores background (Rencz et al. 2006). Além disso, o requisito de 

um grande número de dados para poder executar testes estatísticos significativos nem sempre é atendido 

em situações reais. Com relação ao tamanho do conjunto de dados para determinação dos valores de 

background geoquímicos, Garrett & Grunsky (2001) recomendaram que um subconjunto de dados em 

um conjunto de dados de multi-população tivesse um tamanho mínimo de 30. Quando procedimentos 
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multivariados são usados, o tamanho mínimo de o conjunto de dados deve ser 8 ou 9 vezes o número de 

elementos analisados (Dung et al. 2013). 

A tabela 3.1 sintetiza as principais vantagens e ressalvas quanto o uso das diferentes 

metodologias de determinação de valores de background geoquímico segundo Galuszka (2007) 

 

Tabela 3.1: Vantagens e ressalvas quanto o uso de distintas metodologias para determinação dos valores de 

background geoquímico (Modificada de Galuszka 2007, in Dung et al. 2003). 

  Vantagens Ressalvas 

Método 
Estatístico 

Fornece um intervalo de ocorrências de 
valores de background 

Exigência de uma quantidade mínima de dados 

Diversas possiblidades de aplicações de 
testes estatísticos e softwarespara 

processamento dos dados 

Não considera o contexto geoqúimico e possuí 
incertezas quanto às metodologias de coleta e 

análises químicas 

   

Métodos 
Geoquímicos 

Obtenção de um único valor de 
background 

Custo elevado 

Não necessita de complexos 
processamento de dados 

Procedimentos laboratoriais complexos 

Específico para uma determinada área 
de estudo 

Necessita de um bom conhecimento da área de 
estudo 

  

Métodos 
Integrados 

 
Fornece um intervalo de ocorrências de 

valores de background 
Custo elevado 

Específico para uma determinada área 
de estudo 

Procedimentos laboratoriais complexos 

  
Necessita de um bom conhecimento da área de 

estudo 

 

3.1.3 - Metodologias para Avaliação do Grau de Poluição e/ou Contaminação de 

Sedimentos  
  

  

Uma série de procedimentos de avaliação da poluição e/ou contaminação dos sedimentos foi 

desenvolvida, levando em consideração os efeitos de vários tipos de atividades antropogênicas, como 

agricultura, indústria, transporte, etc. Além de métodos baseados em concentrações totais, alguns 

métodos são baseados na fração disponível / reativa de um elemento. 

 

3.1.3.1- Diretrizes de Controle da Qualidade dos Sedimentos 

 

A maneira mais simples de avaliar a poluição por metais pesados em sedimentos é usar as 

Diretrizes de Qualidade de Sedimentos (DCQS). Essas diretrizes consistem em um conjunto de valores 

de concentrações de metais pesados que precisam ser avaliados. Esses valores podem ser considerados 
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como as concentrações limiares de metais pesados que causam efeitos biológicos adversos. A poluição 

por metais pesados pode ser avaliada simplesmente comparando as concentrações medidas e as dadas 

pelos DGQS. Geralmente, esses valores não são apenas baseados em valores de background, mas 

também podem ser derivados de testes de bio-sensaio (CCME 2002; Carlon 2007). 

Idealmente, diferentes funções ecológicas dos sedimentos devem resultar em diferentes 

diretrizes de qualidade de sedimentos. Por exemplo, vários organismos aquáticos ingerem sedimentos 

aquáticos ou detritos particulados ou vivem dentro do sedimento (Luthy et al. 2003). Portanto, as 

diretrizes de qualidade de sedimentos são baseadas em uma abordagem de proteção da vida aquática 

(CCME 2002). O CCME (Conselho Canadense do Meio Ambiente) definiu para sedimentos, dois tipos 

de valores de referência a saber, ISQG (Diretrizes Provisória de Qualidade dos Sedimentos) e PEL 

(Nível de Efeito Provável). O ISQG é o nível mais conservador e o PEL representa '' o limite inferior da 

faixa de concentrações químicas que são geralmente ou sempre associadas a efeitos biológicos adversos 

'' (CCME 2002). 

 

3.1.3.2 - Relação Estatística entre Características Geoquímicas 

Este método tem sido amplamente utilizado com ferramentas estatísticas como regressão linear, 

análise fatorial, análise de componentes principais e regressão linear múltipla para identificar o valor de 

background e para avaliar o status de contaminação (por exemplo, Ho et al. 2010; Varol 2011). Sugere-

se também que razões isotópicas (de isótopos de Pb, Cd, Cr, Cu e Zn) sejam uma ferramenta sensível 

para distinguir entre o contexto geoquímico e as frações antropogênicas desses elementos (Wong & Li 

2004; Hoefs 2009). No entanto, a existência de minérios e processos biogeoquímicos pode afetar os 

resultados de relações geoquímicas e isotópicas (Reimann & Caritat 2005). Embora os isótopos estáveis 

tenham sido considerados uma ferramenta nova e sensível em comparação às técnicas convencionais 

para rastrear a poluição antrópica por metais pesados, existem várias limitações em relação a essa técnica 

(Hoefs 2009). Por exemplo, o método isotópico de Cu pode ser usado para rastrear processos redox 

naturais, mas as variações devidas aos processos redox em um único depósito geralmente são muito 

maiores que a variação entre depósitos (Hoefs 2009). 

3.1.3.3 - Índices Quantitativos  

Os métodos quantitativos são baseados no cálculo de índices de qualidade ambiental (índices de 

sedimentos). Esses métodos são considerados uma ferramenta eficaz para transformar os dados 

ambientais brutos em informações genéricas para não especialistas, fornecendo informações aos 

gestores para classificar e priorizar as áreas contaminadas para investigações adicionais (Chapman, 

1990; Caeiro et al. 2005; Buykx et al. 2010). Abaixo são descritos os principais índices utilizados na 

literatura para avaliação da qualidade dos sedimentos. 
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• Índice de geo-acumulação (IGEO)  

O índice de geo-acumulação, originalmente proposto por Müller (1969),  representa a 

intensidade da poluição de locais de amostragem individuais (Förstner et al. 1990). Pode ser calculado 

pela equação (1) e a comparação é baseada em sete classes de qualificação (Qingjie et al. 2008; Duodu 

et al. 2011): IGEO < 0, não poluído; 0 < IGEO < 1, não poluído a moderadamente poluído; 1 < IGEO 

< 2, moderadamente poluído; 2 < IGEO < 3, moderadamente poluído a muito poluído; 3 < IGEO < 4, 

muito poluído; 4 < IGEO < 5, muito poluído a altamente poluído; IGEO > 5, altamente poluído 

𝐼𝐺𝐸𝑂 = 𝑙𝑜𝑔
2(

𝐶𝑛
1.5 𝑥 𝐵𝑛

)
 (1) 

Onde: Cn  é a concentração medida do metal examinado no sedimento e Bn é o valor de referência local 

do metal (background). 

O Igeo é uma medida quantitativa simples da poluição por metais pesados em sedimentos, mas 

não leva em consideração o tamanho dos grãos e a variabilidade geoquímica natural devido ao uso de 

um único valor de background e tende a minimizar o grau de poluição devido ao fator numérico (1,5) 

introduzido artificialmente (Covelli & Fontolan 1997). 

• Fator de Enriquecimento (EF) 

Este método normaliza as concentrações de metais pesados em relação a um outro metal de 

referência como Fe ou Al (Ravichandran et al. 1995).  

O EF pode ser calculado de acordo com a equação abaixo (2): 

𝐸𝐹 =  
(𝐶𝑛

𝐶𝑣𝑟𝑙⁄ )𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

(𝐵𝑛
𝐵𝑣𝑟𝑙⁄ )𝑉𝑟𝑙

 (2) 

Onde: Cn é a concentração de determinado elemento no local de interesse; Cvrl é a concentração do 

elemento de referência; Bn é o valor de referência local do elemento em estudo; Bvrl é o valor de 

referência local do elemento de referência.  

 O Fator de Enriquecimento pode fornecer uma visão sobre como diferenciar uma fonte 

antropogênica de um processo natural. EF’s próximos a 1 indicam uma fonte crustal, enquanto que 

valores maiores que 10 estão relacionados a fontes e/ou processos antropogênicos (Nolting et al. 1999). 

Além disso, os EF’s também podem auxiliar na determinação do grau de contaminação do metal. Cinco 

categorias de contaminação são reconhecidas com base no fator de enriquecimento, onde: EF<2 indica 

um ambiente sem contaminação pelo metal analisado devido a uma deficiência de enriquecimento deste; 

2<EF<5 enriquecimento moderado; 5<EF<20 enriquecimento significativo, já aqui indica um grau 
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considerável de contaminação; 20<EF<40 enriquecimento muito alto; EF>40 enriquecimento 

extremamente alto, ambiente muito contaminado (Sutherland, 2000; Loska & Wiechuya, 2003). 

Normalmente, são utilizados os valores  da crosta continental ou crosta continental superior, 

como material de referência. O uso da crosta como material de referência tem sido discutido, porque as 

composições dos locais de amostragem são específicas e diferentes de local para local (Reimann & De 

Caritat 2005). Para lidar com esse argumento, Abrahim & Parker (2008) sugeriram o uso de valores de 

fundo locais (por exemplo, de uma camada profunda de sedimentos não afetada pela poluição) em vez 

da composição média da crosta. Esse índice tem sido utilizado em muitos estudos (i.e, Covelli & 

Fontolan 1997; Loska et al. 1997; Rubio et al. 2000; Woitke et al. 2003; Abrahim & Parker 2008; Ho 

et al. 2010; Leão et al. 2019), aplicando diferentes elementos normalizadores e usando valores de 

background determinados por diferentes métodos. 

• Fator de contaminação (CF) e Índice de Carga de Poluição (PLI) 

Este é o mais simples dos índices que se propõem a analisar a contaminação de sedimentos. O 

CF é obtido a partir do quociente entre a concentração de cada metal e seu valor de referência local, 

como mostra a equação (3). Os valores de CF são interpretados segundo Hakanson (1980): FC <1 baixa 

contaminação; 1 <FC <3 contaminação moderada; 3 <FC <6 contaminação considerável; e FC> 6 

contaminação muito alta. 

𝐶𝐹 =
𝐶𝑛

𝐵𝑛
                                                 (3) 

O índice de carga de poluição (PLI) foi sugerido por Tomlinson et al. (1980) para 

determinar o status de poluição de metais pesados em sedimentos de uma área específica. 

Embora este índice tenha sido desenvolvido originalmente para solos, também foi aplicado a 

sedimentos. Esse é um índice integrado, pois abrange todos os metais pesados estudados em 

um índice. A vantagem desse índice é que ele é facilmente compreendido por não cientistas e 

permite comparar o status de poluição de diferentes locais, porque todos os metais estudados 

são considerados juntos em um índice. Este índice é calculado através do fator de contaminação 

(CF). CF é o quociente de concentração de um metal pesado em uma amostra e a concentração 

do mesmo metal pesado em um fundo ou material de referência. O status de poluição de um 

único metal pesado no local de amostragem é avaliado pela comparação da CF de cada metal 

pesado.  

O PLI para uma amostra de sedimento é calculado como a média geométrica dos fatores de 

concentração (CF) dos metais (Equação (4) - Tomlinson et al. 1980), trata-se de um índice agregativo 

que busca dar uma explicação para o nível global de poluição por metais nos sedimentos. Assim,  um 
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ambiente com PLI > 1 classificado como poluído, enquanto que <1 indica que não há poluição 

(Tomlinson et al. 1980). 

𝑃𝐿𝐼 = √(𝐶𝐹1 𝑋 𝐶𝐹2 𝑋 𝐶𝐹3 … 𝑋𝐶𝐹𝑛)
𝑛

  (4) 

Onde: n é o número de metais analisados. 

3.2 – ESTATÍSTICA APLICADA À PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA 

A utilização de ferramentas estatísticas em campanhas de mapeamento geoquímico visa 

simplificar a interpretação da grande quantidade de dados gerados. Segundo Frizzo & Licht (2007), as 

técnicas estatísticas possibilitam a identificação de feições que a priori estavam ocultas, caracterizar o 

comportamento de elementos geoquímicos e identificar as correlações elementares que possam estar 

relacionadas com possíveis depósitos minerais. 

Lidar com dados geoquímicos requer lidar com as características subjacentes dos dados que 

estão relacionadas às técnicas de amostragem e analíticas. Dados geoquímicos são geralmente 

complexos e contêm muitas variáveis. Os sinais de fatores geológicos e outros que influenciam o 

material da superfície a partir do qual as amostras geoquímicas são coletadas aparecem como padrões e 

anomalias de múltiplos elementos. Anteriormente, acreditava-se que os dados geoquímicos podiam ser 

modelados como dados de uma distribuição aleatória, como normal ou lognormal. No entanto, vários 

estudos mostraram que isso tem sido uma exceção e não uma regra, quando são considerados conjuntos 

de dados geoquímicos regionais. Dados geoquímicos raramente seguem distribuições normais ou 

mesmo logormais (Reimann & Filzmoser 2000). A situação comum produz conjuntos de dados que 

contêm uma abundância de valores bastante pequenos, juntamente com alguns muito grandes, os 

chamados outliers. 

Segundo Mapa (2015) os procedimentos estatísticos realizados em um determinado conjunto de 

dados, geram a possibilidade de realizar intepretações e inferências sobre a população amostrada. A 

confiabilidade e representatividade dos procedimentos das operações estatísticas é diretamente 

proporcional ao número de amostras. O procedimento típico de análise de dados geoquímicos inclui a 

descrição da frequência de elemento único e distribuição espacial, seguida de uma investigação de 

associações e padrões de vários elementos e, finalmente, os estágios de modelagem e interpretação.  

Existem diversas metodologias estatísticas que podem ser aplicadas na Prospecção Geoquímica, 

abaixo serão apresentadas as principais operações entre as estatísticas uni e multi variadas que foram 

utilizadas para execução dessa tese de doutorado. 
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3.2.1 – Estatística Univariada 

 A estatística univariada trata da análise de cada variável medida separadamente. Desse modo 

são geradas tabelas dos principais parâmetros estatísticos básicos (média, mediana, máximo, mínimo...), 

bem como tabelas de distribuições de frequências, histogramas e boxplot. A análise estatística univariada 

é utilizada em metodologias estatística para determinação dos valores de background, como descrito no 

tópico anterior, bem como valores limiares e anomalias geoquímicas.  

Os dados analíticos gerados em uma campanha de mapeamento geoquímico para um único 

elemento, constituem em uma massa caótica de valores ordenados de acordo com as normas de remessa 

laboratoriais. A análise estatística inicia-se com a organização em ordem crescente dos dados, a fim de 

visualizar os valores extremos de concentrações para tal elemento, obtendo assim a amplitude dos dados. 

É necessária uma avaliação exaustiva de cada elemento, incluindo a avaliação dos limites inferiores de 

detecção, a amplitude e a natureza (forma) da distribuição dos dados e distribuição de frequência. A 

etapa de caracterização dos dados é um pré-requisito para a limpeza e transformação bem-sucedidas dos 

dados antes que a análise estatística multivariada seja abordada (Reimann et al. 2002). 

O histograma consiste numa representação gráfica da distribuição de frequências de uma massa 

de dados de uma mesma variável. Normalmente, são representados por gráficos do tipo barras verticais 

(retângulos), em que a base de cada um deles corresponde ao intervalo de classe e a sua altura à 

respectiva frequência. A construção de histogramas tem caráter preliminar em qualquer estudo e é um 

importante indicador da distribuição de dados. Podem indicar se uma distribuição aproxima-se de uma 

função normal, como pode indicar mistura de populações quando se apresentam bimodais. O histograma 

também é usado para determinar a posição da mediana, pois esta está na posição em que passando uma 

linha vertical por esse ponto o histograma fica dividido em duas partes com áreas iguais (Bedregal, 

2018). 

Uma das representações de frequências mais utilizadas  é o gráfico boxplot (Figura 3.1). O 

boxplot divide os valores ordenados dos dados em quatro partes iguais, a partir da definição da mediana, 

e depois em quartis Q1 (25%) e Q3 (75%). O intervalo entre Q1 e Q3 define o box central que contém 

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 os resultados que estão 

acima do UIF são considerados outliers, chamados de anomalias geoquímicas (Matschullat et al. 2000; 

Vicq et al. 2019). 
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Figura 3.1 - Exemplo de gráfico boxplot para a concentração de um elemento químico (Reimann et al. 2005) 

 

Os valores de outliers podem ser devidos a erros ou processos naturais ou antropogênicos. É 

necessário distinguir entre fontes analíticas e geológicas ou geoquímicas de valores dos outliers, que 

possuem diferentes intepretações, na geoquímica indicam processos geoquímicos raros, na geoquímica 

da exploração eles representam mineralizações e, na geoquímica ambiental, indicam contaminações. De 

qualquer forma, os outliers não fazem parte da distribuição predominante. Os outliers  podem, no 

entanto, conter muitas informações valiosas; portanto, seu reconhecimento e interpretação correta são 

muito importantes.  

  

3.2.2 – Estatística Multivariada 

As técnicas multivariadas mais comumente usadas em mapeamentos geoquímicos em escala 

regional são a análise de componentes principais (PCA), análise de agrupamento (cluster) e fatorial e 

diferentes tipos de análise de regressão. As associações de elementos predominantes (ou processos 

geoquímicos) nos dados de vários elementos podem ser identificadas com análise de PCA e fatorial, 

associações de amostra podem ser detectadas com análise de cluster e relações entre elementos e entre 

amostras podem ser estudadas com análise de regressão. Os dados do mundo real raramente 
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correspondem aos modelos idealizados de estatística paramétrica, e os valores dos dados são 

frequentemente transformados para neutralizar o efeito de valores discrepantes. 

• Análise de Componentes Principais (PCA) 

A análise de componentes principais (PCA) é provavelmente a técnica estatística multivariada 

mais popular e é usada por quase todas as disciplinas científicas. Também é provável que seja a técnica 

multivariada mais antiga. O PCA analisa uma tabela de dados representando as observações descritas 

por várias variáveis dependentes, que são, em geral, intercorrelacionadas. Seu objetivo é extrair as 

informações importantes da tabela de dados e expressar essas informações como um conjunto de novas 

variáveis ortogonais chamadas componentes principais. O PCA também representa o padrão de 

similaridade das observações e das variáveis.  

Abdi & Williams (2010) definem como os principais objetivos da PCA: 

(1) extrair as informações mais importantes da tabela de dados; 

(2) comprimir o tamanho do conjunto de dados mantendo apenas essas informações importantes; 

(3) simplificar a descrição do conjunto de dados; e 

(4) analisar a estrutura das observações e as variáveis. 

Para atingir esses objetivos, o PCA calcula novas variáveis chamadas componentes principais, que 

são obtidas como combinações lineares das variáveis originais. É necessário que o primeiro 

componente principal tenha a maior variação possível (portanto, esse componente 'explica' ou 'extrai' 

a maior parte da inércia da tabela de dados). O segundo componente é calculado sob a restrição de ser 

ortogonal ao primeiro componente e ter a maior inércia possível. Os outros componentes são 

calculados da mesma forma. Os valores dessas novas variáveis para as observações são chamados de 

escores fatoriais, e esses escores podem ser interpretados geometricamente como projeções das 

observações no componente principal 

• Análise de Agrupamento (cluster) 

A análise de cluster é uma técnica para agrupar observações semelhantes em vários clusters com 

base nos valores observados de várias variáveis para cada indivíduo. A análise de cluster é similar em 

conceito à análise discriminante. A participação no grupo de uma amostra de observações é conhecida 

antecipadamente no último, enquanto não é conhecida por nenhuma observação no primeiro. 

A análise de cluster visa a detecção de particionamento natural de objetos. Em outras palavras, 

agrupa observações semelhantes em subconjuntos homogêneos. Essas subclasses podem revelar 

padrões relacionados ao fenômeno em estudo. Uma função de distância é usada para avaliar se a 

semelhança entre objetos e uma ampla variedade de algoritmos de agrupamento baseados em conceitos 
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diferentes está disponível. As medidas de similaridade são calculadas primeiro entre as observações e 

entre os clusters quando as observações começam a ser agrupadas em clusters. Várias métricas, como 

distância euclidiana e Manhattan, correlação ou informações mútuas, podem ser usadas para calcular 

a similaridade. Além disso, são possíveis várias estratégias de mesclagem que levam a diferentes 

padrões de cluster. Os resultados de cluster são, portanto, um pouco subjetivos, pois dependem muito 

das escolhas dos usuários. A análise de cluster tradicional é geralmente realizada para agrupar 

observações ou variáveis separadamente, mas o agrupamento simultâneo (ou bicluster) de linhas e 

colunas da matriz de dados também constitui uma alternativa adequada para procurar biomarcadores.  

A análise hierárquica de cluster é um método estatístico para encontrar agrupamentos 

relativamente homogêneos de casos com base em diferenças ou distâncias entre objetos. Ele começa 

com cada caso como um cluster separado (ou seja, existem tantos clusters quanto casos) e, em seguida, 

combina os clusters sequencialmente, reduzindo o número de clusters em cada etapa até restar apenas 

um cluster. Um diagrama dendrograma pode ser gerado para mostrar os pontos de ligação: os clusters 

são vinculados em níveis crescentes de dissimilaridade. Nele estão dispostas linhas ligadas segundo 

os níveis de similaridade que agruparam pares de espécimes ou de variáveis (Landim et al. 2007). 

• Análise Fatorial 

A análise fatorial é uma ferramenta útil para investigar relações variáveis para conceitos 

complexos, como contextos geológicos. Ela permite que os pesquisadores investiguem conceitos que 

não são facilmente medidos diretamente, recolhendo um grande número de variáveis em alguns fatores 

subjacentes interpretáveis. 

O ponto de partida da análise fatorial é uma matriz de correlação, na qual são apresentadas as 

correlações entre as variáveis estudadas. A dimensionalidade dessa matriz pode ser reduzida 

procurando variáveis que se correlacionam muito com um grupo de outras variáveis, mas que se 

correlacionam muito mal com variáveis fora desse grupo. Essas variáveis com intercorrelações altas 

podem muito bem medir uma variável subjacente, chamada de 'fator'. O fator obtido cria uma nova 

dimensão que pode ser visualizada como eixos de classificação ao longo dos quais as variáveis de 

medição podem ser plotadas.  

 



CAPÍTULO 4 

DUAS DISTINTAS CAMPANHAS DE MAPEAMENTO 

GEOQUÍMICO PARA UMA MESMA ÁREA: ESTUDO DE 

CASO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO, BRASIL  

 

RESUMO 
São apresentados nesse trabalho os resultados de duas campanhas distintas de mapeamento geoquímico 

de sedimentos de corrente para o Quadrilátero Ferrífero, MG, Brasil. As campanhas analisadas se 

diferem pela densidade amostral, fração granulométrica utilizada (<0,175mm e <63um) e metodologias 

analíticas. Os resultados dos elementos Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn foram comparados com 

o objetivo principal de identificar as semelhanças e diferenças referentes a valores de background, 

distribuição espacial, anomalias geoquímicas e áreas alvos para prospecção geoquímica e ambiental. O 

Quadrilátero Ferrífero possui uma geologia complexa, caracterizada por uma sucessão de eventos 

tectônicos e deposicionais. Três unidades litoestratigráficas principais são definidas na área: complexo 

metamórfico granito-gnáissico; greenstone belt rio das Velhas; Supergrupo Minas. A economia da 

região é caracterizada por atividades minerárias (Au, Fe, Mn, gemas, rochas ornamentais), agropecuária 

e siderurgias. Várias técnicas estatísticas, gráficas e cartográficas foram usadas para apresentar e 

interpretar os dados: análise exploratória dos dados; análise de estatística multivariada; gráficos de 

distribuição de probabilidade; gráficos do tipo boxplot; interpolação pelo inverso da distância ao 

quadrado (IDW). As amostras de maior granulometria apresentaram maiores concentrações de As, com 

um valor de background de 15,5 mg/kg, 2,5 vezes maior do que as amostras de menor granulometria. 

Por outro lado, Al, Cd, Fe e Pb apresentaram maiores valores nas amostras de menor granulometria. A 

análise de componentes principais exibe Cr, Cu, Ni e Zn associados a um mesmo fator em ambas 

campanhas de mapeamento geoquímico, no entanto, essas amostras apresentam diferentes distribuições 

espaciais de anomalias geoquímicas. Fe e Pb apresentam distribuição espacial semelhante e correlações 

positivas apenas nas frações mais finas. Fica evidente nesse estudo, que a padronização de uma única 

fração granulométrica pode gerar sub ou superestimação de concentrações em determinados elementos 

químicos, e gerar afinidade entre dois ou mais elementos distintos.  

 

Palavras-Chave: Mapeamento Geoquímico; Quadrilátero Ferrífero; background; fração 

granulométrica.  

 

4.1 – INTRODUÇÃO 

 
Um dos métodos de investigação mais utilizados na geoquímica ambiental e na prospecção 

mineral baseia-se no estudo dos sedimentos fluviais ou de corrente, cuja previsão e confiabilidade tanto 

na detecção de concentrações anômalas e como na definição de valores de background tem sido 

comprovada por inúmeros trabalhos nas últimas décadas (IGS 1978; Webb et al. 1978; Meyer et al. 

1979; Bolviken et al. 1986; Spadoni et al. 2003). Isto porque os sedimentos de corrente podem ser 

considerados, grosso modo, como uma amostra composta de rochas e solos presentes na bacia de 

drenagem a montante de seu local de amostragem (Bolviken et al. 1986; Salminen et al. 2008).  

Os processos intempéricos e erosivos que atuam sobre as litologias que afloram à montante dos 

pontos de coleta são controles diretos do tamanho dos sedimentos, sua mineralogia e, consequentemente, 

sua geoquímica (Bouchez et al., 2011; Rousseau et al., 2019). Em uma mesma bacia hidrográfica, sub-
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bacias de primeira e segunda ordem, quando comparadas com as de terceira ordem, apresentam, em 

geral: topografias mais acidentadas, menores razões infiltração/escoamento superficial, processos 

intempéricos menos intensos e maior potencial erosivo de suas águas (Tucker et al., 1998; Phillips, 

2005). Consequentemente, apresentam sedimentos mais grossos, grãos menos intemperizados, mais 

fragmentos de rochas e minerais primários e menos de minerais secundários (Johnson & Kelley, 1984; 

Piper et al., 2006; Garzanti & Resentini, 2016.). Daí a importância de se conhecerem as condições 

geológicas e fisiográficas prevalecentes em uma área de estudo para se determinar o material de 

amostragem mais adequado para se atingir um determinado objetivo (Demetriades, 2014), claro que 

sempre se levando em consideração a logística e orçamento do projeto, visando assim a otimização da 

campanha de amostragem e posterior análise das amostras. 

Volumosas quantidades de informações são geradas a partir dos dados do mapeamento 

geoquímico de sedimentos, podendo serem investigadas por várias técnicas estatísticas e cartográficas 

(Lancianese & Dinelli, 2014). De modo geral, objetiva-se a representação desses dados na forma de um 

mapa geoquímico e/ou gráficos estatísticos, como histogramas e boxplots, que sejam capazes de ilustrar 

as informações objetivadas pelo estudo. A distribuição espacial dos elementos químicos presentes nos 

sedimentos é melhor representada na forma de mapas geoquímicos (De Vivo et al. 2003). Esses 

permitem a descoberta de novas áreas para exploração mineral, destacam áreas críticas que podem 

restringir certos tipos de uso da terra, protegendo a população e o meio ambiente, e ainda auxiliando na 

elaboração de políticas ambientais (Reimann & Garret 2005; Albanese et al. 2006; Caritat et al. 2007; 

Khalil et al. 2013; Kříbek et al. 2014, Li et al. 2014; Vicq et al.2015, 2019; Leão et al. 2019).  

O processo de elaboração de um mapa geoquímico deve considerar alguns critérios importantes. 

A escala de apresentação, densidade amostral e o material coletado devem ser selecionados de acordo 

com os objetivos do projeto e uso final dos resultados (Sharp ,1987). Na geoquímica ambiental, são 

necessários estudos em escala regional e local para detectar fontes de contaminação ou riscos potenciais 

para a saúde humana (Wilford et al. 2015), enquanto na exploração mineral, a prospecção geoquímica 

requer dados de maior resolução e investigação em escala regional para estudos táticos, a fim de 

identificar possíveis alvos (Lancianese & Dinelli 2014). Mapas geoquímicos em escala regional, são 

frequentemente representados a partir de algoritmos de interpolação. Um exemplo muito utilizado em 

geoquímica ambiental e de prospecção é a técnica do inverso da distância ponderada (IDW), que gera 

mapas de contornos composicionais, facilitando a identificação de áreas alvos.  

A análise dos mais variados projetos de mapeamento geoquímico, quer seja para fins de análises 

ambientais ou de prospecção mineral, demonstrou que os detalhes dos processos que controlam a 

disponibilidade e concentração dos sedimentos são ainda fonte de inúmeras discussões. Isso se deve ao 

fato de que a composição dos sedimentos é resultado de processos complexos que ocorrem na interseção 

do geosfera, biosfera, atmosfera e hidrosfera (Scott e Pain, 2008; Taylor e Eggleton, 2001). Nesse 

sentido, os limites práticos e teóricos do uso de sedimentos de corrente para mapeamento geoquímico 
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em áreas com diferentes características geológicas continuam sendo amplamente discutidos na literatura 

científica (Spadoni et al. 2003). Ainda não existe consenso sobre quais os locais mais apropriados para 

as coletas, as técnicas de amostragem, tipo de material (tamanho e processamento – se pulverizado ou 

peneirado) a ser analisado ou técnica de abertura de amostras a ser utilizada. Aparentemente, as escolhas 

são feitas em função dos objetivos e tamanho dos projetos. Mas será que são as escolhas corretas? Como 

estas escolhas afetam os resultados finais? Estas questões ainda precisam ser respondidas. 

Neste artigo, dois distintos projetos de mapeamento geoquímico regional no Quadrilátero 

Ferrífero, Brasil são tomados como exemplo, para análises das metodologias, resultados e papéis do 

mapeamento geoquímico na exploração mineral e avaliação ambiental. Várias técnicas estatísticas e 

cartográficas foram aplicadas com o objetivo de realizar uma investigação aprofundada sobre conjuntos 

de dados distribuídos espacialmente, que possibilitem destacar fenômenos naturais e possíveis impactos 

humanos. 

 

4.2- ÁREA DE ESTUDO 

 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) é considerado como uma das mais importantes regiões minerárias 

do mundo, abrangendo uma área de aproximadamente 7.000km², situado no estado de Minas Gerais, na 

região sudeste do Brasil entre as coordenadas 19º45' até 20º30' S e 44º30' até 43º07' W (Figura 4.1). A 

exploração mineral na região remonta ao século XVII (Meneses et al., 2011), sendo responsável pelo 

desenvolvimento econômico da região, juntamente com as atividades industriais. A região inclui 35 

municípios e mais de 4,3 milhões de habitantes (IBGE, 2016), o que corresponde a cerca de 22% de 

toda população do estado de Minas Gerais. 

O clima predominante da região é definido como temperado-quente com duas estações bem 

definidas, sendo inverno seco e verão chuvoso, sendo a precipitação variando entre 1300 mm e 2100 

mm por ano (Silva, 2007). Microclimas com características de umidade e temperaturas distintas ao 

padrão da região são observados e relacionados às significativas variações altimétricas. A região possui 

grandes contrastes altimétricos, tendo como altitude máxima 2070 metros na Serra do Caraça, e cerca 

de 680 metros no Fecho de Sabará (Bezerra, 2014). Aliado ao controle litoestrutural, Salgado (2006) 

atribui às formas de relevo atuais da região a influência dos processos de erosão diferencial. Em geral, 

observam-se as maiores altitudes nas serras que demarcam o limite da região, sobretudo, nos maciços 

formados pelos itabiritos e quartzitos. Enquanto, as áreas mais baixas estão associadas aos terrenos dos 

complexos metamórficos arqueanos que aparecem na porção central e no entorno do QF (Figura 1 - 

Barbosa & Rodrigues, 1967).  

A geologia regional é definida principalmente por três unidades litoestratigráficas principais, 

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

o Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi no topo, além de depósitos terciários e sedimentos recentes 
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(Figura 1) (Dorr 1969; Schorscher 1986; Ladeira 1980; Renger et al. 1994; Alkmin & Marshack 1998). 

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 (Teixeira 

et al. 2000).  

O Supergrupo Rio das Velhas consiste em rochas meta-sedimentares e meta-vulcano-

sedimentares, que são divididas em dois grupos principais: Nova Lima e Maquiné (Carneiro et al. 1998; 

Moreira et al. 2016). O Grupo Maquiné é caracterizado por meta-conglomerados na base, sobrepostos 

por camadas de quartzitos com diferentes granulometrias e porcentagem de argilo minerais (Moreira et 

al. 2016). O Grupo Nova Lima é representado por rochas magmáticas básicas a ultrabásicas em sua 

porção inferior associadas a metassedimentos químicos e clásticos em sua porção superior (Zuchetti & 

Baltazar 1998). Segundo Ladeira (1980) o Grupo Nova Lima pode ser dividido em três unidades, 

Unidade Metavulcânica, Unidade Metassedimentar Química, e por último uma Unidade Superior 

Clástica. As principais litologias aflorantes são rochas ultramáficas, máficas e associações félsicas, 

serpentinitos, esteatitos, talco xistos, clorita xistos, formação ferrífera bandada, quartzo-carbonato xisto 

e filitos (Fonseca & Jordt-Evangelista 2013; Fernandes 2016). A unidade hospeda importantes depósitos 

de Au orogênico podendo ser classificados em três tipos principais: 1) controle estrutural, ocorrendo em 

zonas de substituição de sulfetos nas formações ferríferas bandadas; 2) sulfeto e ouro disseminado 

associado a zonas de cisalhamento em rochas hidrotermalizadas; 3) associado a veios de quartzo em 

rochas máficas, ultramáficas e félsicas (Lobato et al. 2001). 

O Supergrupo Minas representa uma sequência de margem continental, com idades de 

sedimentação variando entre 2580 e 2050 Ma (Renger et al. 1994), ou entre 2600 e 2125 Ma (Machado 

et al. 1996). Da base para o topo é dividida nos grupos Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará. O Grupo 

Caraça é composto por arenitos e conglomerados. O Grupo Itabira consiste em formações ferríferas 

bandadas presentes na Formação Cauê e rochas carbonáticas na Formação Gandarela. O Grupo 

Piracicaba é composto por quartzitos e xistos ferruginosos, conglomerados com seixos de itabirito e 

filitos carbonosos. O Grupo Sabará é composto de depósitos sin-orogênicos constituída por mica-xistos 

a clorita-xistos, associados a inúmeras variações de quartzitos, metaconglomerados, metagrauvacas e 

formações ferríferas subordinadas (Dorr 1969). Importantes depósitos de Fe estão concentrados na 

Formação Cauê do Grupo Itabira, sendo esses caracterizados como do tipo Lago Superior. Os processos 

metamórficos e de intemperismo proporcionaram o enriquecimento de ferro que excede 60% em peso 

total (Spier 2005, Rosiere et al. 2008). O Mn também ocorre como minério em intercalações com os 

itabiritos, formando minério de ferro-manganês, que é constituído essencialmente por psilomelana e 

pirolusita (Lobato et al., 2001). 
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Por fim, têm-se o Grupo Itacolomi que compreende quartzitos, filitos e meta-conglomerados. 

São observados ainda, enxames de diques ao longo de toda sequência litoestratigráfica (Alkmin e 

Marshak, 1998). 

 

 

Figura 4.1 - Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (baseado em Alkmin & Marshack, 

1998), e principais cursos d’água da região. 

  

De acordo com o relatório do DNPM (2017), existem 2045 processos de concessões e lavra 

apenas na região do QF, sendo os principais recursos minerais explorados o ouro e o ferro, cujos 

depósitos são considerados de classe mundial. Manganês, alumínio, argila, dolomito, areia, brita, rocha 

ornamentais e pedras semipreciosas como o topázio imperial também são extraídos em diversas porções 

do QF. A grande diversidade minerária presente na área está condicionada a uma complexa geologia, 

que naturalmente apresenta uma considerável diversidade geoquímica. 

O QF hospeda as cabeceiras de duas importantes bacias hidrográficas de nível nacional, a do rio 

São Francisco e a do rio Doce (Figura 4.1), 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). Os cursos dos rios são fortemente 

influenciados pelas atividades tectônicas complexas da região, formando trechos encachoeirados e vales 



Leão, L, P., 2019. Mapeamento Geoquímico de Sedimentos Fluviais...Ambientais 

 

52 
 

profundos (Barbosa & Rodrigues, 1967). Todas estas sub-bacias estão sujeitas a históricas atividades 

antrópicas, que remontam ao início da colonização de Minas Gerais, sendo a bacia do rio das Velhas 

considerada a mais poluída do estado de Minas Gerais (Weber et al., 2017). 

 

 

4.3- MATERIAIS E MÉTODOS 

4.3.1 - Campanhas de mapeamentos geoquímico 

 

Neste trabalho, foram utilizados dados de duas distintas campanhas de mapeamento geoquímico 

realizadas no Quadrilátero Ferrífero. São elas: 

• Mapeamento geoquímico do Quadrilátero Ferrífero e seu entorno (Larizzatti et al 2014) 

 

Campanha de mapeamento geoquímico executada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 

publicada no documento “Informes de Recursos Minerais – Série Metais – Informes Gerais, nº 02”. Esse 

projeto realizou a coleta de 3662 amostras de sedimentos ativos de corrente na área do Quadrilátero 

Ferrífero e seu entorno. Para a fim de comparações entre as campanhas foram selecionadas apenas as 

amostras que se situam na área delimitada pelos 7.000km² do QF, sendo um total de 790 amostras, em 

uma densidade de uma amostra para cada 8,87km² (Figura 4.2). 

As bacias hidrográficas com áreas entre 10 e 30km² foram escolhidas para amostragem dos 

sedimentos, sendo essa feita no ponto de menor altitude de cada bacia (exultório). As frações de cada 

amostra menores que 0,175 mm (80 #) foram escolhidas para as análises químicas, sendo essas 

realizadas no laboratório ACME Labs, Vancouver, Canadá. As amostras foram pulverizadas a 150 # (~ 

0,1 mm) e digeridas por água régia (na proporção de 2HNO3-2HCl-2H2O) e analisadas por 

espectrometria de massa plasmática indutivamente acoplada (ICP-MS). Os limites de detecção (L. D.) 

dos elementos analisados estão na Tabela 4.1.  

 

• Mapeamento geoquímico e estabelecimento de valores de referência (background) de 

sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero (Vicq 2015). 

 

Foram coletadas 541 amostras de sedimentos nos exultórios de todas as bacias de 3a ordem do 

QF (Figura 4.2), entre os anos de 2012 e 2014, seguindo a metodologia proposta por Bolviken et al. 

(2004), resultando em uma densidade amostral de uma amostra para cada 12,98km². 

As amostras de sedimentos foram secas em temperatura ambiente, homogeneizadas e peneiradas, e uma 

grama da fração menor que 0,063 mm (230 #) foi destinada ao processo de digestão por água régia 

(mistura HCl com HNO3; 3:1), realizado no Laboratório de Geoquímica Ambiental da Universidade 
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Federal de Ouro Preto. As concentrações elementares nos sedimentos foram determinadas por 

Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), 

marca Spectro/Modelo Ciros CCD. Os limites de detecção (L. D.) dos elementos analisados estão na 

Tabela 4.1. 

 

 

Tabela 4.1 – Valores dos limites de detecção (L. D.) das análises realizadas nas duas campanhas e os 

percentuais das amostras abaixo do L. D. Dados em mg.kg-1. 

 

 

    CPRM (Larizzatti et al 2014) Vicq (2015) 
 L. D %< L.D L. D %<L.D 

Al 100,00 0,20 3,30 0,00 

As 0,10 2,00 2,04 60,00 

Cd 0,01 17,00 0,48 45,00 

Cr 0,50 1,00 0,27 0,00 

Cu 0,01 0,00 0,37 7,20 

Fe 100,00 0,00 1,06 0,00 

K 0,01 0,00 2,60 0,50 

Mn 1,00 0,00 0,08 0,00 

Ni 0,10 0,00 0,75 1,00 

Pb 0,01 1,00 1,30 2,50 

Ti 10,00 1,00 0,70 0,00 

Zn 0,10 0,00 0,16 0,00 
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Figura 4.2: Localização dos locais de amostragem das duas campanhas de mapeamento geoquímico no QF 

Vicq (2015) e CPRM (Larizzatti et al 2014). 

 
 

 

Para efeito das análises estatísticas, todos os pontos que apresentaram resultados abaixo do LD, 

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 

4.1. 

 

4.3.2 – Análises estatísticas e geoestatísticas  

 

Foram selecionados os dados dos elementos Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, Pb, Ti e Zn de 

ambas as campanhas de mapeamento para estudo estatístico. O critério de seleção desses elementos foi 

baseado na toxicidade (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn) e na abundância sabida de ocorrência (Al, Fe, 

K, Mn e Ti ). 
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Os parâmetros estatísticos básicos, bem como elementos gráficos de cada elemento das duas 

campanhas de mapeamento foram elaborados através do software Statistica. Foi utilizada a técnica de 

separação por faixa de concentração, para distinção entre as concentrações dentro da faixa dos valores 

de background das anomalias geoquímicas (Reimann & Garret, 2005; Caritat et al. 2007; Carranza 

2009). As anomalias geoquímicas foram definidas a partir do "boxplot Upper Inner Fence (UIF)”. O 

boxplot divide os valores ordenados dos dados em quatro partes iguais, a partir da definição da mediana, 

e depois em quartis Q1 (25%) e Q3 (75%). O terceiro quartil (Q3) foi considerado como valor de 

background. O intervalo entre Q1 e Q3 define o box central que contém 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 anomalias (Matschullat et 

al., 2000; Vicq et al., 2018). 

Através do software estatístico MINITAB® 18, os resultados das concentrações tiveram sua 

normalidade analisada no do teste de Kolmogorv-Smirnov e as similaridades verificadas com o teste 

não paramétrico Mann-Whitney e ANOVAs. Além disso, todos os dados foram submetidos à Análise 

de Componentes Principais (PCA), objetivando ainda determinar a associação e as diferenças nas 

concentrações entre distintos locais. Segundo Chen et al.(2007) a Análise do Componente do 

Componente Principal (PCA) é o método estatístico multivariado mais comumente usados em estudos 

de mapeamentos geoquímico em escala regional, para reduzir dados e extrair um pequeno número de 

fatores potenciais para analisar as relações entre as variáveis observadas, auxiliando ainda na 

identificação de possíveis fontes de metais pesados (Oliva & Espinosa, 2007). 

As anomalias geoquímicas podem indicar o enriquecimento de determinado elemento químico, 

definindo alvos para prospecção mineral ou situações de risco que possam interferir nos processos 

biogeoquímicos da biota ou mesmo relacionado à vida dos seres humanos (Licht, 1998). Nesse sentido, 

com o auxílio do software ArcMap® 10.5, foram confeccionados mapas de distribuição das 

concentrações dos elementos analisados nas duas campanhas de mapeamento. Foi utilizada a ferramenta 

de interpolação IDW (Inverse Distance Weighted) com 12 pontos de vizinhança conforme preconizado 

por Albanese et al. (2006) e Bai et al. (2009).  

 

4.4 - ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS DAS 

CAMPANHAS DE MAPEAMENTO GEOQUÍMICO 

As Tabelas 4.2 e 4.3 exibem os resultados da estatística básica e distribuição dos dados de 

sedimentos fluviais das duas campanhas de mapeamento geoquímico analisadas. Como os dados foram 

gerados a partir de metodologias analíticas distintas, não é possível se discutir sobre os valores mínimos 

observados nos elementos, uma vez que os limites de detecção (L. D.) foram diferentes (Tabela 4.1). Os 
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valores máximos, apesar das diferenças, apresentam as mesmas ordens de grandeza, exceção feita ao 

Fe, com concentrações 10x maiores em Vicq (2015). Cabe destaque, porém, para os valores superiores 

de Cr, Cu, Ni e Zn nas análises de CPRM (Larizzatti et al., 2014) e Cd, Fe e Mn com concentrações 

bem maiores nos resultados de Vicq (2015). Já no caso das médias e medianas, por terem sido 

influenciadas pelos mínimos detectados, as diferenças são menos expressivas. Cabe destaque à mediana 

de Cd de Vicq (2015), claramente influenciada pelo limite de detecção, e média e mediana de Cd nos 

dados de CPRM (Larizzatti et al., 2014), uma ordem de grandeza inferior (Tabela 4.2). 

Os valores de background geoquímico, definidos nesse trabalho como valor de Q3, apesar de 

apresentarem diferenças perceptíveis, mantém um padrão (Tabela 4.3), com os resultados obtidos para 

os dados de CPRM (Larizzatti et al., 2014), tanto o mínimo como o máximo (quando comparados 

diretamente), apresentando valores inferiores aos de Vicq (2015). Exceção ao As, em que ocorre o 

contrário, com os dados de CPRM (Larizzatti et al., 2014), tanto o mínimo como o máximo, 

apresentando valores superiores aos limites encontrados com os resultados de Vicq (2015); e o Cd, em 

que os dados de CPRM (Larizzatti et al., 2014), tanto o mínimo como o máximo, foram inferiores ao 

limite inferior de Vicq (2015).  

Os valores de referência seguiram, de maneira geral, o mesmo padrão dos limites de background 

geoquímico (Tabela 4.3), com os resultados obtidos para os dados de CPRM (Larizzatti et al., 2014), 

tanto o mínimo como o máximo (quando comparados diretamente), apresentando valores inferiores aos 

de Vicq (2015). Exceção novamente para os valores obtidos para o As, em que ocorre o contrário, com 

os dados de CPRM (Larizzatti et al., 2014), tanto o mínimo como o máximo, apresentando valores 

superiores aos limites encontrados com os resultados de Vicq (2015), o Cd, em que os dados de CPRM 

(Larizzatti et al., 2014), tanto o mínimo como o máximo, novamente foram inferiores ao limite inferior 

de Vicq (2015) e o Cr, cujo intervalo obtido por CPRM (Larizzatti et al., 2014), é mais amplo e inclui 

os limites encontrados com os resultados de Vicq (2015). 

Os valores das anomalias definidos nas duas campanhas foram, em sua maioria, superiores para 

Vicq (2015), exceto para As e Cr (Tabela 4.3). Cabe destaque para o Cd, cujo valor da anomalia para 

CPRM (Larizzatti et al., 2014) é uma ordem de grandeza menor, refletindo os valores de detecção 

utilizados. 
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Tabela 4.2 Estatística descritiva básica dos resultados das duas campanhas de geoquímica de sedimentos de 

corrente do Quadrilátero Ferrífero: CPRM (Larizzatti et al., 2014) e Vicq (2015). Dados em mg.kg-1. 

Vicq (2015) CPRM (Larizzatti et al., 2014) 

Elementos Mínimo Máximo Média Mediana Mínimo Máximo Média Mediana 

Al 40,29 93.709,00 22.715,67 17.282,00 100,00 64.100,00 17.818,00 15.750,00 

As 1,63 1.691,00 18,11 1,63 0,10 1.665,00 20,02 5,25 

Cd 0,39 22,49 1,10 0,39 0,01 4,10 0,06 0,04 

Cr 0,22 2.582,00 133,20 73,60 0,50 7.003,50 107,20 51,20 

Cu 0,30 233,50 23,02 17,20 0,01 424,00 24,28 16,83 

Fe 717,00 622.574,00 139.145,02 104.884,00 10,00 400.000,00 81.280,00 549.502,00 

K 2,08 5.714,00 467,58 323,60 100,00 11.300,00 1.026,60 800,00 

Mn 0,07 28.213,00 1.578,37 778,00 15,00 20.000,00 1.093,40 548,00 

Ni 0,69 679,00 38,09 18,54 0,10 2.238,30 36,05 16,40 

Pb 1,04 107,40 23,37 21,12 0,01 75,55 16,09 14,07 

Ti 0,56 3.113,00 556,49 413,50 10,00 1.930,00 350,80 270,00 

Zn 1,56 338,28 51,28 46,81 0,10 662,80 37,57 27,40 

 

 

Tabela 4.3 Background, valores de referência e anomalias calculados a partir dos resultados das duas 

campanhas de geoquímica de sedimentos de corrente do Quadrilátero Ferrífero: CPRM (Larizzatti et al., 

2014) e Vicq (2015). Dados em mg.kg-1. 

 
 

 

Os mapas de distribuição de concentrações dos elementos obtidas nas duas campanhas de 

mapeamento estão apresentados nas figuras 4.3, 4.4 e 4.5. 

 

Alumínio (Al) 

  

Os mapas geoquímicos de Al, em ambas de campanhas de mapeamento geoquímico, Vicq 

(2015) e Larizzatti et al., (2014) apresentam distribuições espaciais similares (Figuras 4.3). Destacam-

se as bacias do rio Paraopeba, próximo a Igarapé, bacia do rio das Velhas entre Ouro Preto e Itabirito e 

mais ao norte em Caeté. Além disso, a maior concentração de amostras com concentrações anômalas é 

Elementos Background Alto Valor de Referência Anomalia Background Alto Valor de Referência Anomalia

Al 9.500,00 – 34.000,00 34.000,00 – 61.250,00 > 61.250,00 9.075,00 – 24.125,00 24.125,00 – 46.700,00 > 46.700,00

As 1,63 – 6,10 6,10 – 12,80 > 12,80 1,90 – 15,35 15,35 – 35,25 > 35,25

Cd 0,39 –  0,95 0,95 –  1,80 > 1,80 0,02 – 0,07 0,07 – 0,15 > 0,15

Cr 34,20 –  128,20 128,20 –  269,00 > 269,00 20,30 – 123,10 123,10 – 277,30 > 277,30

Cu 8,71 –  32,58 32,58 –  68,00 > 68,00 7,70 – 31,34 31,34 – 66,82 > 66,82

Fe 54.901,00 –  19.5824,00 195.824,00 –  407.000,00 > 407.000,00 29.650,00 –  103.930,00 103.930,00 – 215.350,00 > 215.350,00

K 100,00  – 600,00 6.00,00  – 1.350,00 > 1.350,00 450,00  – 1.400,00 1.400,00  – 2.825,00 > 2.825,00

Mn 360,00 –  1.770,00 1.770,00 –  3.885,00 > 3.885,00 230,80 – 1.331,30 1.331,30 – 2.892,10 > 2.892,10

Ni 8,11 –  43,20 43,20 –  96,00 > 96,00 6,07 – 39,45 39,45 – 89,52 > 89,52

Pb 13,73 –  31,90 31,90 –  59,00 > 59,00 9,31 – 20,71 20,71 – 37,85 > 37,85

Ti 200,00 –  700,00 700,00 –  1.450,00 > 1.450,00 120,00 – 500,00 500,00 – 1.070,00 > 1.070,00

Zn 34,79 –  60,13 60,13 –  98,00 > 98,00 17,17 – 43,13 43,13 – 82,06 > 82,06

Vicq (2015) CPRM (Larizzatti et al.,  2014)
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observada na bacia do rio Piracicaba em ambas as campanhas. Apesar da semelhança nas distribuições 

espaciais, em relação aos valores limiares de anomalia geoquímica, observa-se o valor de Vicq (2015) 

cerca de 1,3 vezes maior que o da CPRM. 

 

Arsênio (As) 

 

Para Vicq (2015),  19% dos valores de As são classificados como anomalias geoquímicas, já 

para CPRM (Larizzatti et al., 2014) esse valor é de 13,4 %. Considerando-se o limite inferior de 

anomalias da CPRM (Larizzatti et al., 2014) para Vicq (2015), apenas 9% das amostras seriam 

consideradas anomalias, já o contrário resultaria em 30% das amostras. Apesar disso, a distribuição 

espacial do As é similar nas duas campanhas de mapeamento geoquímico. Destacam-se áreas com 

elevadas concentrações desse elemento nas bacias dos rios das Velhas, Conceição, Carmo e Paraopeba 

(Figura 4.4), sendo os locais com maiores concentrações de As nas duas campanhas muito próximos. 

No entanto, são observadas áreas mais extensas de maiores concentrações nessas bacias pelo mapa de 

As da CPRM (Larizzatti et al., 2014). Isso fica nítido próximo às cidades de Nova Lima, Belo Horizonte 

e Caeté. Observa-se ainda duas áreas de elevadas concentrações próximo às cidades de Brumadinho e 

Congonhas pelo mapa da CPRM (Larizzatti et al., 2014), o que não é observado em Vicq (2015).  

 

Cádmio (Cd) 

 

Como observado nas Tabelas 2 e 3, o valor de Q3 do Cd de Vicq (2015) é 13,6 vezes superior 

ao da CPRM (Larizzatti et al., 2014), de modo que o valor de anomalia obtido para Cd pela CPRM 

(Larizzatti et al., 2014) é menor que o LD dos dados de Vicq (2015), sendo impossível uma análise 

numérica comparativa das anomalias desse elemento. Porém, é possível se analisarem suas distribuições 

espaciais. Os mapas geoquímicos do Cd apresentam diferenças significativas entre as localizações de 

áreas com maiores concentrações desse elemento (Figura 4.5). São observadas áreas de elevadas 

concentrações de Cd em praticamente todas as bacias do QF de acordo com Vicq (2015), enquanto para 

CPRM (Larizzatti et al., 2014), essas se restringem basicamente às bacias dos rios das Velhas e Gualaxo 

do Sul. Mesmo com valores de detecção inferiores, a campanha de (Larizzatti et al., 2014) não foi capaz 

de registrar os valores de Cd superiores a 4,1 (Tabela 4.2). 

 

Cromo (Cr)  

  

As concentrações de Cr são muito semelhantes de acordo com os parâmetros estatísticos 

exibidos nas Tabelas 4.2 e 4.3. Tanto os valores de Q3 e limiar de anomalias são muito próximos em 

Vicq (2015) e Larizzatti et al. (201). Em relação aos mapas geoquímicos do Cr (Figura 4.6), observa-se 
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em Vicq (2015) maior distribuição espacial de anomalias, destacando-se toda a bacia do rio das Velhas 

presente na área do QF, além das bacias dos rios do Carmo, Piracicaba, Conceição e Paraopeba. Já em 

Larizzatti et al. (2014), ocorre uma concentração das anomalias de Cr na bacia do rio das Velhas, 

estendendo-se de Rio Acima a Caeté, sendo a maior concentração de Cr (6908 mg/kg), observada em 

Rio Acima. 

 

Cobre (Cu)  

 

Assim como observado para o Cr, os parâmetros estatísticos para o Cu são muito semelhantes 

nas duas campanhas de mapeamento (Tabelas 4.2 e 4.3). Além disso, a distribuição espacial das 

concentrações de Cu são muito similares, com destaque para a bacia do rio Paraopeba próximo a Ouro 

Branco e Congonhas, e rio da Velhas (Figura 4.7). Apesar dos valores limiares de anomalia serem muito 

semelhantes, para Larizzatti et al. (2014) cerca de 13% das amostras são consideradas anomalias 

geoquímicas, enquanto que para Vicq (2015) apenas 3,5%.  

 

Ferro (Fe) 

 

Vicq (2015) definiu o valor de Q3 para o Fe de 19,6.105 mg/kg, já para os dados da CPRM esse 

valor foi definido nesse trabalho como 10,4.105mg/kg. Essas diferenças refletem nos valores limiares 

para anomalias desse elemento, sendo 21,54 105mg/kg para CPRM e 40,7 105mg/kg  para Vicq (2015). 

Com base nesses dados o valor de Q3 de Vicq (2015) é muito próximo ao limiar de anomalia de Fe para 

CPRM, gerando distorções sobre possíveis alvos geoquímicos. No entanto, apesar das significativas 

diferenças de valores de Fe entre as duas campanhas, as áreas de maiores concentrações nos mapas 

geoquímicos apresentam similaridades, concentrando-se, principalmente, nas bacias dos rios Paraopeba, 

Gualaxo do Norte, Conceição e Piracicaba (Figura 4.8). 

 

Potássio (K) 

  

Os parâmetros estatísticos (Tabelas 4.2 e 4.3) bem como os  mapas geoquímicos de K (Figuras 

4.9A e 4.9B) são muito distintos. De acordo com os dados de Vicq (2015) o valor limiar de anomalia 

para o K é de 1350 mg/kg, com uma distribuição espacial muito semelhante ao observado para o mapa 

geoquímico do Al, sendo as anomalias concentrando-se nas bacias dos rios das Velhas (Ouro Preto e 

Itabirito), Paraopeba e Piracicaba. Os resultados de Larizzatti et al (2014) apresentam um valor limiar 

de anomalia geoquímica de 2825 mg/kg (1% das amostras), que mais de duas vezes que o determinado 

por Vicq (2015). Caso fosse utilizado o valor definido por Vicq (2015) para limiar de anomalia, 15 % 

das amostras de Larizzatti et al. (2014) seriam classificadas como anomalias geoquímicas. Outra 
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importante questão a ser ressaltada são as diferenças entre L.D para o K, sendo 100 mg/kg para CPRM 

e 2,08 mg/kg para Vicq (2015), o que pode influenciar na gradação de intensidades exibidas nos mapas 

geoquímicos. 

 

Manganês (Mn) 

 

 O Mn apresenta ampla distribuição espacial segundo os mapas geoquímicos das duas 

campanhas analisadas (Figura 4.10), e definem regiões semelhantes de concentrações de anomalias 

geoquímicas, destacando a bacia dos rios Conceição e Paraopeba. Apesar disso, o valor limiar de 

anomalias geoquímica de Mn para Vicq (2015) é cerca 1,4 vezes maior do que o de Larizzatti et al. 

(2014). 

 

Níquel (Ni)  

  

Os parâmetros estatísticos do Ni (Tabelas 4.2 e 4.3) apresentam valores de Q3 muito próximos 

e consequentemente observa-se valores próximos no limiar de anomalia geoquímica. O mapa 

geoquímico do Ni de Vicq (2015) (Figura 4.11) apresenta maiores concentrações de Ni nas bacias dos 

rios Conceição, Piracicaba, Carmo e Paraopeba. Fica evidente um trend com direção NE, de elevadas 

concentrações de Ni nas bacias dos rios Piracicaba e Conceição. Já para os dados da CPRM (Larizzatti 

et al. 2014), as grande concentração de anomalias de Ni são observadas na bacia do rio das Velhas, de 

Rio Acima até Caeté, padrão muito semelhante ao mapa geoquímico do Cr dessa mesma campanha 

(Figura 4. 11). Ressalta-se ainda, que o valor máximo de Ni (2228,3 mg/kg) é encontrado em Larizzatti 

et al (2014) no mesmo ponto em que foi observado valor máximo de Cr.  

 

Chumbo (Pb) 

 

Os valores de anomalias geoquímicas para Pb são muito diferentes nas duas campanhas de 

mapeamento geoquímico, sendo os limiares de 37,85 mg/kg para CPRM (3,8% das amostras) e 59 mg/kg 

(1,7% das amostras) para Vicq (2015). Caso fosse considerado o limiar de anomalia da CPRM para os 

dados de Vicq (2015) seriam observados cerca de 15% das amostras com concentrações na faixa de 

anomalia geoquímica, e o inverso resultaria em apenas 2 amostras da CPRM. Essas diferenças geram 

informações distintas sobre a localização de anomalias. As zonas de maiores concentrações desse 

elemento baseado nos dados da CPRM (Larizzatti et al., 2014) localizam-se em sua grande maioria nas 

bacias do rio das Velhas e Piracicaba, sobretudo nas proximidades de Belo Horizonte e Nova Lima. Já 

em Vicq (2015), a distribuição espacial do Pb assemelha-se com o padrão observado no Fe, sugerindo 

uma possível relação entre esses dois elementos (Figura 4.12).  



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, Volume 78, 185p. 2019 
 

61 
 

Titânio (Ti) 

  

Os parâmetros estatísticos do Ti estão exibidos nas Tabelas 4.2 e 4.3. A distribuição espacial 

desse elemento é bem distinta nas duas campanhas de mapeamento, sendo observada grande 

concentração de anomalias nas bacia dos rios das Velhas (Ouro Preto), Carmo, Gualaxo do Sul e Norte 

apenas em Vicq (2015).  Além disso, as duas campanhas apresentam anomalias na bacia do rio 

Piracicaba, sendo a maior concentração no entanto de dados de Larizzatti et al.(2014). São observadas 

cerca de 6% das amostras consideradas anomalias em Vicq (2015). Apesar do valor limiar de anomalia 

para Ti em Vicq (2015) ser 1,4 vezes superior ao da CPRM, esta apresenta apenas 2% de anomalias 

(Figura 4.13).  

 

Zinco (Zn) 

 

 As maiores concentrações de Zn são observadas em Larizzatti et al. (2014), sendo observadas 

na bacia do rio das Velhas, em uma mesma região observada para Ni e Cr (Figura 4.14). Apesar disso, 

os valores de Q3 e limiar de anomalia de Vicq (2015) para o Zn são superiores (Tabelas 2 e 3). Em 

termos de distribuição de anomalias, ambos as campanhas apresentam anomalias isoladas de Zn ao 

longo de toda área do QF (Figura 4.14). 
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Figura 4.3 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de Al nos sedimentos de corrente nas 

campanhas de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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 Figura 

4.4 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de As nos sedimentos de corrente nas campanhas 

de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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Figura 4.5 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de Cd nos sedimentos de corrente nas 

campanhas de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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Figura 4.6 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de Cr nos sedimentos de corrente nas 

campanhas de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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Figura 4.7 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de Cu nos sedimentos de corrente nas 

campanhas de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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Figura 4.8 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de Fe nos sedimentos de corrente nas 

campanhas de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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Figura 4.9 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de K nos sedimentos de corrente nas 

campanhas de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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Figura 4.10 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de Mn nos sedimentos de corrente nas 

campanhas de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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Figura 4.11 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de Ni nos sedimentos de corrente nas 

campanhas de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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Figura 4.12 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de Pb nos sedimentos de corrente nas 

campanhas de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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Figura 4.13 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de Ti nos sedimentos de corrente nas 

campanhas de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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Figura 4.14 – Mapas com a distribuição espacial da concentração de Zn nos sedimentos de corrente nas 

campanhas de mapeamento da CPRM (Larizzatti et al., 2014) e de Vicq (2015).  
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4.5 –  IMPLICAÇÕES E APLICABILIDADES 
 

 

 

A identificação de características geológicas e anomalias elementares através de mapeamento 

geoquímico (Larizzatti et al., 2014) depende da extensão e continuidade dos afloramentos, do contraste 

geoquímico entre áreas mineralizadas/áridas ou unidades de rochas e da densidade e características das 

amostras coletadas e analisadas. As diferenças entre duas campanhas de geoquímica de sedimentos 

fluviais (locais de coleta e tipo de material analisado) condicionaram os resultados obtidos e afetaram 

sua aplicabilidade. Como a geoquímica dos sedimentos de corrente é fortemente afetada pelas 

características climáticas, tectônicas e antropogênicas da bacia hidrográfica em que o curso de água está 

inserido (Govin et al., 2012; Agraval et al., 2013), a escolha de coleta de amostras em bacias de primeira 

e segunda ordens (CPRM - Larizzatti et al., 2014) ou terceira ordem (Vicq, 2015) e o tipo de amostra 

analisada – material pulverizado (CPRM - Larizzatti et al., 2014) ou peneirado (< 0,0625mm; Vicq, 

2015)) - tem reflexo direto nos resultados obtidos. Ou seja, a escolha do local da amostragem e do tipo 

de material a ser analisado implica em resultados diferenciados, mais ou menos apropriados à aplicação 

desejada. 

 

4.5.1 – Mapeamento Geológico e Prospecção Mineral 

 

Na figura 4.6 encontram-se os gráficos com a distribuição das concentrações dos elementos, 

separados em três unidades litológicas distintas: Complexos Metamórficos, Supergrupo Minas e Grupo 

Nova Lima (Supergrupo Rio das Velhas). 

 

Complexos Metamórficos 

 

Em temos de composição química das litologias desses complexos apresentam elevadas 

concentrações de Al e K, o que pode ser comprovado pelas duas campanhas de mapeamento geoquímico 

(Figura 4.15). Esses dois elementos apresentam baixa mobilidade (FOREGS, 1998), justificando os 

maiores valores de Q3 encontrados para esses elementos nas litologias dos Complexos Metamórficos. 

Sobretudo observa-se maiores concentrações de Al nos complexos Bação, Belo Horizonte e Caeté, o 

que pode ser explicado pela concentração desse elemento nos granitoides que ali afloram, com 

concentrações de Al variando de 12 a 15% (Noce et al. 1997). Já o K apresenta suas maiores 

concentrações nas bacias que drenam sobre as litologias do Complexo Bonfim, os quais tem altos teores 

de feldspatos potássicos associados às biotitas e hornblendas (Carneiro, 1998). No entanto, observam-

se diferenças significativas entre as concentrações de Al (p=0,000) e K (p=0,000).  
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Figura 4.15- Boxplots das concentrações dos elementos analisados, separados por unidades 

litoestratigráficas e campanhas de mapeamento. Abreviações: 1, 3 e 5- Dados de Larizzatti et al. (2014) para 

as litologias Complexos Metamórficos, Supergrupo Minas e Grupo Nova Lima; 2,4 e 6 - Dados de Vicq 

(2015) para as litologias Complexos Metamórficos, Supergrupo Minas e Grupo Nova Lima. 

 

A figura 4.16 traz os gráficos traz os “score plots” dos dois primeiros componentes das PCAs 

realizadas com os dados dos Complexos Metamórficos. Há uma clara separação dos resultados das duas 
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campanhas, tanto na PCA com todos os elementos como na PCA com apenas os dados de Al e K. Os 

resultados das duas campanhas tendem, claramente, a se separar. Tal separação pode ser reflexo das 

diferenças de locais de coleta e/ou material analisado. A presença de minerais como feldspatos 

potássicos, micas, caulinita e oxi-hidróxidos de ferro-alumínio nas litologias acima descritas explicam 

as elevadas concentrações de Al, sendo os três últimos minerais, encontrados em maiores quantidades 

associados às frações mais finas, o que pode explicar as maiores concentrações de Al nas amostras de 

Vicq (2015). 

Fe, Mn e Cd também apresentam diferenças significativas entre suas concentrações nas duas 

campanhas (p=0,000 para ambos os elementos). As concentrações superiores Fe e Mn em Vicq (2015 – 

Tabela 4.2) podem estar associadas às maiores concentrações de Al também observadas, possivelmente 

relacionadas à presença dos oxi-hidróxidos de ferro-alumínio, cujos percentuais tende a ser maior nas 

frações mais finas dos sedimentos (Hylander et al., 2000; Herut & Sandler, 2006). O Cd é comumente 

encontrado formando compostos naturais com sulfetos e minerais de zinco (Zhang e Reynolds, 2019). 

Em ambientes aquosos, é mais comumente encontrado associado a argilominerais e matéria orgânica 

dissolvida (EPA, 2001; Herut & Sandler, 2006)., no entanto, sua fonte não pode ser inferida apenas com 

base apenas nesses dados.  

Dentre os elementos cujas concentrações foram quantificadas, apenas o As (p=0,252) e o Cu 

(p=0,097) não apresentaram diferenças significativas entre os resultados das duas campanhas. Uma 

possível causa desse comportamento são as pequenas concentrações desses elementos nessas litologias.  
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Figura 4.16 - Gráficos do tipo score plots para os dois principais componentes das PCAs, contendo as 

concentrações químicas de: A) Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn e K; B) Al e K 

 

Grupo Nova Lima  

 

No Grupo Nova Lima só não foram observadas diferenças significativas entre as duas 

campanhas de mapeamento para os elementos Cr (p=0,0772), Cu (p=0,0947) e Mn (p=0,065) (Figura 

4.6). As elevadas concentrações de Cr, Cu, e Ni estão intimamente relacionadas às rochas ultramáficas 

e máficas que afloram na unidade (Ladeira, 1980; Zuchetti & Baltazar 1998), além disso, a presença de 

sulfetos disseminados, explica As e Zn também serem encontrados em elevadas concentrações (Lobato 

et al. 2001).  

A figura 4.17 traz a distribuição espacial das anomalias de Cr, Cu, Ni e Zn encontradas nas duas 

campanhas. Percebe-se que as anomalias se apresentam concentradas sobre as litologias do Grupo Nova 
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Lima para as duas campanhas de mapeamento geoquímico. Porém, com claras diferenças, enquanto na 

campanha CPRM (Larizzatti et al. 2014) os percentuais de anomalias localizadas sobre áreas mapeadas 

como Grupo Nova Lima foram de 86,4% para o Cr, 73,7% para o Cu, 83,3% para o Ni e 77,3% para o 

Zn; para Vicq (2015), os percentuais de 36,9% para o Cr, 42,1% para o Cu, 34,6% para o Ni e 38,1% 

para o Zn. A campanha de CPRM (Larizzatti et al. 2014) identificou como causa das anomalias as rochas 

do Grupo Nova Lima em percentuais muito maiores que Vicq (2015), praticamente o dobro. Em 

contrapartida, a campanha de Vicq (2015), aparentemente, consegue identificar uma maior área de 

abrangência da distribuição destes elementos, claramente refletindo a escolha de coletas em bacias de 

ordens distintas.  
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Figura 4.17 - Distribuições das anomalias de Cr, Cu, Ni e Zn para as amostras de sedimentos de corrente 

de CPRM (Larizzatti et al. 2014) e Vicq (2015). 

 

Supergrupo Minas 

 

As duas campanhas de mapeamento apresentam maiores concentrações Fe e Mn nas litologias 

do Supergrupo Minas, sobretudo relacionado aos itabiritos da Formação Cauê. Os valores de Q3 desses 

elementos nessa unidade são superiores também dos valores para toda área do Quadrilátero Ferrífero. 

São observados valores maiores de Q3 do Fe nas amostras de Vicq (2015), o mesmo acontece para o 

Mn (Tabela 2). Dos elementos analisados, apenas o Al (p=0,4581), o Cu (p=0,0659) e o Zn (p=0,6838) 

não apresentaram diferenças significativas entre as campanhas. 

A figura 4.18 traz os gráficos traz os “score plots” dos dois primeiros componentes das PCAs 

realizadas com os dados do Supergrupo Minas. Há uma clara separação dos resultados das duas 

campanhas, tanto na PCA com todos os elementos como na PCA com apenas os dados de Fe, Mn e Al. 

Os resultados das duas campanhas tendem, claramente, a se separar. As concentrações mais elevadas 

destes três elementos nos dados de Vicq (2015) podem estar associadas à presença de oxi-hidróxidos de 

ferro-alumínio nas frações mais finas, analisadas após peneiramento realizado pelo autor. Como a 

campanha de realizou a moagem do material antes das análises químicas, a presença destes minerais (e, 

consequentemente, dos elementos ligados a estes) pode ter sofrido uma espécie de diluição. 
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Figura 4.18 - Gráficos do tipo score plots para os dois principais componentes das PCAs, contendo as 

concentrações químicas de: A) Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn e K; B) Fe, Mn e Al 

 

Destacam-se ainda nos dados de Vicq (2015) amostras com elevados teores de Cd na bacia do 

rio Conceição (Figura 4.5) e Pb na bacia do rio Itabirito (Figura 4.12). Indicando uma evidente influência 

do material analisado, com a ocorrência dessas elevadas concentrações nos de fração < 63um dos 

sedimentos de corrente associados às litologias do Supergrupo Minas, analisadas por este autor. Por 

outro lado, cabe ressaltar as elevadas concentrações de As nos dados da CPRM (Larizzatti et al. 2014), 

indicando que esse elemento está presente em maiores concentrações nos sedimentos mais grossos, 

sendo mais facilmente liberado após a moagem sofrida pelos mesmos.  

Análises de ANOVA com todos os dados (das duas campanhas juntos) mostram que as três 

unidades diferem significativamente uma das outra em relação aos elementos Cu, Zn e K; os Complexos 

Metamórficos diferem das outras duas em relação aos elementos Fe, Al e Mn; Grupo Nova Lima difere 
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das outras duas em relação aos elementos As e Cr; no que tange o Cd, apenas os Complexos 

Metamórficos e o Grupo Nova Lima diferem entre si. 

A figura 4.19 traz os gráficos “score plots” dos dois primeiros componentes das PCAs realizadas 

com os dados das três unidades, para as duas campanhas. Enquanto para CPRM (Larizzatti et al. 2014) 

a unidade dos Complexos Metamórficos tende a se individualizar, para Vicq (2015) isso acontece para 

o Supergrupo Minas. Além disso, os dados de Vicq (2015) mostram uma maior dispersão, 

provavelmente refletindo a escolha de amostragem em bacias de ordens diferentes. 

 

 

Figura 4.19- Gráficos do tipo score plots para os dois principais componentes das PCAs, contendo as 

concentrações químicas de Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn e K, nas campanhas de; A) CPRM 

(Larizzatti et al. 2014) e B) Vicq (2015). CM (Complexos Metamórficos); NL (Grupo Nova Lima); e SGM 

(Supergrupo Minas). 
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4.5.2 – Análises Ambientais 

 

Sedimentos fluviais são um dos mais importantes compartimentos biogeoquímicos do planeta, 

podendo ser diretamente afetados pela contaminação dos ambientes aquáticos, uma vez que possuem 

grande capacidade de absorção/adsorção de metais pesados (Solomons & Brils, 2004; Walling, 2006). 

Em função disso, caracterizam-se como depósitos geoquímicos de elementos tóxicos, controlando sua 

disponibilidade e transferências a hidrosfera e a biosfera. Os poluentes tendem a estar associados às 

partículas finas dos sedimentos devido à área superficial mais alta e às características de composição 

das partículas finas. Tanto os argilominerais como a matéria orgânica, que possuem afinidade química 

por elementos traços e poluentes orgânicos, estão concentrados nas frações de argila (<2 μm) e silte fino 

(2 a 20 μm). Nesse sentido, vários autores (i.e, Chester 1990; Hung & Hsu 2004; Herut & Sandler 2006) 

recomendam a utilização fração inferior a 63 um dos sedimentos para estudos de geoquímica ambiental. 

A avaliação da poluição dos sedimentos está relacionada ao trabalho de diferenciar às 

concentrações naturais (background) de antropogênicas em compartimentos ambientais (Dung et al. 

2013) como os sedimentos. Nesse sentido, o mapeamento geoquímico atua, identificando a presença de 

uma substância onde ela não deveria estar ou em concentrações acima do background.  

 Os resultados de Vicq (2015), apresentam para elementos traços potencialmente tóxicos, como 

As, Cd, Cr, Mn, Pb e Zn maiores distribuições espaciais, ocorrendo em contextos geológicos não 

característicos desses elementos em concentrações elevadas. No caso do As, observam-se anomalias 

geoquímicas no contexto dos complexos metamórficos do QF de acordo com os dados de Vicq (2015). 

O valor de Q3 do Cd em Vicq (2015), é cerca de 6 vezes superior ao limiar de anomalia de Cd em 

Larizzatti et al. (2014), mesmo assim, observa-se para Vicq (2015) anomalias geoquímicas de Cd em 

todas as principais bacias do QF, o que não ocorre na outra campanha.  

 A distribuição das anomalias geoquímicas de Larizzatti et al. (2014) de Cr, Cu e Ni concentram-

se sobretudo nas litologias do Grupo Nova Lima, relacionada ao material parental, como foi discutido 

anteriormente. Já as anomalias desses elementos em Vicq (2015), além de concentrarem no Gruo Nova 

Lima, encontram-se em outras bacias, com valores muito acima do background, podendo estar 

relacionadas a atividades antrópicas. Já o Pb, em Vicq (2015) está associado às litologias do Supergrupo 

Minas, sobretudo às da Formação Cauê, onde se concentram as atividades minerárias de Fe e Mn.  

 Fica evidente, que a escolha de Vicq (2015) pelas partículas de menor granulometria, geraram 

anomalias geoquímica de vários elementos em maiores porcentagem de amostras analisadas do QF, 

sendo algumas, por não apresentarem aspectos litológicos que justifiquem a presença desses elementos 

em elevadas concentrações, podendo ser associadas a atividades antrópicas poluentes. No entanto, a 

quantificação do grau de poluição dos sedimentos, necessita de estudos mais aprofundados, como a 

aplicação de índice qualidade de sedimentos. Esses índices fornecem resultados claros sobre a real 
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situação de possíveis contaminantes de uma área de estudo, auxiliando os gestores responsáveis a definir 

estratégias de controle e possíveis intervenções (Chapman, 1990; Caeiro et al. 2005; Buykx et al. 2010). 

 

 

4.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Várias ferramentas estatísticas e cartográficas foram aplicadas para investigar as principais 

diferenças e semelhanças entre os resultados de duas distintas campanha de mapeamento geoquímico 

de sedimentos de corrente do Quadrilátero Ferrífero, Brasil. As principais diferenças entre as campanhas 

são a densidade amostral e fração granulométrica analisada. Mapas de interpolação (IDW), associados 

a ferramentas estatísticas uni e multivariadas permitiram a determinação de características específicas 

de cada campanha de mapeamento analisada. Fica evidente a existência de um controle granulométrico 

associado à complexa geologia da região. Em síntese, destacam-se os seguintes pontos: 

1) A análise estatística exploratória revelou diferenças significativas entre as concentrações 

médias dos elementos Al, As, Cd, Fe, Mn e Pb nas duas campanhas de mapeamento 

geoquímico; 

2) Valor de background geoquímico do As nos dados da CPRM 2,5 vezes superior ao definido 

em Vicq (2015), podendo inferir sobre a maior concentração desse elemento em frações 

mais grossas que (<0,175 mm); 

3) Maiores valores de background geoquímico de Al, Cd, Fe e Pb nas amostras de Vicq (2015) 

(<63um), sendo o valor de Q3 do Cd 13,6 vezes superior ao da CPRM;   

4) Os mapas de interpolação (IDW) exibem distintas distribuições espaciais, sobretudo para 

Pb e Cd, elementos potencialmente tóxicos ao meio ambiente. 

5) A realização da análise de PCA para as três principais unidades litoestratigráficas aqui 

consideradas, possibilitou a identificação da correlação positiva entre Fe e Pb em todas as 

unidades para os dados de Vicq (2015), sendo o mesmo não observado com os dados da 

CPRM. Sugere-se a associação desses elementos em menores granulometrias. 

6) A análise de PCA nas amostras da CPRM exibe um isolamento do As nas três unidades 

litoestratigráficas analisadas, sugerindo enriquecimento desse elemento em relação ao 

contexto geológico da área na fração <0,175 mm. 

7) Análise da ANOVA indicam que as três unidades diferem significativamente uma das outra 

em relação aos elementos Cu, Zn e K; 

8) Apesar de parâmetros estatísticos próximos nas duas campanhas de mapeamento 

geoquímico Cr, Cu, Ni e Zn apresentam algumas distintas distribuições espaciais de 

populações de anomalias geoquímicas. O que infere a necessidade de maior detalhe 

sobretudo na seleção de áreas alvos para prospecção mineral. 
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9) Fica evidente que a análise das frações mais finas dos sedimentos, possibilitam a 

identificação de amostras com concentrações anômalas em relação ao contexto geológico 

da região, indicando uma maior dispersão espacial desses elementos em frações 

granulométricas mais finas. 
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CAPÍTULO 5 

COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES DE POLUIÇÃO PARA A 

AVALIAÇÃO DE METAIS PESADOS NOS SEDIMENTOS 

FLUVIAIS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO, SE, BRASIL 

RESUMO 

O objetivo desse estudo foi avaliar pela primeira vez se as concentrações de metais pesados 

existentes nos sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero (QF), MG, Brasil, podem ser consideradas 

tóxicas para o ecossistema aquático da região. 541 amostras de sedimentos fluviais foram coletadas nas 

exutórias das bacias de 3ª ordem do QF ao longo dos anos de 2010 e 2015.  As amostras de sedimentos 

foram preparadas por digestão parcial, e posteriormente os metais As, Cd, Cr, Cu, Pb e Zn foram 

analisados via ICP-OES. Os resultados foram comparados com valores fornecidos na literatura.  A 

avaliação da poluição dos sedimentos foi realizada pelo fator de contaminação (CF), fator de 

enriquecimento (EF), índice de geo-acumulação (Igeo), índice de carga de poluição (PLI), índice de 

potencial risco ecológico (RI), grau de contaminação modificado (mCd), índice de poluição (PI) e índice 

de poluição modificado (MPI). Cerca de 7,3% das amostras apresentaram EF>10 para o As e Cd , 3,8% 

para o Cr,  3% para o Pb, 1,5 % para Zn e 1,1% para Cu. Os valores de CF indicam elevada contaminação 

de As para 15 % das amostras e 8% para Cd. Os índices multielementares RI, PI e MPI indicam que as 

bacias dos rios das Velhas, Paraopeba, Conceição, Gualaxo do Norte e Carmo apresentam amostras de 

sedimentos contaminadas por algum metal. Cerca de 20% de todas amostras foram consideradas 

contaminadas segundo o PLI. Foi observado que os índices Igeo e mCd tendem a subestimar a 

contaminação dos sedimentos, ficando claro com esse estudo a necessidade da utilização de diferentes 

índices de qualidade de sedimentos para uma avaliação mais criteriosa dos resultados obtidos.  

 

5.1  –  INTRODUÇÃO 
 

A contaminação por metais pesados em ambientes aquáticos tem recebido grande atenção 

devido à sua toxicidade, abundância e persistência no ambiente (Gaur et al.2005; Pandey et al. 2019). 

Os sedimentos são provavelmente o compartimento ambiental mais comprometido devido à sua 

capacidade de absorção/adsorção de metais pesados, caracterizando-se como grandes depósitos 

geoquímicos de elementos químicos, especialmente metais (Liu et al. 2019). Como mais de 90% da 

concentração total de metais pesados é encontrada em sedimentos (sejam como carga de fundo ou 

particulados transportados em suspensão), são eles que controlam a disponibilidade e a transferência 

destas substâncias para a hidrosfera e/ou biota (Walling, 2006; Zheng et al. 2008; Amin et al. 2009; 

Zhang et al. 2018). Em função disso, podem causar inúmeros danos aos ecossistemas (Liu et al.2018) e 

à saúde humana, já que um grande número de íons metálicos são conhecidos por serem tóxicos e 

carcinogênicos (Fu & Wang, 2011; Zhang et al.2018). Além disso, funcionam como arquivos naturais 

de mudanças ambientais recentes (Kruopiene, 2007) e permitem análises espaciais, são, portanto, uma 

importante ferramenta na determinação dos padrões de distribuição dos contaminantes dos sistemas 

aquáticos (Ferreira et al. 2001; Casas et al. 2003; Çevik et al. 2009, Vicq et al. 2015; Jahan & Strezov, 

2019).    
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Diretrizes de controle de qualidade dos sedimentos (DCQS) são muito utilizadas para estimativa 

do grau de contaminação e quão negativamente estas concentrações podem afetar negativamente os 

organismos aquáticos (MacDonald et al. 2000; Deckere et al. 2011). Para tal, compara-se a concentração 

de determinado metal no sedimento com valor estipulado pela DCQS para o mesmo metal. Porém, a 

melhor forma para se entender as tendências geoquímicas de determinado elemento nos diferentes 

compartimentos de um ecossistema é o cálculo dos chamados indicadores de qualidade de sedimentos 

(Duodu et al. 2016; Jahan & Strezov, 2018). Estes indicadores definem valores de concentração 

máximos para um determinado metal e/ou seu risco ecológico. São conhecidos diversos métodos para 

se quantificar o grau de enriquecimento de metais pesados e geoacumulação nos sedimentos que 

permitem a representação de impactos em diferentes faixas de contaminação (Müller 1969; Hakanson 

1980; Ridgway & Shimmield 2002; Abrahim & Parker 2008). A maioria destes valores é calculada 

como razões entre a concentração encontrada e o teor médio do mesmo elemento na crosta ou seu 

background regional. Ora são usadas as concentrações como obtidas, ora estas são normalizadas pelos 

valores de concentração de outros elementos como Al e Fe (Salomons & Förstner 1984; Sinex & Wright 

1988; Ravichandran et al. 1995), cujas concentrações costumam apresentar boa correlação com as dos 

demais (Windom et al. 1989; Zhang et al. 2009). Já os índices ecológicos fazem a avaliação combinada 

do risco e da poluição de um sistema aquático para um determinado elemento (Hakanson 1980; Hilton 

et al. 1985; Wang et al. 2011).  

A mineração é frequentemente vista como uma fonte inesgotável de contaminação dos 

sedimentos dos rios por metais pesados (Carranza et al.2009; Ke et al.2017). Diversos estudos têm sido 

realizados em bacias hidrográficas de regiões com atividades minerárias na Europa, África, América do 

Norte e Ásia. Os resultados indicam a presença de concentrações elevadas de metais pesados, tanto nas 

águas superficiais e sedimentos (Albanese et al.2006; Thorton, 2012; Pélédé et al. 2018). Estudos 

demonstraram que os sedimentos fluviais próximos a atividades minerárias tendem a apresentar 

concentrações de metais pesados muito acima dos valores médios para a crosta e de background 

regionais (Vicq et al. 2015; Pande & Nayak, 2013; Casas et al. 2003).  

O Quadrilátero Ferrífero (QF), com uma área de aproximadamente 7.000 km2 (Almeida 1977), 

é a mais importante província mineral da região sudeste do Brasil, sendo conhecido mundialmente por 

sua diversidade de minérios e tipos litológicos. Segundo Nalini et al. (2009) a exploração mineral no 

Quadrilátero Ferrífero remonta às últimas décadas do século XVII, incluindo a explotação de ouro, ferro, 

manganês, bauxita, argila, dolomito, areia, brita, rocha ornamentais e pedras semipreciosas como o 

topázio imperial. A grande diversidade minerária presente na área está condicionada a uma complexa 

geologia, que naturalmente apresenta uma considerável diversidade geoquímica (Vicq et al. 2015). 

Diversas publicações relataram elevadas concentrações de metais pesados nos sedimentos e as associam 

à esta longa história de atividade minerária (Costa 2007; Deschamps e Matschullat 2011; Matschullat et 

al.2000; Mendonça 2012; Parra et al. 2007; Varajão et al. 2010; Borba et al. 2003).  
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Os índices de qualidade de sedimentos fornecem resultados claros sobre a real situação de 

possíveis contaminantes de uma área de estudo, auxiliando os gestores responsáveis a definir estratégias 

de controle e possíveis intervenções (Chapman, 1990; Caeiro et al. 2005; Buykx et al. 2010). Neste 

contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade ambiental e o estado ecológico dos sedimentos 

de corrente do Quadrilátero Ferrífero através do cálculo de oito diferentes indicadores ambientais: Fator 

de Contaminação (CF), Fator de Enriquecimento (EF), Índice de Geo-acumulação (Igeo), Índice de 

Carga de Poluição (PLI), Índice de Potencial Risco Ecológico (RI), Grau de Contaminação Modificado 

(mCd), Índice de Poluição (PI) e Índice de Poluição Modificado (MPI).  

 

5.2  – MATERIAIS E MÉTODOS 

5.2.1 – Descrição da área de estudo 

O Quadrilátero Ferrífero (QF), com uma área de aproximadamente 7.000 km² (19º45' to 20º30' 

S e 44º30' to 43º07' W), é uma das regiões mais ricas em minérios do mundo. Segundo Meneses et al. 

(2011), sua história de colonização e mineração remonta ao final do século XVII. A região inclui 35 

municípios da região central do estado de Minas Gerais, com mais 4 milhões de habitantes (IBGE, 

2010), concentrando cerca de 22% da população total do estado. A economia da região é baseada nas 

atividades de mineração, destacando-se a explotação de ferro e ouro.  

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

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

o Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi no topo, além de depósitos terciários e sedimentos recentes 

(Figura 5.1) (Dorr 1969; Schorscher 1986; Ladeira 1980; Renger et al. 1994; Alkmin & Marshack 1998). 

O Supergrupo Rio das Velhas consiste em rochas meta-sedimentares e meta-vulcano-sedimentares, que 

são divididas em dois grupos principais: Nova Lima e Maquiné (Carneiro et al. 1998; Moreira et al. 

2016). O Grupo Nova Lima consiste em rochas vulcano-sedimentares, xistos carbonáticos, formações 

ferríferas bandadas, meta-cherts e filitos e o Grupo Maquiné é caracterizado por meta-conglomerados 

na base, sobrepostos por camadas de quartzitos com diferentes granulometrias e porcentagem de argilo 

minerais (Moreira et al. 2016).  O Supergrupo Minas é composto pelos grupos Caraça, Itabira e 

Piracicaba, sendo a formação Cauê do Grupo Itabira, a unidade que hospeda os depósitos de ferro do 

QF. Por fim têm-se o Grupo Itacolomi que compreende quartzitos, filitos e meta-conglomerados. São 

observados ainda, enxames de diques ao longo de toda sequência litoestratigráfica (Alkmin e Marshak, 

1998).   

Na região do QF se localizam as cabeceiras de duas principais das principais bacias 

hidrográficas brasileiras: rios Doce e São Francisco. Estas são alimentados pelas sub-bacias do rio das 
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Velhas e rio Paraopeba (drenando para a bacia do rio São Francisco), rio Conceição, Piracicaba, Carmo, 

Gualaxo do Sul e Gualaxo do Norte (drenando para o rio Doce). Todas estas sub-bacias sujeitas a 

históricas atividades antrópicas, sendo a bacia do rio das Velhas considerada a mais poluída do estado 

de Minas Gerais (Weber et al. 2017).  

Os variados estudos que apontaram contaminações de sedimentos por metais pesados no QF 

(Costa 2007; Deschamps e Matschullat 2011; Matschullat et al. 2000; Mendonça 2012; Parra et al. 2007; 

Varajão et al. 2010; Borba et al. 2003) se concentraram em pequenas sub-regiões e não apresentam um 

padrão amostral, de modo que a determinação de valores de referência para a definição de índices de 

qualidade dos sedimentos só se tornou possível após estudo de Vicq et al. (2015), que analisaram 541 

amostras de sedimentos de corrente, coletadas em exutórios de todas as bacias de 3a ordem (Strahler, 

1952). De modo sintetizado, este trabalho demonstrou que cerca de 78% da área do QF apresenta 

concentrações de As, Cd, Cr, Cu, Pb e Zn abaixo dos valores considerados como anomalias geoquímicas, 

refletindo a concentração dos VRL das litologias presentes. Cerca de 15% da área apresentaram 

anomalias positivas relacionadas aos altos valores de referência locais, sendo consideradas anomalias 

geogênicas. Por fim, cerca de 2-12% da região apresentaram concentrações anormalmente elevadas, que 

podem estar relacionadas à mineralizações e atividades humanas, sobretudo atividades minerarias, as 

quais notadamente existem na região desde o final do século XVIII. Maiores detalhes sobre as 

metodologias de determinação dos valores de background para os sedimentos de corrente do QF são 

descritos em Vicq et al. (2019). 

 

5.2.2 –  Amostragem e análises químicas 

Foram coletadas 541 amostras de sedimentos de corrente nos exultórios das bacias de 3a ordem 

(Strahler, 1952) do QF (Figura 5.1), o que resultou em uma densidade amostral de 1 amostra a cada 

13km². Todos os sedimentos foram coletados ao longo de um trecho de 300 a 500 m de comprimento, 

com nove subamostras para cobrir padrões distintos da geomorfologia fluvial (corredeiras, poças e 

transição) (Salminen et al. 1998). As amostras foram homogeneizadas e cerca de 2 kg foram transferidos 

para embalagens esterilizadas de polietileno conforme recomenda a Environmental Protection Agency 

(USEPA, 2001).  

Todas as amostras foram secas em temperatura ambiente e peneiradas, a fração menor que 

0,063μm foi destinada ao processo de digestão por água régia, mistura de HCl com HNO3 na razão de 

3:1 (Calmano e Förstner, 1996; Ferreira et al. 2001; Albanese et al. 2006,). Os resultados foram 

controlados em relação aos valores certificados e os valores obtidos com o material de referência LKSD-

01 (CCNRP-Canadá). Os desvios apresentados demonstraram-se satisfatórios com uma taxa de 

recuperação entre 93 e 102,5% (Tabela 5.1). As concentrações dos metais foram determinadas por 
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Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), 

marca Spectro/Modelo Ciros CCD, sendo analisadas as concentrações de As, Cd, Cr, Cu, Pb, e Zn.  

Tabela 5.1 – Porcentagem de taxas de recuperação para elementos no material de referência padrão (LKSD 

01 –Canada). 

   

 Concentrações Medidas (mg 

kg-1) 

Valor Certificado 

LKSD 01 – Canada (mg kg-

1) 

Taxa de Recuperação 

(%) 

As 29.2 ± 0.8 30 97.3 

Cd 1.14 ± 0.02 1.2 95 

Cr 11.2 ± 0.3 12 93.3 

Cu 45.1 ± 1.2 44 102.5 

Pb 83.4 ± 2.6 84 99.3 

Zn 330.3 ± 9.3 337 98 

 

 

Figura 5.1 – Mapa geológico simplificado do QF, exibindo os pontos de amostragem e as principais bacias 

hidrográficas da região (Alkmin & Marshack, 1998). 

 

5.2.3 – Índices de qualidade de sedimentos 
 

Os valores de referência local (VRL) dos metais analisados neste trabalho foram definidos por 

Vicq et al. (2015) e estão exibidos na Tabela 5.2, juntamente com valores máximos e mínimos observa 
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dos para os metais analisados e as diretrizes de controle de qualidade dos sedimentos (DCQS). Segundo 

MacDonald et al. (2000), prevê-se que amostras de sedimentos não sejam tóxicas quando o quociente 

de PEC forem <0,5. Em contraste, quando o quociente de PEC forem >1,5 a amostra é considerada 

tóxica para vida aquática. 

 

Tabela 5.2  – Valores máximos e mínimos, VRL dos metais analisados no QF e diretrizes de controle de 

qualidade dos sedimentos. 

 

Valores (mg/kg) As Cd Cr Cu Pb Zn 

Min 1,6 0,4 0,2 0,3 1 1,6 

Máx 1690 23 2580 233 107 340 

Média  18,1 1,1 133 23 23 51 

VRL  6,1 0,9 128 33 32 60 

TEC 9,79 0,99 43,4 31,6 35,8 121 

PEC 33 4,98 111 149 128 459 

 

5.2.4 – Índices de poluição por metais pesados  

 

Foram utilizadas oito diferentes métodos para se quantificar e avaliar a qualidade dos sedimentos fluviais 

do QF: 

• Índice de geo-acumulação (IGEO)  

O índice de geo-acumulação, originalmente proposto por Müller (1969),  representa a 

intensidade da poluição de locais de amostragem individuais (Förstner et al. 1990). Pode ser calculado 

pela equação (1) e a comparação é baseada em sete classes de qualificação (Qingjie et al. 2008; Duodu 

et al. 2011): IGEO < 0, não poluído; 0 < IGEO < 1, não poluído a moderadamente poluído; 1 < IGEO 

< 2, moderadamente poluído; 2 < IGEO < 3, moderadamente poluído a muito poluído; 3 < IGEO < 4, 

muito poluído; 4 < IGEO < 5, muito poluído a altamente poluído; IGEO > 5, altamente poluído 

𝐼𝐺𝐸𝑂 = 𝑙𝑜𝑔
2(

𝐶𝑛
1.5 𝑥 𝐵𝑛

)
 (1) 

Onde: Cn é a concentração medida do metal examinado no sedimento e Bn é o valor de referência do 

metal. 

• Fator de contaminação (CF)  

 

Este é o mais simples dos índices que se propõem a analisar a contaminação de sedimentos. O 

CF é obtido a partir do quociente entre a concentração de cada metal e seu valor de referência local, 

como mostra a equação (2). Os valores de CF foram interpretados segundo Hakanson (1980): FC <1 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, Volume 78, 185p. 2019 
 

93 
 

baixa contaminação; 1 <FC <3 contaminação moderada; 3 <FC <6 contaminação considerável; e FC> 

6 contaminação muito alta. 

𝐶𝐹 =
𝐶𝑛

𝐵𝑛
 (2) 

 

• Fator de Enriquecimento (EF) 

Este método normaliza as concentrações de metais pesados em relação a um outro metal de 

referência como Fe ou Al (Ravichandran et al. 1995). Como o valor de background do Fe nos 

sedimentos de corrente do QF é de 196000 ppm (Vicq et al. 2015), o que corresponde a um valor quase 

5 vezes superior o da crosta superior (Wedepohl, 1995), e como elevados valores Fe tendem a subestimar 

o EF, optou-se pela utilização do Al como elemento normalizador, uma vez que o Al possui baixa 

mobilidade natural no meio ambiente além de ser o principal constituinte dos argilo-minerais presentes 

nos sedimentos fluviais (Huang et al. 2014; Muñoz-Barbosa & Huerta-Diaz, 2013).  

O EF para cada metal pesado foi calculado em relação aos valores de referência local obtidos 

por Vicq et al. (2015), de acordo com a equação (3): 

𝐸𝐹 =  
(𝐶𝑛

𝐶𝑣𝑟𝑙⁄ )𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

(𝐵𝑛
𝐵𝑣𝑟𝑙⁄ )𝑉𝑟𝑙

 (3) 

Onde: Cn é a concentração de determinado elemento no local de interesse; Cvrl é a concentração do 

elemento de referência; Bn é o valor de referência local do elemento em estudo; Bvrl é o valor de 

referência local do elemento de referência.  

 O Fator de Enriquecimento pode fornecer uma visão sobre como diferenciar uma fonte 

antropogênica de um processo natural. EF’s próximos a 1 indicam uma fonte crustal, enquanto que 

valores maiores que 10 estão relacionados a fontes e/ou processos antropogênicos (Nolting et al. 1999). 

Além disso, os EF’s também podem auxiliar na determinação do grau de contaminação do metal. Cinco 

categorias de contaminação são reconhecidas com base no fator de enriquecimento, onde: EF<2 indica 

um ambiente sem contaminação pelo metal analisado devido a uma deficiência de enriquecimento deste; 

2<EF<5 enriquecimento moderado; 5<EF<20 enriquecimento significativo, já aqui indica um grau 

considerável de contaminação; 20<EF<40 enriquecimento muito alto; EF>40 enriquecimento 

extremamente alto, ambiente muito contaminado (Sutherland, 2000; Loska & Wiechuya, 2003). 

• Risco ecológico e potencial risco ecológico 

O potencial de risco ecológico RI pode ser calculado de acordo com as equações (4) e (5) 

(Håkanson, 1980; Hilton et al. 1985; Wang et al. 2011): 

𝑅𝐼 = ∑ 𝐸𝑟𝑛
𝑖=1  (4) 
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𝐸𝑟 = 𝑇𝑖.
𝐶𝑛

𝐵𝑛
 (5) 

onde Er é o potencial de risco ecológico de um contaminante; Ti, reposta tóxica dos metais (As = 10; 

Cu = Pb = 5;  Zn = 1; Cr= Ni = 2; Cd = 30); Cn, é a concentração do metal i no sedimento; e Bn, o valor 

de referência regional do metal i no sedimento 

Os limites utilizados para interpretação dos valores de Ri e Er estão expressos na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3  –  Classificação de Er e Ri (Håkanson, 1980). 

 

Er Potencial de risco ecológico  Ri Risco ecológico para os 

metais pesados analisados 

Er < 40  Baixo RI<150 Baixo 

40< Er<80 Moderado 150<RI<300 Moderado 

80< Er<160   Considerável 300<RI<600 Considerável 

160<Er< 320  Alto RI>600 Muito Alto 

Er> 320  Muito Alto   

 

• Grau de contaminação modificado (mCd) e índice de poluição modificado (MPI) 

 As limitações dos índices de poluição por apenas um metal leavaram ao desenvolvimento de 

índices  multielementares. Hakanson (1980) e Nemerow (1991), desenvolveram dois dos índices mais 

utilizados, que são respectivamente em ordem de autoria o modified contamination degree (mCd) e o 

pollution index (PI). Brady et al. (2015) desenvolveram um índice de poluição modificado (MPI) 

considerando o fator de enriquecimento. 

 Estes índices são calculados de acordo com as equações (6-8): 

   

𝑚𝐶𝑑 = ∑ 𝐶𝑓
𝑖𝑖=𝑛

𝑖=1 . 𝑛−1                                                                                                                               (6) 

𝑃𝐼 =
√(𝐶𝑓 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)2+(𝐶𝑓max)²

2
                                                                                         (7) 

𝑀𝑃𝐼 =
√(𝐸𝑓 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)2+(𝐸𝑓max)²

2
                                                                                      (8) 

Onde Cf-máximo, Cf-médio, Ef-médio, e Ef-máximo representam o fator de contaminação máximo, 

fator de contaminação médio, fator de enriquecimento médio e fator de enriquecimento máximo, 

respectivamente. 

  Os valores de mCd > 1,5 indicam não poluído, 1,5 < mCd < 2,0 ligeiramente poluído, 2 < mCd 

<4,0 poluição moderada, 4 < mCd <8 poluição moderada a forte, 8 < mCd < 16 poluição severa, 16 < 
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mCd < 32 poluição forte e mCd > 32 condição de extrema poluição. O PI< 0,7 indica não poluído, 0,7 

< PI < 1 ligeiramente poluído, 1,00 <PI <2,0 poluição moderada, 2,0 < PI <3,0 poluição severa, e PI > 

3,0 poluição forte. Já os valores de  MPI< 1,00 indicam não poluído 1,0 < MPI < 2,0 ligeiramente 

poluído, 2,0 < MPI < 3,0 poluição moderada, 3,0 < MPI < 5,0 poluição moderada a forte, 5,00 < MPI< 

10,0 poluição severa, e MPI > 10 condição de extrema poluição. 

• Índice de carga de poluição (PLI)  

O PLI para uma amostra de sedimento é calculado como a média geométrica dos fatores de 

contaminação (CF) dos metais (Equação (9) - Tomlinson et al. 1980), trata-se de um índice agregativo 

que busca dar uma explicação para o nível global de poluição por metais nos sedimentos. Assim,  um 

ambiente com PLI > 1 classificado como poluído, enquanto que <1 indica que não há poluição 

(Tomlinson et al. 1980). 

𝑃𝐿𝐼 = √(𝐶𝐹1 𝑋 𝐶𝐹2 𝑋 𝐶𝐹3 … 𝑋𝐶𝐹𝑛)
𝑛

  (9) 

Onde: n é o número de metais analisados. 

 

5.2.5 –Tratamento estatístico e apresentação de mapas  

De posse dos resultados dos índices de qualidade de sedimento, foram confeccionados gráficos 

do tipo boxplot. Com o intuito de se fazer uma análise mais detalhada sobre as regiões do QF, com o 

auxílio do software ArcMap® 10.3, foram confeccionados mapas de distribuição dos diferentes índices 

para cada elemento analisado, utilizando-se como método de interpolação o IDW (Inverse Distance 

Weighted). 

 

5.3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.3.1 – Concentração de metais pesados nos sedimentos de corrente do 

Quadrilátero Ferrífero  

 

Quando as concentrações dos metais pesados presentes nos sedimentos do QF são comparadas 

com dados de outros rios com históricos de contaminação (Tabelas 5.2 e 5.4), observa-se que o valor 

máximo obtido para As no QF de 1690 mg/kg é o maior dentre eles, sendo que a média deste elemento 

no QF que é de 18,1 mg/kg é maior que o valor máximo dos rios chineses Liaohe, Luanhe, Luan e 

Yangtze e do rio Tigris na Turquia. As concentrações máximas de Cd e Cr estão acima ou muito 

próximas dos valores máximos obtidos nos outros rios. As concentrações de As, Cd, Cr e Cu superaram 
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os valores propostos de PEC para cada elemento em 8,8%, 4,1%, 30,9% e 0,7% das amostras 

respectivamente.  Nenhuma das amostras apresentou concentrações de Pb e Zn superiores aos valores 

de PEC, no entanto 18,5 % e 2,7 % das amostras apresentam concentrações entre TEC e PEC para estes 

respectivos elementos (Tabela 5.5). Estes resultados indicam que os elementos As, Cd e Cr possuem um 

potencial maior de resultar em efeitos nocivos sobre os organismos que interagem com os sedimentos 

fluviais.  

 

Tabela 5.4 – Concentrações de metais pesados em amostras de sedimentos de outros locais no mundo 

(mg/kg). 

 

 Localização As Cd Cr Cu Pb Zn Referências 

Rio Liaohe, China 9,9 1,2 35,1 17,8 10,6 50,2 Ke et al. (2017) 

 

Estuário do Rio 

Luanhe, China 

3,4–13,6 
0,020–

0,240 
11,6–76,2 9,6–35,6 

22,6–

43,7 
12,9–94,7 

Liu et al. (2016) 

 

Estuário do Rio 

Yangtze, China 

9,1 0,2 79,1 24,7 23,8 82,9 

Wang et al. (2015) 

Rio Tigris, Turkey 2–8,5 0,7–3 
28,4–

163,4 

11,2–

297,2 

62,3–

392,4 
60,1–247 Varol (2011) 

Rio Danúbio, Europa 8,1–388 1,1–32,9 
26,5–

556,5 

31,1–

8088 

14,7–

541,8 
78–2010 Woitke et al.(2003) 

Rio Axios, Grécia 1–40 1–11 39–180 14–93 11–140 42–271 
Karageorgis et 

al.(2003) 

Rio South Platte, USA 2,8–31 0,1–22 33–71 18–480 19–270 82–3700 Heiny & Tate (1997) 

Rio Rimac, Peru 21–1543 0,5–31 24–71 51–796 62–2281 160–8076 Mendez (2005) 

Rio Luan, China 
2,08–

12,90 
0,03–0,37 

28,7–

152,73 

6,47–

178,61 

8,65–

38,29 

21,09–

25,66 Liu et al. (2009) 

 

Tabela 5.5  –  Comparação entre as concentrações dos metais pesados (mg/kg) de todas amostras do QF 

com os valores das diretrizes de controle de qualidade dos sedimentos, bem como valores do quociente PEC. 

 

  As Cd Cr Cu Pb Zn 

% amostras < TEC 77,8 75,7 32,7 73,2 81,5 97,3 

% amostras entre TEC-PEC 13,4 20,2 36,4 26,1 18,5 2,7 

% amostras > PEC 8,8 4,1 30,9 0,7 0 0 

% (amostra/PEC) <0,5 82,6 92,1 39,7 98,1 99 99,9 

% (amostra/PEC) >1,5 6 2,2 18,3 <1 0 0 

 

 

5.3.2 – Índice de geo-acumulação 

 

 O índice de geo-acumulação foi utilizado para calcular os níveis de contaminações por metais 

nas amostras de sedimentos do QF. Os resultados indicam que a grande maioria das amostras (>84%) 

se encontram na classe IGEO de não poluído para os metais analisados (Tabela 5.6). No entanto, 

verifica-se um pequeno percentual de amostras que encontram-se na classe IGEO variando de 
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moderadamente poluído a  altamente poluído para os elementos As, Cd e Cr. Os valores negativos de 

IGEO encontrados, são os resultados de níveis relativamente baixos de contaminação para alguns metais 

em algumas regiões do QF e devido também ao fator de variabilidade de 1,5 vezes background na 

equação do Igeo. 

 

Tabela 5.6 – Percentual de amostras observada em cada grau do Igeo por elemento e valores estatísticos 

básicos das amostras de sedimentos do QF. 

 

  Percentual  de amostras de elemento por classe  

Parâmetro IGEO As Cd Cr Cu Pb Zn 

Não poluído  95,93 85,40 84,66 91,87 96,12 92,98 

Não poluído a moderadamente poluído 2,03 7,02 10,54 7,02 3,70 6,65 

Moderadamente poluído 1,29 4,44 2,59 0,92 0,18 0,37 

Moderadamente poluído a poluído 0,55 1,85 1,29 0,18 0,00 0,00 

Muito poluído  0,00 1,11 0,92 0,00 0,00 0,00 

Muito poluído a altamente poluído  0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altamente poluído  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Médio  -4,67 -1,04 -1,53 -1,88 -1,37 -0,98 

Valor Mínimo  -5,79 -4,96 -9,77 -7,37 -6,94 -5,85 

Valor Máximo 4,23 4,06 3,75 2,24 1,16 1,91 

 

 

5.3.3 – Fator de Contaminação 

A tabela 5.7 apresenta os resultados do cálculo dos Fatores de Contaminação (CF) para todos 

os metais analisados. Com exceção do Pb, todos os metais analisados apresentam pelo menos um ponto 

de elevada contaminação. Como pode se observar, cerca de 15% das amostras do  QF apresentam pontos 

com CFs com considerável a elevada contaminação para o As e 8% para Cd. Os outros elementos 

apresentaram menos de 5% das amostras com CF na faixa supracitada. No entanto, mais de 20% das 

amostras se enquadram na faixa de contaminação moderada por Cu, Cr, Pb e Cd. Em termos de valores 

médios, com exceção do Zn e Pb, todos os outros elementos possuem valores médios maiores do que 6 

de FC, o que indica contaminação elevada. 
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Tabela 5.7 – Percentual de amostras observada em cada classe do CF por elemento e valores estatísticos 

básicos das amostras de sedimentos do QF. 

 

  Percentual  de amostras de elemento por classe  

Parâmetro CF As Cd Cr Cu Pb Zn 

Ausência de Contaminação  75,23 71,72 74,86 75,97 75,60 74,49 

Contaminação Moderada  8,87 20,70 20,33 22,74 24,21 24,95 

Considerável Contaminação  7,02 4,44 2,59 0,92 0,18 0,37 

Contaminação Elevada 8,87 3,14 2,22 0,18 0,00 0,18 

Valor Médio  2,96 1,22 1,04 0,70 0,73 0,85 

Valor Máximo  277,21 24,99 20,17 7,08 3,36 5,64 

Valor Mínimo  0,27 0,05 0,00 0,01 0,01 0,03 
 

5.3.4 – Fator de Enriquecimento  

 

De modo geral, observa-se enriquecimento de todos os metais pesados analisados na região do 

QF, contudo em diferentes áreas e níveis de enriquecimento (Tabela 5.8). Somente 32% dos pontos 

analisados no QF não apresentam enriquecimento de nenhum dos metais analisados, o que demonstra, 

por consequência, que grande parte da área de estudo apresenta algum tipo de enriquecimento em metais 

pesados.  

Tabela 5.8 – Percentual de amostras observada em cada classe do EF por elemento e valores estatísticos 

básicos das amostras de sedimentos do QF. 

 

  Percentual  de amostras de elemento por classe  

 Parâmetro EF  As   Cd   Cr   Cu   Pb   Zn  

 Deficiência de enriquecimento   77,26 63,03 68,95 73,01 69,50 63,96 

 Enriquecimento moderado    9,80 19,96 23,11 21,63 23,48 26,62 

 Enriquecimento significativo   9,80 14,97 6,28 5,18 6,65 9,06 

 Enriquecimento muito alto   1,48 1,48 1,48 0,18 0,37 0,18 

 Enriquecimento extremamente alto   1,66 0,55 0,18 0,00 0,00 0,18 

Valor Médio  3,52 3,35 2,33 1,64 2,04 2,32 

Valor Máximo  247,23 94,19 44,02 25,15 30,63 58,4 

Valor Mínimo  0,1 0,05 0,01 0,01 0,01 0,16 

 

De acordo com Nolting et al. (1999), EF maiores do que 10 estão relacionados a fontes e/ou 

processos antropogênicos, e neste contexto, observou-se que todos os metais analisados apresentam 

parte de seus resultados , EF> 10 (Figura 5.2). Cerca de 7,3% das amostras apresentaram EF>10 para o 

As e Cd , 3,8% para o Cr,  3% para o Pb, 1,5 % para Zn e 1,1% para Cu.     
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Figura 5.2 – Distribuição dos valores de EF para os metais pesados analisados no QF com ênfase no limiar 

de contribuição antropogênica EF>10 (Nolting et al.1999) 

 

Devido às elevadas concentrações de As, cerca de 3,1% das amostras foram classificadas com 

enriquecimento muito alto a extremamente alto com um valor máximo de EF igual a 247,23. Ainda 

dentro desta faixa de enriquecimento foram observadas para Cd 2%, Cr 1,6%, Pb e Zn 1% das amostras. 

Vale salientar que estes valores de EF foram obtidos com VRL (Vicq et al. 2015), e não os 

valores médios da crosta, que, se fossem usados neste trabalho, mostrariam um número muito maior de 

pontos contaminados por algum tipo de metal.  

 

5.3.5 – Índices multielementares para a avaliação da qualidade dos sedimentos  

 A utilização de índices multielementares para avaliação da qualidade dos sedimentos pode 

resolver algumas limitações dos índices de apenas um elemento. Eles permitem avaliar o impacto de 

vários metais em um único local. O grau de contaminação modificação  indica que cerca de 82% das 

amostras de sedimentos do QF não estão poluídas pelos metais analisados neste estudo (Tabela 5.9). 

18% das amostras apresentam algum tipo de poluição segundo o mCd, variando de poluição ligeira até 

extrema poluição, no entanto não foi observado nenhuma amostra no intervalo de poluição forte. Em 

contrapartida, apenas 26,06% das amostras não estão poluídas segundo o PI, e 19,96% das amostras são 

classificadas como poluição forte (Tabela 5.9). O MPI classifica como não poluídas uma porcentagem 

menor de amostras ainda, 14,79% somente, e segundo esse índice, 30,87% das amostras encontram-se 

nas faixas de poluição severa a poluição forte. 
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 Fica evidente a partir da Tabela 5.9, que o mCd subestima a porcentagem de amostras de 

sedimentos com algum grau de poluição por metais no QF em relação aos outros dois índices calculados. 

Segundo Duoudu et al. (2016) isso se deve aos distintos valores iniciais que indicam algum tipo de 

poluição (sem poluição (mCd < 1,5; PI < 0,7; MPI < 1)). No entanto, segundo esse ponto de vista era 

esperado como menor porcentagem de amostras contaminadas o índice PI, devido ao baixo valor inicial 

para classificação da poluição em um ponto, e isso é observado para o MPI. O MPI  é calculado com 

base nos fatores de enriquecimento, e que por sua vez, utiliza um elemento normalizador, que é muito 

útil em ecossistemas fluviais quimicamente complexos. Neste estudo ainda a aplicação do MPI 

conseguiu classificar as amostras de sedimentos em todos os intervalos sequencias por ele propostos, ao 

contrários do mCd e PI. 

 

Tabela 5.9 – Percentual de amostras observada em cada classe de mCd, PI e MPI e valores estatísticos 

básicos das amostras de sedimentos do QF. 

 

Qualidade do Sedimento  %mCd %PI %MPI 

Sem poluição 82,07 26,06 14,79 

Ligeiramente poluído 7,02 19,78 19,04 

Poluição moderada  6,65 26,62 17,38 

Poluição moderada a forte  2,77 --- 17,93 

Poluição severa 1,29 7,58 18,67 

Poluição forte  0 19,96 12,2 

Extrema poluição  0,18 --- --- 

Média 1,25 3,10 5,71 

Max 49,31 199,10 178,16 

Min 0,13 0,32 0,31 

 

5.3.6 – Avaliação do risco ecológico de metais nos sedimentos  

 

Além dos impactos antropogênicos dos elementos no sedimento, é necessária uma avaliação 

adicional dos potenciais riscos ecológicos dos múltiplos elementos nos sedimentos. Em vista disso o 

índice de potencial risco ecológico (RI) também foi aplicado para averiguar o risco ecológico 

representado pelos elementos poluentes no sedimento. 

O potencial de risco ecológico (Er) de cada metal analisado bem como o índice de risco 

ecológico de todos os metais (RI) nos sedimentos estão representados na Tabela 5.10. 
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Tabela 5.10 – Percentual de amostras observada em cada grau do Er e RI. 

  Er  Multi-metal 

  As Cd Cr Cu Pb Zn RI 

Baixo  86,69 82,44 99,82 100,00 100,00 100,00 89,65 

Contaminação Moderada  7,21 9,06 0,18 0,00 0,00 0,00 6,47 

Considerável Contaminação  2,77 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 

Contaminação Elevada  1,29 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 

Muito elevado  2,03 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 

Valor Médio  29,64 36,72 2,08 3,49 3,65 0,85 76,43 

Valor Máximo  2772,13 749,67 40,34 35,38 16,78 5,64 3077,81 

Valor Mínimo  2,67 1,45 0,00 0,05 0,06 0,03 9,04 
 

O As e o Cd, foram os elementos que apresentaram os maiores valores de Er, sendo observadas 

6,1% das amostras com contaminação de As, variando de considerável a muito elevada. 8,5% das 

amostras com essa mesma faixa de contaminação foram encontradas para o Cd. 

Os valores de RI dos metais na área de estudo variaram de 9,05 a 3077,81 indicando baixo a 

médio risco ecológico nos sedimentos contaminados com metais, de acordo com a classificação de risco 

da tabela.  

Os maiores valores de RI ocorreram sobretudo em função dos elevados valores de Er de As, e 

Cd, uma vez que apenas estes dois elementos apresentaram valores de Er superiores a 320. De acordo 

com Zheng-Qi et al. (2008) e Pan & Li (2016) o Cd é um dos elementos que têm alto nível de toxicidade 

que possui uma enorme distribuição no solo e sedimentos de áreas próximas ou internas de atividades 

de mineração.  

 

5.3.7– Distribuição espacial dos índices de qualidade  

Foram elaborados mapas com as distribuições espaciais dos índices de qualidade dos sedimentos 

por metal analisado (Figura 5.3 A-F). Para tal, foram representadas nos mapas apenas as classes Igeo > 

3, CF > 3, e EF>10 que indicam respectivamente moderadamente poluído a extremamente poluído, 

contaminação moderada a elevada e limite de enriquecimento para influência antrópica. A escolha 

dessas classes é para identificação de bacias potencialmente contaminadas de acordo com cada índice 

calculado.  

Observa-se na porção da bacia do rio Paraopeba dentro do QF uma grande concentração de 

amostras que apresentam-se contaminadas por As (Figura 5.3-A) de acordo com CF, sobretudo nas 

regiões das cidades de Congonhas, Brumadinho e Igarapé. No entanto, para o EF, apenas 3 amostras 

apresentam EF>10 nessa bacia, e observa-se apenas um ponto em comum entre esses dois fatores, 

próximo a cidade de Congonhas. Já para o Igeo, apenas uma amostra no extremo sul do QF, possuí valor 

Igeo>3 para As, sendo um ponto incomum com os outros dois fatores. Em relação aos índices para Cd 

na bacia do rio Paraopeba ressaltam-se duas amostras que apresentaram-se contaminadas pelos três 
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parâmetros, sendo tais situada em uma região com intensas atividades minerárias de ferro e manganês e 

indústrias siderúrgicas. (Figura 5.3-B). Para o Cr, observa-se uma concentração de amostras 

contaminadas segundo os três fatores (Figura 5.3-C) e uma amostra com CF>3 isolada próximo a 

Igarapé. Não foram observadas amostras com Igeo>3 para Cu, Pb e Zn na bacia do rio Paraopeba. 

Em relação a porção da bacia do rio das Velhas presente no QF, destacam-se a grande 

concentração de amostras com EF>10 para As (Figura 5.3-A), desde a nascente em Ouro Preto até Nova 

Lima. Próximo as cidades de Caeté verificam-se um grupo de amostras com EF>10 e CF>3 para As, Cd 

e Cu. Apenas uma amostra apresenta Igeo>3 na bacia do rio das Velhas, indicando uma amostra 

contaminada por Cd (Figura 5.3-B). Na região entre Rio Acima e Nova Lima observam-se um grupo de 

amostras contaminadas por Cr e Cu segundo o CF e EF (Figuras 5.3-C,D) e por Pb de acordo com EF 

(Figura 5.3-E). 

A bacia do rio Doce no QF é composta pelas bacias dos rios Piracicaba, Conceição e Piranga, 

sendo a última representada nesse estudo pelos afluentes rios do Carmo, Gualaxo do Norte e Sul. A 

bacia do rio Conceição, afluente do rio Piracicaba, engloba os municípios de Santa Bárbara, Barão de 

Cocais e Catas Altas, e apresenta elevados valores de CF e EF para As, Cd e Cr, nessa região situam-se 

grandes mineradoras e vários garimpos ilegais de ouro, o que pode explicar a presença dessas elevadas 

concentrações. Amostras com Igeo>3 são observadas nessa bacia para Cd e Cr apenas. Nos rios do 

Carmo, Gualaxo do Sul e Norte são observadas amostras contaminadas por Cd pelos três parâmetros, 

no entanto As, Pb, e Zn são considerados como contaminantes apenas pelo EF.  

Apesar de todos os três índices sugerirem alguma contaminação ou inputs antrópicos de As, Cd 

e Cr nos sedimentos em locais específicos, fica evidente o caráter subestimado do Igeo como indicador 

de contaminação pelos metais analisados. Por exemplo para o As têm-se menos de 1% das amostras 

consideradas contaminadas por esse índice, ao passo que EF e CF consideram  7,3% e 16% considerando 

EF>10 e CF>3. Embora todos os três índices indiquem alguma contaminação, no pior cenário, o fator 

de enriquecimento parece detectar melhor (em mais locais e de mais metais) do que o fator de 

contaminação e o Igeo. Isto é devido ao uso do elemento terrestre (Al neste estudo) para normalização 

no cálculo do fator de enriquecimento. Permitindo a detecção de pequenas variações na composição 

sedimentar em um local (Brady et al. 2015). Resultados semelhantes foram encontrados em estudos 

anteriores (Duoudu et al.2016; Brady et al. 2015; Çevik et al. 2008; Woitke et al. 2003), onde o fator 

de enriquecimento poderia detectar insumos sedimentares de metais terrestres devido à normalização. 

Isso fornece mais evidências de que a aplicação do fator de contaminação e do Igeo pode ser limitada 

em ambientes complexos, como é o caso do QF. 
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Figura 5.3 – Distribuição espacial das ocorrências de Igeo>3, CF>3 e EF>10 para os metais analisados nas 

amostras de sedimentos do QF: A (As); B (Cd); C (Cr); D (Cu); E (Pb); F (Zn). 

 

5.4 – Distribuição espacial dos índices de qualidade multielementares  

Os valores dos índices de multielementos utilizados (mCd, PI, MPI e RI) foram dispostos 

juntamente com as áreas de concessão de lavra para Au, Fe e Mn, que são os principais recursos 

explorados no QF, bem como atividades minerárias paralisadas (Figura 5.4). No intuito de verificar os 

locais em piores condições de qualidade em relação aos três índices calculados, foram utilizados apenas 

as classes mCd>32, PI>3 e MPI>10, que indicam poluição forte e RI >600 contaminação elevada. 
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As distribuições do PI , MPI e RI indicam uma grande área do QF com poluição forte dos 

sedimentos, sobretudo nas bacias do rio das Velhas próximo a Nova Lima e Caeté, bacia do rio 

Conceição e rio Gulaxo do Norte. Sendo essas bacias historicamente antropizadas por atividades 

minerárias, o que pode ser visto pelas áreas de concessão de lavra presentes no mapa, bem como as 

minas paralisadas. Mais especificamente é possível visualizar na figura a correlação entre as áreas de 

concessão de lavra de Au com as amostras contaminadas nas bacias do rio das Velhas e Conceição. Por 

outro lado, as bacias dos rios Paraopeba, Gualaxo do Norte, Carmo e Piracicaba, encontram-se em 

regiões com grandes áreas minerárias de Fe e Mn, podendo assim relacionar com as amostras fortemente 

poluídas.  

Enquanto os índices PI e MPI, classificam  19,96% e 12,20% das amostras do QF como 

fortemente poluídas pelos metais analisados, o mCd aponta  menos de 0,5%.  

Fica evidente a problemática da bacia do Rio rio das Velhas, com várias amostras classificadas 

como fortemente poluídas tanto pelo PI, MPI e RI, desde a cidade de Ouro Preto até as proximidades de 

Nova Lima. Isso se deve em função do intenso uso e ocupação do solo de forma desordenada e da 

atividade minerária que aumentou significativamente nas últimas décadas o que corrobora as altas taxas 

de poluição investigadas identificadas  por Weber et al. (2017). 

 

Figura 5.4 – Mapa com a distribuição das áreas de concessão de lavra para Fe e/ou Mn e Au (DNPM, 2017), 

atividades minerárias paralisadas de Fe e Au (FEAM, 2016), principais cursos d’água e ocorrência de 

amostras com mCd>32, RI>600 (Hakanson, 1980), PI>3 (Nemerow, 1991) e MPI>10 (Brady et al. 2015).  
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Os valores de PLI foram utilizados para a confecção do mapa da figura 5.5, onde observa-se que 

20% de toda área do QF possuí algum tipo de contaminação por metais pesados nos sedimentos de 

corrente. Este índice não diferencia os níveis de contaminação, apenas indica se há ou não contaminação 

por metais pesados na região analisada. Obteve um valor máximo de 6,55 para ICP na bacia do rio das 

Velhas, próximo a Nova Lima, que é 6 vezes acima do limiar de poluição proposto por essa metodologia. 

Ainda neste mapa, pode-se observar que existem duas áreas  de contaminação bem delineadas 

corroborando o que foi descrito para os outros índices: (i) mais a sul, iniciando-se próxima a região do 

anticlinal de Mariana, abrangendo as bacias do rio do Carmo e rio Gualaxo do Norte,  estendendo-se em 

direção NE ao sinclinal Conta História e Alegria, onde também foram observadas anomalias de As, Cd, 

Cr e Ni (Vicq et al, 2015). Esta região é caracterizada por uma intensa interferência antrópica que ocorre 

através do despejo de esgotos domésticos e da descarga de resíduos de mineração (Costa, 2007). Esta 

primeira zona de contaminação também apresenta uma outra vertente que se estende até o rio Conceição, 

bacia do rio Doce, que apresentou ainda concentrações elevadas de Cr e Ni; (ii) na região centro norte 

do QF, iniciando no município de Itabirito e se estendendo até os municípios de Sabará, Nova Lima e 

Caeté. Toda esta área encontra-se inserida na bacia do rio das Velhas, que como descrito anteriormente 

apresenta altos índices de poluição. 

 

Figura 5.5 – Mapa com a distribuição das áreas de concessão de lavra para Fe e/ou Mn e Au (DNPM, 2017), 

atividades minerárias paralisadas de Fe e Au (FEAM, 2016), principais cursos d’água e distribuição das 

áreas poluídas segundo PLI (Tomlinson et al. 1980) 
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 5.5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pela primeira vez, foi realizado o cálculo de diferentes índices de contaminação de metais 

pesados nos sedimentos de corrente para toda área Quadrilátero Ferrífero e o mapeamento de sua 

distribuição espacial, o que permitiu a verificação de uma intensa contaminação de As e Cd em grande 

parte da região, o que não havia sido quantificado até então, e a delimitação de duas áreas bem definidas 

que apresentaram contaminação para todos os parâmetros analisados, que somadas ocupam 

aproximadamente 20% de toda área do QF. A primeira área engloba bacia do rio Carmo (bacia do rio 

Doce), nos municípios de Ouro Preto e Mariana, e a segunda na parte central da bacia do rio das Velhas, 

englobando os municípios de Rio Acima, Nova Lima, Caeté, Sabará e Raposos. Além destas duas 

maiores áreas, todos os parâmetros indicaram pontos de elevada contaminação em metais pesados 

distribuídos ao longo do QF. Estes pontos são observados ao longo de regiões com registros de 

atividades de mineração de ouro e ferro. 

 Em função de diversos trabalhos desenvolvidos já era  sabido da ocorrência elevadas 

concentrações de As e Cd na região, porém a partir deste trabalho foi possível delimitar e quantificar o 

quanto estas áreas estão efetivamente contaminadas por estes e outros metais pesados no QF. Além 

disso, os mapas apresentados proporcionam um controle ambiental mais efetivo, pois permitem a 

localização exata dos pontos críticos, delineando as localidades e cidades que estão expostas a este 

imenso risco ambiental, e que necessitam de ações de intervenção e proteção pelas autoridades 

responsáveis.  
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CAPÍTULO 6 

MAPEAMENTO GEOQUÍMICO DO MANGANÊS E 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SEDIMENTOS FLUVIAIS 

E ÁGUAS SUPERFICIAIS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO, 

BRASIL’1 

 

RESUMO 

O manganês é um contaminante natural das fontes de água, podendo ser tóxico em concentrações 

elevadas, estando associado à neuropatias. No Quadrilátero Ferrífero (Brasil) o Mn ocorre associado 

sobretudo ao Fe, 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 manganês no 

Quadrilátero Ferrífero 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 de 

manganês foi determinada nas águas e sedimentos através de um ICP-OES. As concentrações de Mn 

nos sedimentos fluviais variaram de 0,1 a 28213 mg.kg-1 sendo obtido um valor de background a partir 

do Q3 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 Enriquecimento (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 20296 ug.L-1, com um valor de Q3 igual a 1770 ug.L-1, que é cerca de 17 vezes 

maior do que o valor máximo permitido pela legislação nacional vigente de potabilidade de água. 

Observa-se que as elevadas concentrações deste elemento 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 Quadrilátero Ferrífero. Essa relação explica a ampla distribuição e as 

elevadas concentrações do 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 neuropathies. In the Quadrilátero Ferrífero (Brazil) the Mn occurs mainly associated 

with Fe, being that it presents wide distribution and high concentrations in the study area. For the first 

time, a regional study was carried out in the Quadrilátero Ferrífero (Brazil) regarding manganese 

concentration. 541 surface water and stream sediments samples were collected in third-order river basins 

throughout the study area. The manganese concentration was determined in waters and sediments via 

ICP-OES analyses. The Mn concentrations in the stream sediments ranged from 0.1 to 28213 mg.kg -1, 

whilst background values were obtained from Q3 (1770 mg.kg -1). It is observed that the concentrations 

of Mn in the fluvial sediments of the QF are much superior to other rivers of the world with proven 

contamination by metals like the rivers Danube, Nile, Tess and South Plate.The evaluation of sediment 

quality regarding Mn accounting for the Enrichment Factor (FE) and Contamination Factor (FC) showed 

that 33 samples had significant enrichment at extremely high levels (FE> 10) and 27 had considerable 

contamination (FC> 3). Surface water samples \yielded Mn concentrations ranging from 0.9 to 20296 

ug.L-1, with a Q3 value of 1770 ug.L-1, which is about 17 times greater than the maximum value 

accepted by the national legislation on water potability. It is observed that the high concentrations of 
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this element in the waters and sediments are strongly related to the Minas Supergroup lithologies, mainly 

due to the Itabira Group where large iron quarries from the Quadrilátero Ferrífero are sited. 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 

 

6.1 – INTRODUÇÃO 

 

A poluição dos solos, sedimentos e água é um problema global, frequentemente agravado pelo 

rápido 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 o confere vasta 

ocorrência natural, podendo ser considerado como um elemento onipresente, além da facilidade de 

mobilização e forte relação com as atividades industriais, sobretudo de ligas metálicas (Paschke et al. 

2005).  

O manganês pode ocorrer em diversos estados de oxidação, como elemento solúvel no estado 

reduzido, sendo Mn+2 o mais comum, e insolúvel quando oxidado, sendo Mn+4 o mais comum. 

Raramente existe em seu estado elementar puro (Homoncik et al. 2010). O manganês ocorre 

naturalmente em solos e sedimentos, principalmente devido aos processos de intemperismo que atuam 

sobre o material parental (Boudissa et al. 2006). É encontrado como um componente principal e menor 

em mais 100 minerais naturais (Gadd, 2010). No entanto, as atividades minerárias, fundição de metais 

e a aplicação de biossólidos 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 

reconhecido desde os últimos 175 anos, sendo registrados inúmeros casos de intoxicação por Mn em 

humanos, roedores e modelos celulares. Os principais efeitos são classificados clinicamente pelos 

inúmeros distúrbios da neurotoxicidade, incluindo doença de Parkinson, sintomas psiquiátricos, 

manganismo, doenças cognitivas e neurodegenerativas, além de outras perturbações no sistema motor 

(Zoni et al. 2013).  

 O Quadrilátero Ferrífero (QF), localizado na região central de Minas Gerais, conhecido 

mundialmente por sua variedade de tipos litológicos, apresenta em seus domínios um grande número de 

depósitos de manganês, a grande maioria de pequeno porte, destacando-se a região de Conselheiro 

Lafaiete (Lobato et al. 2001). Em função da afinidade geoquímica, o Mn ocorre frequentemente como 

acessório nas mineralizações de Fe no QF, que gera uma ampla distribuição geográfica deste elemento, 

uma vez que a região hospeda vastos depósitos de minério de ferro. 
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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, diversas indústrias de ligas metálicas que utilizam o Mn como produto, e o descarte destes efluentes 

industriais nos corpos hídricos é verificado em vários centros urbanos de médio e grande porte, como é 

o caso do Rio Bananeiras em Conselheiro Lafaiete (Vicq, 2015) e do Rio das Velhas, considerado o rio 

mais poluído no estado de Minas Gerais (Weber et al. 2017).   

Apesar disso, até hoje nenhum estudo foi desenvolvido especificamente sobre os teores de Mn 

nos compartimentos das águas superficiais e sedimentos fluviais do QF.  

Diante deste cenário, o objetivo deste estudo é preencher esta lacuna e apresentar um 

mapeamento geoquímico das concentrações de Mn em águas superficiais e sedimentos de corrente a 

partir de 541 amostras distribuídos ao longo de 7.000 km² do QF. Além da aplicação de índices de 

geocontaminação para este elemento, nunca antes realizado para toda área do QF.  

6.2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

6.2.1 – Descrição da área de estudo 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) é considerado como uma das mais importantes regiões minerárias 

do mundo, abrangendo uma área de aproximadamente 7.000 km², situado no estado de Minas Gerais, 

na região sudeste do Brasil entre as coordenadas 19º45' até 20º30' S e 44º30' até 43º07' W. A exploração 

mineral na região remonta ao século XVII (Meneses et al.2011), sendo responsável pelo 

desenvolvimento econômico da região, juntamente com as atividades industriais. A região inclui 35 

municípios e mais de 4 milhões de habitantes (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 

apenas na região do QF, sendo os principais recursos minerais explorados o ouro e o ferro, cujos 

depósitos são considerados de classe mundial.  Manganês, bauxita, argila, dolomito, areia, brita, rocha 

ornamentais e pedras semipreciosas como o topázio imperial também são extraídos em diversas porções 

do QF. A grande diversidade minerária presente na área está condicionada a uma complexa geologia, 

que naturalmente 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 

caracterizadas da base para o topo pelos complexos metamórficos, o Supergrupo Rio das Velhas, o 

Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi no topo, além de depósitos terciários e sedimentos recentes 

(Figura 6.1) (Alkmin & Marshack, 1998). 
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Os depósitos de manganês no QF ocorrem associados às sequências Vulcano-sedimentares 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 manganês também ocorre como minério em intercalações com os itabiritos 

da Formação Cauê do Supergrupo Minas, formando minério de ferro-manganês, que é constituído 

essencialmente por psilomelana e pirolusita (Lobato et al. 2001). 

A rede hidrográfica do QF hospeda as cabeceiras 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, 

sendo a bacia do rio das Velhas considerada a mais poluída do estado de Minas Gerais (Weber et al. 

2017). 

6.2.2 – Amostragem e análises químicas  

 Foram coletadas 541 amostras de águas e sedimentos nos exultórios das bacias de 3a ordem 

entre os anos de 2012 e 2014, seguindo a metodologia proposta por Bolviken et al. (2004), resultando 

em uma densidade amostral de uma amostra para cada 13 km² ao longo dos 7.000 km² de área do QF.  

As amostras de água foram coletadas juntamente com as amostras de sedimentos em cada ponto 

amostrado, posteriormente foram 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 

peneiradas, e uma grama da fração 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 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 foram controlados em relação ao material de 

referência 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 corrente é de 0,1 mg.kg-1, já para as amostras de 

água 1,2 ug/L.  
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Figura 6.1 – Mapa geológico simplificado do QF, exibindo os pontos de amostragem e as principais bacias 

hidrográficas da região (Alkmin & Marshack, 1998). 

 

6.2.3 – Valores de background  

 Com o objetivo de distinguir as concentrações geogênicas do manganês de valores anômalos 

nos sedimentos, 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 softwares Minitab e EXCEL.  

 O boxplot divide os valores ordenados dos dados 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 

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 

anomalias (Matschullat et al. 2000; Vicq et al. 2018). 
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6.2.4 – 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 

geoestatística de interpolação IDW (inverse distance weighted) conforme preconizado por Albanese et 

al. (2006) e Bai et al. (2009).  

 

6.2.5 – Metodologias para avaliação do aporte manganês nos sedimentos 

fluviais 

São conhecidos diversos métodos para quantificar e representar o grau de enriquecimento de 

metais pesados nos sedimentos a partir de faixas de impactos de contaminação (Ridgway & Shimmield, 

2002; Salomons & Förstner, 1984; Müller, 1969; Hakanson, 1980). Neste trabalho foram utilizadas duas 

metodologias que são descritas nas seções abaixo.  

Fator de Enriquecimento (FE) 

Este método normaliza as concentrações de metais pesados em relação a um outro metal de 

referência como Fe ou Al, pelo fato destes elementos atuarem como “esponja” para os conteúdos de 

metais presentes nas argilas (Windom et al. 1989).  

Como o valor de background do Fe nos sedimentos de corrente do QF é de 196000 ppm (Vicq 

et al. 2015), o que corresponde a um valor quase 5 vezes superior ao da crosta superior (Wedepohl, 

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: 

𝐹𝐸 =  
(𝐶𝑚

𝐶𝑣𝑟𝑙⁄ )𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

(𝐵𝑚
𝐵𝑣𝑟𝑙⁄ )𝑉𝑟𝑙

   𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4.1 

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. 
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Os Fatores de Enriquecimento podem fornecer uma visão sobre como diferenciar uma fonte 

antropogênica de um processo natural. FE próximos a 1 indicam uma fonte crustal, enquanto que valores 

maiores que 10 estão relacionados a fontes e/ou processos antropogênicos (Nolting et al. 1999). Além 

disso, o FE também podem auxiliar na determinação do grau de contaminação do metal. Cinco 

categorias de contaminação são reconhecidas com base no fator de enriquecimento (Tabela 6.4) 

(Sutherland, 2000). 

 

Fator de Contaminação (FC) 

O fator de contaminação é calculado de acordo com a seguinte equação: 

𝐹𝐶 =  
𝐶𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑣𝑟𝑙
   𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4.2, 

onde (Cmetal corresponde a concentração do metal da amostra, e Cvrl é o valor de referência local do metal 

analisado).   

Os valores de FC foram interpretados da seguinte forma: FC <1 indica baixa contaminação; 1 

<FC <3 é contaminação moderada; 3 <FC <6 é contaminação considerável; e FC> 6 é uma contaminação 

muito alta (Hakanson, 1980). 

 

6.2.6 – Análise das Correlações entre as litologias e/ou atividades 

antropogênicas 

Para analisar a influência da litologia e correlacioná-la com as atividades antrópicas foi realizado 

um levantamento junto aos dados disponibilizados em 2017 pelo Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM) dos processos minerários em fase de concessão de lavra para Mn, e Fe-Mn. 

Além disso, a partir da sobreposição dos mapas geológicos e dos pontos de amostragem, foram 

selecionadas as bacias de 3ª ordem que possuíam mais de 75% de sua área compostas essencialmente 

pelas litologias dos Supergrupo Rio das Velhas e Minas, posteriormente foi calculado o valor de 

background para o Mn devido à contribuição predominante destas unidades. 

Com o objetivo de verificar uma possível correlação 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 6.4) onde estas informações, adicionadas de atividades minerárias de Fe 

paralisadas (FEAM, 2016) são sobrepostas. 
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6.3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.3.1 Sedimentos fluviais  

As concentrações de Mn nos sedimentos de corrente variaram de 0,1 a 28.213 mg.kg-1, 

apresentando uma concentração média de 1578 mg.kg-1 (Tabela 6.1), 2.6 vezes maior que a média da 

crosta terrestre (600 mg.kg-1) (Wedepohl, 1995).  O manganês apresentou uma distribuição espacial 

(Figura 6.2) muito semelhante ao ferro, o que era esperado devido a sua alta correlação, já observada 

em outros trabalhos (Vicq et al.2015), a qual está relacionada ao raio iônico praticamente igual de ambos 

os elementos.   

 

Tabela 6.1 – Estatística Descritiva do Manganês de 541 amostras de Sedimentos de Corrente do 

Quadrilátero Ferrífero. 

 

Tabela 6.2 –  Faixas de Concentração e Classificação de Valores de Referência para o Manganês  - 

Resultado de 541 amostras de Sedimentos de Corrente do Quadrilátero Ferrífero. 

 

 

 

 

Verificou-se que 75% das amostras de sedimentos apresentavam valores até 1770 mg.kg-1 , o 

que pode ser definido como valor de base regional (background). Uma faixa intermediária com 

concentrações 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 (Figuras 4.2 e 4.4), 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 relacionadas tanto com a influência antrópica quanto à geologia citada. 

Os pontos anômalos verificados sobre os itabiritos/hematitas e filitos apresentam grande 

afinidade com o ferro e estão localizados basicamente em quatro partes do QF: Sudoeste (Itabirito, Ouro 

Preto, Congonhas e Belo Vale), Noroeste (Igarapé, Brumadinho, Itatiaiuçu e Sarzedo), Leste (Mariana, 

Catas Altas e Santa Bárbara) e Nordeste (Santa Bárbara, Catas Altas e Barão de Cocais) (Figura 6.2). 

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 

anomalias com valores entre 1815 e 10053 mg.kg-1, das quais 10 também apresentaram Fe acima do 

 Unidade Min Máx Média Mediana Q1 Q3 

Mn mg.kg-1 0,1 28213 1578 780 360 1770 

Mn (mg.kg-1) 

360–1770 Background 75% 

>1770–3885 Alto valor de referência 15% 

>3885 Anomalia 10% 
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valor de background (Vicq et al. 2015). Esta região é caracterizada pela presença maciça de mineradoras 

(Figura 6.4), as quais interferem no processo de disponibilização do Mn para o meio (Mendonça, 2012; 

Nalini et al. 2009).  

No entanto, apesar de grande parte das anomalias estarem relacionadas itabiritos/hematitas e 

filitos do Supergrupo Minas, existem anormalidades ligadas também a outras litologias, com 17% 

drenando sobre os gnaisses/granitos dos complexos metamórficos e 13%  em bacias sobrepostas pelos 

xistos, principalmente do Grupo Dom Silvério.  

Quando comparamos os teores de Mn nos sedimentos de corrente do QF com dados de outros 

rios no mundo (Tabela 6.3), observa-se que os sedimentos do QF são extremamente enriquecidos com 

Mn. O rio Rimac no Peru, conhecido mundialmente como um dos rios mais poluídos por atividades 

minerárias (Mendez, 2005), apresentou uma concentração máxima de 14000 mg.kg-1 de Mn, que é a 

metade da máxima observada neste estudo. Corroborando esta afirmativa, observou-se também que as 

concentrações de Mn nos sedimentos do QF são muito superiores às de vários rios já notadamente 

impactados por metais oriundos de atividades minerárias, tais como : Danúbio, Nilo, Tess e South Plate 

(Tabela 6.3). 

Em relação aos valores do FE, foram verificadas 33 amostras de sedimentos com valor de FE 

maiores do que 10 (Tabela 6.4), que estão relacionados 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 

depósitos de Fe do QF. Além disso 8 amostras apresentaram 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. 
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Figura 6.2 - Mapa geoquímico das concentrações de Mn em sedimentos de corrente do QF. 

 

Tabela 6.3 - Faixas de Concentrações de Mn em sedimentos fluviais em diversos rios impactados por atividades 

antrópicas do mundo. 

Localidades Referências Mn (mg.kg-1) 

Bacias de 3a ordem QF Este estudo 0,1 - 28198 

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 - 14000 

Média da Crosta Terrestre Wedepohl (1995) 600 
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Com relação ao Fator de Contaminação, observou-se que 8 amostras possuem nível de 

contaminação elevada e 19  pontos apresentam um padrão considerável de contaminação (Tabela 6.4).  

 

 

Tabela 6-4  Valores dos parâmetros de quantificação de enriquecimento e /ou contaminação por Mn nos 

sedimentos de corrente do Quadrilátero Ferrífero e número de amostras correspondente a cada intervalo. 

Parâmetro FC  Parâmetro FE    

Pouco Contaminado (FC<1) 407  Deficiência de enriquecimento (FE<2)  381 

Contaminação Moderada (1<FC<3) 107  Enriquecimento moderado  (2<FE<5)  76 

Considerável Contaminação (3<FC<6) 19  Enriquecimento significativo (5<FE<20)  71 

Contaminação Elevada (FC>6) 8  Enriquecimento muito alto (20<FE<40)  5 

Valor Médio  0,89  Enriquecimento extremamente alto (FE>40)  8 

Valor Máximo  15,93 Valor Médio  2,71 

Valor Mínimo  0,11 Valor Máximo  47,86 

    Valor Mínimo  0,01 

 

 

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

FC principalmente: 

- Bacia do Rio Conceição, onde foi verificada uma alta densidade de anomalias, com 14 pontos com 

valores acima do UIF, oscilando entre 4123 e 22450 mg.kg-1, drenando sobre os itabiritos/hematitas e 

filitos do Super grupo Minas.  Contudo, estas anomalias continuam na parte média da bacia onde temos 

a confluência com o rio Socorro, que demonstrou vários dos seus afluentes com concentrações de Mn 

acima do background e terminam somente nos córregos próximos a Represa de Peti. Estas anomalias 

tem relação com a litologia, mas também ocorrem 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 contrário do que vem sendo observado, o Mn também apresentou 

anomalias significativas em bacias onde predominavam os gnaisses, granitos e migmatitos do Complexo 

Bonfim, juntamente com o Fe e o Pb, com valores oscilando entre 4600 e 28213 mg.kg-1( ponto com 

maior teor de Mn de todo o QF). Esta litologia geralmente não apresenta altos teores destes elementos, 

o que pode sugerir uma interferência antrópica, em função das mineradoras presentes a montante destas 

bacias (Figura 6.4). Aliado a isso, estas concentrações excessivas podem estar relacionadas com o 

processo da co-precipitação do Mn pelos compostos de ferro  (Reimann & Caritat, 1998). 

- Bacia do Rio Gualaxo do Norte, principalmente nas comunidades de Passagem de Mariana, Antônio 

Pereira e dentro da cidade de Mariana, locais caracterizados por uma intensa mineração aurífera, a qual 

disponibilizou uma série de elementos para o meio, dentre estes o Fe e o Mn, conforme relatado por 

Costa (2007).  
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6.3.2 –Águas Superficiais 

As concentrações de Mn das amostras de águas superficiais do QF (Tabela 6.5) variaram entre 

0,9 a 20296 ug/L, com um valor de background de 269 ug/L. A faixa determinada como alto valor de 

referência se estende de 269 a 603,5 ug/L, sendo verificadas 93 amostras nesta faixa, e 42 amostras 

foram classificadas como anomalias com concentrações superiores a 603,5 ug/L (Tabela 6.6). 

 

Tabela 6.5 –  Estatística Descritiva do Manganês de 541 amostras de Sedimentos de Corrente do 

Quadrilátero Ferrífero. 

 

Tabela 6.6 –  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 6.3) exibe um 

comportamento semelhante ao observado nos sedimentos de corrente, com anomalias concentradas nas 

bacias dos rios Paraoepeba, Conceição e Itabirito. São observados 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 ug/L. Foram 

verificados 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 

principal fonte de abastecimento de algumas comunidades. o que gera preocupação, uma vez que 

praticamente são raros análises de controle de potabilidade em relação 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. 

  

 Unidade Min Máx Média Mediana Q1 Q3 

Mn ug.L-1 0,9 20296 247,7 105,7 49,0 269,0 

Mn (ug.L-1) 

49–269 Background 75% 

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

>603,5 Anomalia 8% 
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Figura 6.3 – Mapa geoquímico exibindo as concentrações de Mn nas águas superficiais do QF. 

 

6.3.3 – Correlações entre as litologias e/ou atividades antropogênicas 

 

Apesar dos depósitos de Mn do QF possuírem 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 predominância 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 sedimentos 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 observado na Figura 6.4. 
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A maioria destes pontos encontram-se sobre áreas que estão com processo de concessão de lavra 

para Fe e /ou Mn, e as minerações presentes nesta área, destacando-se a Vale e a CSN são responsáveis 

por uma grande parte da produção de ferro do Brasil (DNPM, 2017). Na região oeste do QF, ainda na 

bacia do rio Paraopeba, nas proximidades das cidades de Igarapé e Brumadinho concentram-se 

atividades minerárias de Fe paralisadas com concentrações excessivas de Mn em águas superficiais 

próximas.  

Na borda oeste da Bacia do Rio das Velhas, nas cidades de Belo Vale, Itabirito e Nova Lima 

observa-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 e Samarco 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 ponto localizado em 

uma área com concessão de lavra concedida. Na bacia do rio Gualaxo do Norte, onde se localiza o 

complexo minerário de Mariana observam-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. 
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Figura 6.4 –  Mapa com a distribuição das litologias do Supergrupo Minas,  áreas de concessão de lavra 

para Fe e/ou Mn (DNPM, 2017), atividades 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 

antrópicos (Nolting et al. 1999).  

 

 

6.5  –  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pela primeira vez, foram definidos valores regionais 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 enriquecimento de Mn em função de fonte e/ou processos 

antrópicos 
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O estudo permitiu também a definição de valores de base para os diferentes tipos de litologia do 

QF, o que permite delinear o comportamento do elemento em cada tipo de rocha, o que proporciona a 

detecção de anomalias com mais acurácia. 

Elevadas concentrações de Mn, potencialmente prejudiciais à saúde humana, foram encontradas 

em águas superficiais em todas as três principais bacias que dividem o território do QF (Rio das Velhas, 

Rio Doce e Rio Paraopeba), no entanto, os novos mapas geoquímicos gerados ajudam a desvendar estes 

riscos ambientais e irão ajudar os órgãos ambientais 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 20296 ug/L,  que corresponde a mais de 200 vezes 

o limite permitido de Mn em águas para consumo humano, o que demonstra que estas áreas necessitam 

ser monitoradas com atenção pelas autoridades ambientais e de saúde.  

A principal fonte de Mn do QF são as litologias do Supergrupo Minas, sobretudo do Grupo 

Itabira, onde foram observadas as maiores concentrações tanto em águas quanto em sedimentos. No 

entanto, apesar da ocorrência natural de elevadas concentrações, a ação antrópica, relacionada às 

minerações e aos processos industriais, atuam como um elemento potencializador destes altos teores, 

uma vez que a maioria dos pontos contaminados situam-se em bacias que possuem alguma atividade 

minerária de Fe e/ou Mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 
TRACE ELEMENTS CONTAMINATION IN CONCEIÇÃO RIVER 

BASIN, BRAZIL: ITS A RELATIONSHIP WITH MINING ACTIVITIES 
 

 

ABSTRACT 

The concentrations of trace elements (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) and major elements (Fe, Al) in 52 

river sediment samples (<0.063 mm) from the Conceição river basin, MG, Brazil were analyzed. In this 

area there are large gold, iron and manganese mines. Contamination Factor (CF), Enrichment Factor 

(EF) were used to evaluate the degree of sediment contamination. Potential ecological risks were 

discussed by combining sediment quality control guidelines (SQCG) and potential ecological risk index 

(Er and RI). Maximum values are observed for As (92.5 mg /kg), Cd (22.49 mg /kg), Cr (2582 mg / kg), 

Cu (65.9 mg / kg), Pb (58.6 mg / kg) kg) and Zn (133.4 mg /kg). Results of principal component analysis 

(PCA) indicate that Cr, Cu, Ni and As are mainly available from Nova Lima, Fe, Mn and Pb lithologies 

by Cauê Formation, since the high concentrations of Cd are influenced by anthropogenic contamination. 

The EF and CF indicate anthropogenic contamination by Cd, Cr, Fe, Mn, Zn and Ni in at least one point, 

with the highest EF and CF values for Fe and Mn are downstream of Capanema, Gongo Soco and 

Brucutu mines, Cr and Ni are close to the Córrego do Sítio and São Bento mines. According to the 

SQGC and Er, As, Cd, Ni and Cr values are the most likely to result in harmful effects on sediment-

dwelling organisms in the study area. 

Keywords: Trace elements; Sediments; Contamination factor; Enrichment factor;  Principal component 

analysis. 

 

7.1 – INTRODUCTION 

 

  Contamination of aquatic environments by trace elements such as heavy metals  has attracted 

special attention due to the environmental persistence and biological accumulation of these metals, as 

well as their potential adverse effects on biota (Ke et al.2017; Li et al.2016) and intensification of 

anthropogenic discharges. Anthropogenic metals entering the aquatic system are rapidly deposited on 

sediments, and bind to fine components such as iron and manganese oxide hydroxides, sulfides, organic 

compounds and clay minerals by adsorption, hydrolysis and co-precipitation processes (Singh et al 

2005; Suresh et al. 2015). Compared with naturally occurring metals, anthropogenic metals on 

sediments have high mobility, bioavailability and adverse effects on aquatic organisms (Birch & 

Apostolatos, 2013; Li et al.2016). In this context, understanding the spatial distribution of heavy metals, 

differentiating the anthropogenic contribution and determining potential ecological risks are important 

factors for the assessment of sediment quality and aquatic environmental protection (Li  et al. 2016). 

  Located in the “Quadrilátero Ferrífero” region (QF), the Conceição river basin is an area of 

intense gold, iron and manganese mining activity, especially “Brucutu”, “Capanema” and “Gongo Soco” 

iron mines and “Córrego do Sítio” and “São Bento” gold mines. Anthropic impacts in this basin are 

recognized mainly due to mining activities (Parra et al. 2007; Mendes et al. 2007 ) and also due to the 
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disposal of domestic and industrial effluents, since this basin includes the municipalities of Barão de 

Cocais, Santa Barbara, Catas Altas and São Gonçalo down river, all in the state of Minas Gerais, Brazil. 

  In this context of possible contamination, several analytical techniques have been applied to 

assess potential ecological risks in river sediments of aquatic ecosystems. Multivariate statistical 

analysis is generally performed using Pearson correlation analysis and principal component analysis 

(PCA) to explore correlations and sources of heavy metals (Li et al. 2013; Ganugapenta et al. 2018; 

Varol, 2011). Enrichment factor (EF) and contamination factor (CF) are methods widely used for 

quantifying heavy metal contamination (Hillman et al. 2015; Varol, 2011; Yuan et al. 2014). Sediment 

quality control guidelines (SQCG) and potential ecological risk indexes (Er and Ri) have been proposed 

to assess the potential ecological risk associated with heavy metals in sediments (MacDonald et al. 2000; 

Håkanson, 1980). 

  Parra et al. (2007) performed water and sediment analyses along the main channel of the 

Conceição river basin, but did not consider its main tributaries, and the limits used for the basin do not 

correspond to those determined by the National Water Agency. Thus, little is known about the actual 

heavy metal contamination in fluvial sediments of the Conceição river basin, MG. 

  In this study, Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn concentrations were determined in 51 

sediment samples from the Conceição river basin, MG, with the specific aims: (1) investigate the spatial 

distributions of elements analyzed in the region; (2) characterize the main pollutants, quantify 

contamination levels and identify potential sources using multivariate statistical analysis and EF, CF 

methods; and (3) assess potential ecological risks of trace elements by combining SQCG, Er, and RI 

indexes. 

 

7.2 - STUDY AREA 

 

  The Conceição River Basin (Figure 7.1) (43º18’20 ”-43º41’40” W, 20º13’20 ”-20º48’20” S) is 

part of the Doce River Basin, and has area of approximately 783 km², covering municipalities of Barão 

de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas and São Gonçalo down river, with total population of 

approximately 70 thousand people (IBGE, 2010). It has altimetric amplitude of 1530 meters, being the 

highest elevations above 2000 meters in relation to the sea level (Figure 7. 1). 

  Located in the NE portion of QF, the Conceição river basin geology is mainly defined by three 

main lithostratigraphic units, which are characterized from bottom to top by metamorphic complexes, 

the Rio das Velhas Supergroup, the Minas Supergroup and tertiary deposits, igneous intrusions and 

recent sediments (Figure 7. 1) (Dorr 1969; Schorscher 1986; Ladeira 1980; Renger et al. 1994; Alkmin 

& Marshack 1998). The Rio das Velhas Supergroup consists of meta-sedimentary and metavolcano-

sedimentary rocks, which are divided into three main groups: “Quebra Osso”, “Nova Lima” and 

“Maquiné” (Carneiro et al.1998; Moreira et al. 2016). The “Quebra Osso” Group consists of 
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metaultramphic rock bodies around the “Nova Lima” Group, which occurs mainly in the central part of 

the basin and consists of volcano-sedimentary rocks, carbonate shales, banded iron formations, meta-

cherts and phyllites, and the Maquiné Group is characterized by meta-conglomerates at the base 

overlapped by quartzite layers with different particle size and percentage of clay minerals, which are 

concentrated in the SW portion (Moreira et al. 2016). Rocks of the Minas Supergroup are concentrated 

on both edges of the Conceição river basin, highlighting the presence of the Caraça Group, consisting 

of phyllites and fine quartzites; the Itabira group, consisting of itabirites and shale, phyllite and malm 

lenses; Piracicaba Group: composed of ferruginous quartzite phyllitosis; and the Sabará Group, 

essentially consisting of shales and metagraywackes (Lobato et al. 2004). 

  Mining activities have been recorded in the study region since the 18th century, mainly gold, 

iron and manganese exploration. It is estimated that around 20% of Brazil’s gold production in 2016 

was extracted from the “Córrego do Sítio” mine in the Conceição river basin (DNPM, 2017 ). The 

“Brucutu” mine, also located in the study region, is the largest active iron ore mining in the state of 

Minas Gerais, with production capacity of around 30 million tons (VALE). Several other smaller mining 

activities are reported in the study area, mainly iron and gold, with total legal mining area of 170 km² 

(DNPM, 2017) about 20% of the total basin area, as well as numerous illegal mines (Figure 7.2). In 

addition to the intense mining activity, the region has steelmaking, livestock and agricultural activities 

as its main economic activities. 

 

 

Figure 7. 1 – Geological map of the Conceição river basin with location of the sampling points, and elevation 

distribution. 
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Figure 7. 2 – Location of mining concession areas for bauxite, marble, iron, manganese and gold (DNPM, 

2017), and main mining activities of the Conceição river basin. 

 

 

7.3 - MATERIALS AND METHODS 

 

7.3.1 - Sampling and chemical analysis 

   

Fifty-one sediment samples were collected from 3rd-order basins between 2010 and 2014, 

according to methodology proposed by Bolviken et al. (2004), resulting in a sample density of one 

sample for every 15 km² over the 782 km² area of the Conceição river basin. These locations were 

determined with the aid of the ArcGIS software through the manipulation of topographic and 

hydrographic maps of the region on a 1: 25000 scale, made available by the Minas Gerais Institute for 

Water Management (IGAM) and the Brazilian Geological Service (CPRM). 

  All sediments were collected over a stretch from 300 to 500 m in length, with nine sub-samples 

to cover distinct patterns of river morphology (rapids, wells and transition). Samples were collected 

from the right and left river bank area in each morphology, as well as in the center of the channel at a 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, Volume 78, 185p. 2019 

 

127 

 

distance of ≥50 cm from the river bank, always seeking to avoid the collection of excess organic matter. 

Subsamples were homogenized to obtain a composite sample representative of the stretch, according to 

protocol of Salminen et al. (2005). After complete homogenization, 500 g samples were packaged and 

stored in plastic bags (PE) as recommended by the United States Environmental Protection Agency 

(USEPA, 2001). 

  Samples were dried at room temperature and sieved. Fraction smaller than 0.063mm was 

destined to the aqua regia digestion process (mixture HCl with HNO3; 3: 1), performed at the Laboratory 

of Environmental Geochemistry, Federal University of Ouro Preto (Lgqa). Aqua regia digestion is called 

partial or pseudo-total digestion and allows extracting elements associated with the non-silicate fraction, 

aiming at obtaining trace elements concentrations of greater environmental interest (Calmano and 

Förstner, 1996; Ferreira et al. 2001; Albanese et al. 2006). 

  Metal concentrations in sediments were determined by Inductively Coupled Plasma – Atomic 

Emission Spectrometry (ICP-AES), Spectro / Ciros CCD Model, where As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, 

Ti and Zn concentrations were analyzed. Sediment analysis results were controlled for LKSD-01 

reference material (CCNRP-Canada), yielding recovery rate between 93 and 107% (Table 7. 1). 

 

7.3.2 - Methodologies for heavy metal assessment in sediments of the Conceição river 

basin  

   

Several methods are known to quantify and represent the degree of heavy metal enrichment in 

sediments from contamination impacted areas (Ridgway & Shimmield 2002; Salomons & Förstner 

1984; Müller 1969; and Hakanson 1980). In this work, three methodologies that are described in sections 

below were used. 

 

Table 7.1– Recovery rates percentage for elements in the standard reference material (LKSD 01 –Canada) 

 Value measured (mg kg-1) Reference Material  

LKSD 01 – Canada (mg kg-1) 

Recovery rate 

As 29,20 ± 0,80 30,00 97,30 

Cd 1,14 ± 0,02 1,20 95,00 

Cr 11,20 ± 0,30 12,00 93,30 

Ni 11,80 ± 0,40 11,00 107,20 

Cu 45,10 ± 1,20 44,00 102,50 

Pb 83,40 ± 2,60 84,00 99,30 

Zn 

Mn 

330,30 ± 9,30 

453,40 ± 10,50 

337,00 

460,00 

98,00 

98,60 
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Enrichment Factor (EF) 

   

A very common approach for estimating anthropogenic impacts on sediments is to calculate an 

enrichment factor (EF), normalized by regional background values (Salomons & Förstner 1984; 

Dickinson et al. 1996; Hornung  et al.1989). This method normalizes heavy metal concentrations in 

relation to another reference metal such as Fe or Al (Ravichandran et al.1995). According to Windom 

et al. (1989), this approach uses Fe or Al because these elements act as a “sponge” for metal contents 

present in clays. 

  As the background Fe value in QF current sediments is 196000 ppm (Vicq et al. 2015), which 

is almost 5 times higher than that of the upper crust (Wedepohl, 1995), and as high Fe values tend to 

underestimate EF, it was therefore decided to use Al as a normalizing element, since Al has low natural 

mobility in the environment and high concentration in the earth’s crust (Huang et al. 2014; Muñoz-

Barbosa & Huerta- Diaz, 2013). 

 

  EF is calculated according to the following equation: 

 

𝐸𝐹 =  
(𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑙⁄ )𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

(𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑙⁄ )𝐵𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

   𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜  

 

 Enrichment Factors can provide tools to differentiate an anthropogenic source from a natural 

process. EF values close to 1 indicate crustal source, while values greater than 10 are related to 

anthropogenic sources and / or processes (Noltinget al. 1999). In addition, EF can also assist in 

determining the degree of metal contamination. Five contamination categories are recognized based on 

the enrichment factor, where: EF<2 indicates environment without contamination by the analyzed metal 

due to its enrichment deficiency; 2 <EF <5 moderate enrichment; 5 <EF <20 significant enrichment, as 

it indicates a considerable degree of contamination; 20 <EF <40 very high enrichment; EF> 40 

extremely high enrichment, or a heavily contaminated environment (Sutherland, 2000; Loska & 

Wiechuya, 2003). 

 

Pollution Load Index (PLI) 

   

PLI for a sediment sample is calculated as the geometric mean of the concentration factors (CF) 

of metals (Tomlinson et al. 1980), and environments with PLI > 1 are classified as polluted, while PLI 

<1 indicates no pollution. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, Volume 78, 185p. 2019 

 

129 

 

  CF is obtained from the quotient between the concentration of each metal and its local reference 

value (Background). PLI of a specific area is calculated by obtaining the “n” root of nCFs obtained for 

all metals. CF and PLI can be calculated as follows: 

CF = C Metal concentration/ C Background concentration of the same metal  and PLI for sample = (CF1 × CF2 × CF3 

×… CFn)1/n 

CF values were interpreted as follows: CF <1 indicates low contamination; 1 < CF <3 moderate 

contamination; 3 < CF <6 considerable contamination; and CF > 6 very high contamination (Hakanson, 

1980). 

 

Ecological Risk Assessment (RI) 

    

The ecological risk index (RI) was used to assess the ecological risk of heavy metals present in 

sediments (Hakanson, 1980). RI can be calculated according to the equation below: 

 

 𝑅𝐼 =  ∑ 𝐸𝑟𝑛
𝑖=1   (1) 

 

𝐸𝑟 = 𝑇𝑖 ×
𝐶𝑖

𝐵𝑖
     (2) 

 

where Er is the potential ecological risk of a contaminant; Ti, toxic metal response (As = 10; Cu = Pb = 

5; Zn = 1; Cr = Ni = 2; Cd = 30); Ci is the concentration of metal “i” in the sediment; and Bi, the regional 

reference value of metal “i” in the sediment (Håkanson, 1980; Hilton et al. 1985; Wang et al. 2011). 

  The limits used for the interpretation of Er and RI values are expressed in Table 7. 2. 

 

Sediment Quality Control Guidelines 

   

Sediment quality control guidelines (SQCG) are widely used for assessing the degree of 

contamination and how these concentrations can negatively affect aquatic organisms. To this end, the 

concentration of a given metal in the SQCG-valued sediment for the same metal is compared 

(MacDonald et al. 2000). SQCG values have been used in numerous applications, including monitoring 

projects, interpretation of historical data and above all for a detailed sediment quality assessment (Varol, 

2011). 

  In this study, SQCG were used to assess the possible risks of heavy metal contamination in the 

Conceição river basin, along with the other previously discussed indexes. In general, SQCG consist of 

a threshold effect concentration (TEC), below which no adverse effects on biota are expected to occur, 

and a probable effect concentration (PEC), above which adverse effects on biota are expected to occur 

more frequently (Suresh et al. 2015; Zahang et al. 2013). 
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Table 7. 2– Er and RI classification (Håkanson, 1980) 

Er Ecological risk potential RI Ecological risk for 

heavy metals analyzed 

Er< 40 Low RI<150 Low 

40<Er<80 Moderate 150<RI<300 Moderate 

80<Er<160  Considerable 300<RI<600 Considerable 

160<Er< 320 High RI>600 Very High 

 

Er> 320 Very High   

 

7.3.3 - Statistical Analyses 

   

In order to understand the possible sources of heavy metals contained in sediments of the 

Conceição river basin (QF), data generated were submitted to Principal Component Analysis (PCA) 

using MINITAB 18 software, aiming to determine the association and differences in concentrations 

among different locations. Principal Component Analysis (PCA) is the multivariate statistical method 

most commonly used in environmental studies to reduce data and extract a small number of potential 

factors to analyze relationships among observed variables (Chen et al.  2007; Oliva & Espinosa , 2007). 

 

7.5 - RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

7.5.1 - Distribution of trace elements in sediments of the Conceição river basin  

 

The basic statistics of all metals analyzed in sediments of the Conceição river basin, as well as 

the local reference values (LRV) (Vicq et al.2015) and TEC and PEC values (MacDonald et al.2000) 

are expressed in Table 7. 3. In general, concentrations of all elements above local QF reference values 

(Vicq et al.2015) are observed. Cd, Cr, Ni and As concentrations stand out, which in some points are 

respectively 25, 20, 16 and 15 times higher than LRV. 

  Spatially, metal concentrations in sediments of the Conceição river basin have different 

distributions (Figure 7. 3). In general, As, Cr and Ni have higher concentrations in the central and SW 

areas of the Conceição river basin where gold mining activities are located and which are close to rural 

communities; the highest Fe, Mn and Pb concentrations are observed throughout the upper basin, where 

the major Fe mining activities of the region are concentrated. Wide distribution of Cu and Zn throughout 

the basin area and Cd concentration in the extreme southern portion are also observed. 
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  Comparing the concentrations of heavy metals in sediments of the Conceição River with other 

rivers in the world that present some type of anthropogenic contamination, from domestic effluent 

discharge to industrial and mining effluents (Table 7. 4), it was observed that the maximum As (92.5 

mg / kg) and Cd values (22.49 mg / kg) observed in this study are only not higher than in the Danube 

(Woitke et al. 2003) and Rimac (Mendez 2005) rivers; and Cr concentrations in the Conceição river 

basin are much higher than those observed in these rivers. 

 

Table 7. 3 – Synthesized statistical data of metal concentrations in sediments of the Conceição river basin, 

MG. Local reference values (Vicqet al. 2015) and SQCG values (MacDonald et al. 2000). 

 

(mg/kg) Al As Cd Cr Cu Pb Zn Ni Fe Mn 

Minimum 40,00 1,63 0,39 0,20 0,30 1,04 7,93 0,70 1.911,00 0,00 

Maximum 50.893,00 92,50 22,49 2.582,00 65,90 58,60 133,40 679,00 453.521,00 22.450,00 

Mean 18.183,00 13,44 2.103,00 230,50 23,65 22,33 54,04 62,30 177.117,00 3.539,00 

Median 12.841,00 1,63 1.004,00 76,90 25,12 18,67 51,10 22,60 145.369,00 1.203,00 

LRV 34.000,00 6,10 0,90 128,00 33,00 32,00 60,00 43,00 196.000,00 1.766,00 

TEC  9,80 0,99 43,40 31,60 35,80 121,00 22,70 / / 

PEC   33,00 5,00 111,00 149,00 128,00 459,00 48,60 / / 

 

Table 7. 4 - Heavy metal concentrations in sediment samples from other locations worldwide (mg / kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 Location As Cd Cr Cu Pb Zn References

Liaohe River, China 9,90 1,20 35,10 17,80 10,60 50,20 Ke et al.  (2017)

Luanhe River Estuary, China 3,40–13,60 0,02–0,24 11,60–76,20 9,60–35,60 22,60–43,70 12,90–94,70 Liu et al.  (2016)

Yangtze River Estuary, China 9,10 0,20 79,10 24,70 23,80 82,90 Wang et al.  (2015)

Tigris River, Turkey 2,00–8,50 0,70–3,00 28,40–163,40 11,20–297,20 62,30–392,40 60,10–247,00 Varol (2011)

Danube River, Europe 8,10–388,00 1,10–32,90 26,50–556,50 31,10–8088,00 14,70–541,80 78,00–2010,00 Woitke et al. (2003)

Axios River, Greece 1,00–40,00 1,00–11,00 39,00–180,00 14,00–93,00 11,00–140,00 42,00–271,00 Karageorgis et al. (2003)

South Platte River, USA 2,80–31,00 0,10–22,00 33,00–71,00 18,00–480,00 19,00–270,00 82,00–3700,00 Heiny & Tate (1997)

Rimac River, Peru 21,00–1543,00 0,50–31,00 24,00–71,00 51,00–796,00 62,00–2281,00 160,00–8076,00 Mendez (2005)

Luan River, China 2,08–12,90 0,03–0,37 28,70–152,73 6,47–178,61 8,65–38,29 21,09–25,66 Liu et al.  (2009)
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Figure 7. 3 - Geochemical maps of the Conceição River basin. 
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  It is important to determine if heavy metal concentrations pose any risk to aquatic life. In this 

study, heavy metal concentrations in sediment samples were compared with TEC and PEC values (Mac 

Donald et al. 2000). As, Cd, Cr and Ni concentrations exceeded the proposed PEC values for each 

element in 9%, 4%, 26% and 14% of samples, respectively. None of the samples presented Cu, Pb and 

Zn concentrations higher than PEC values; however, 31%, 28% and 4% of samples presented 

concentrations between TEC and PEC for these respective elements (Table 7. 5). These results indicate 

that As, Cd, Cr and Ni are the most likely to result in harmful effects on sediment-dwelling organisms 

due to their high concentrations. However, it is important to note that so far, the spatial distribution and 

correlations between high concentrations of more than one heavy metal at the same point have not been 

yet discussed. 

A toxicity risk index was also calculated based on the ratio between sample concentrations and 

PEC values for each element. According to Mac Donald et al. (2000), sediment samples are expected to 

be non-toxic when PEC is <0.5. In contrast, when PEC is> 1.5, the sample is considered toxic to aquatic 

life. In this study, PEC ratios ranged from very close to 0 to 23.4, which is the highest ratio observed for 

a 2582 mg / kg Cr sediment sample located near the “Córrego do Sítio” and “São Bento” gold mining 

complex ( Figure 7. 4). At this same point, Ni / PEC> 1.5 was also observed, and this pattern is repeated, 

that is, all Ni / PEC > 1.5 samples also correspond to Cr / PEC> 1.5 samples, and all are located on the 

metavolcano-sedimentary rocks of the Nova Lima Group (Figure 7. 4). It is noteworthy that about 8% 

of samples had PEC > 1.5 for As, 4% for Cd, and the PEC ratios of these two elements also coincide 

with Cr / PEC> 1.5 samples, highlighting the wide distribution and concentration of this element in the 

region. On the other hand, no sample presented PEC> 1.5 for Pb, Cu and Zn (Table 7. 5). 

 

Table 7. 5 - Comparison between heavy metal concentrations (mg / kg) of all QF samples with sediment quality 

control guidelines and PEC ratio values. 

  As Cd Cr Cu Pb Zn Ni 

% samples < TEC 66 47 27 69 72 96 51 

% samples between TEC-PEC 25 49 47 31 28 4 35 

% samples > PEC 9 4 26 0 0 0 14 

% (sample /PEC) <0,5 76 76 33 100 100 88 63 

% (sample/PEC) >1.5 8 4 17 0 0 0 10 
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Figure 7. 4 - Spatial location of samples with PEC ratio greater than 1.5. 

 

7.5.2 - Enrichment Factor 

The distribution of EFs of elements in sediments of the Conceição river basin is shown in figs. 

5 and 6. In general, there are mean EF (Cd)> EF (Fe)> EF (Mn)> EF (Cr)> EF (Ni)> EF (Zn)> EF (Pb)> 

EF (Cu)> EF (As) values (Table 7. 6). There is a large variation in EF values for all metals analyzed, 

and a strong influence of mineral deposits on the mineralogy and sediment chemical composition can 

be inferred, since sediments near areas with mining activity may undergo metal and metalloids 

enrichment (Gomez et al. 2016). In this same context, Nolting et al. (1999) suggest that EF values 

greater than 10 are related to anthropogenic sources and / or processes. These values are observed for 

Cd in about 27.5%, concentrated in the southern portion of the Conceição river basin. In this situation, 

for Cd, approximately 27.5% of samples are located in the southern portion of the basin (Figure 7. 6), 

with average value of 7.36 and maximum value of 94.2. For Ni and Cr, EF> 10 is observed for 8% of 

samples at the same sampling sites, with maximum values of 41.81 and 44.01 respectively. Mn and Fe 

had EF> 10 in about 16% of samples with very similar spatial distribution, especially in the mid-northern 

part of the study area (Figure 7. 5). Although As, Cu and Pb do not have EF values> 10, Zhang et al. 

2009 suggest that EF values greater than 1.5 indicate contribution, although small, of non-crustal or non-

weathering materials as a source of these elements, which is observed in Figure 7. 5 and Table 7. 6. 
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 Compared to other rivers in the world, the maximum EF values obtained for metals analyzed in 

this study are higher than those of the Tigris River, Turkey, where maximum EF value of 31.34 was 

observed among metals analyzed for Cr (Varol, 2011), in New Zealand, maximum EF of 15.2 was 

obtained for Cd (Abrahim & Parker, 2008) and for the Danube River, Europe, maximum EF of 100.4 

for Cd was obtained, close to the maximum value for this element in this study (Woitke et al. 2003). 

 

Table 7. 6 - Percentage of samples observed in each EF class by element and basic statistical values of 

sediment samples from the Conceição river basin. 

  Percentage of element samples by class 

 EF Parameter  As  Cd  Cr   Cu  Fe Mn Ni Pb  Zn  

 Enrichment deficiency 100,00 35,30 68,60 56,90 56,90 56,90 70,60 49,01 52,94 

 Moderate enrichment 0,00 21,60 23,50 41,10 19,50 9,80 19,50 50,99 35,29 

 Significant enrichment  0,00 41,10 0,00 2,00 9,80 27,40 5,90 0,00 9,80 

 Very high enrichment 0,00 0,00 5,90 0,00 11,80 5,90 2,00 0,00 2,00 

 Extremely high enrichment   0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 

Average Value 0,96 7,36 3,77 1,80 6,66 4,78 3,47 2,24 2,94 

Maximum Value 1,95 94,20 44,01 7,34 46,22 30,69 41,81 4,98 21,99 

Minimum Value 0,66 0,30 0,02 0,03 0,13 0,01 0,09 0,10 0,28 

 

 

 

 

Figure 7. 5 – Box plot of the Enrichment Factor values for metals analyzed in the Conceição River basin. 
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Figure 7. 6 - Spatial distribution of EF values in sediments of the Conceição river basin. 

 

7.5.3 - Contamination Factor and Pollution Load Index 

   

According to Hakanson (1980), sediments with CF values for some metal greater than 3 indicate 

considerable contamination and CF greater than 6 very high contamination for a given metal. In this 

sense, 25% of samples with CF > 3 for As, 23% for Cd, 10% for Cr, 8% for Ni and 15.7% for Mn were 

observed (Figure 7. 7). The pollution load index (PLI) was also calculated as a function of metals 

discussed above, indicating that 14 of the 51 analyzed points have some type of pollution.  PLI 

interpolation map was elaborated (Figure 7. 8), where places with some pollution due to these metals 

are observed, representing about 27% of the Conceição river basin area. The central region of the 

Conceição river basin, where the “Córrego do Sítio” and “São Bento” gold mining is concentrated, 

showed the largest polluted area according to PLI; there is another zone classified as polluted in the 

southern portion, near the “Capanema” mine, and another in northern region near the “Brucutu” and 

“Gongo Soco” mines. 
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Figure 7. 7 – Box plot of Contamination Factor values for metals analyzed in the Conceição River basin. 

 

 

Figure 7. 8 - Location of polluted zones according to PLI (Hakanson 1980). 
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7.5.4 - Ecological Risk Assessment 

 

  The degree to which the sediment has been contaminated in the presence of metals other than 

major elements such as Fe, Al and Mn can be more appropriately estimated using the ecological risk 

index. This index takes into account the effect of metal toxicity along with the metal concentration 

measured in the sediment compared to the local metal reference value (Diami et al. 2016). Er values 

range from 2.67 to 151.64 for As, 13.0 to 749.7 for Cd, 0.01 to 40.34 for Cr, 0.05 to 9.98 for Cu, 0.16 

to 9.15 for Pb and 0.13 to 2.22 for Zn, with mean values of 22.03, 70.10, 3.60, 3.58, 3.49 and 0.9, 

respectively. Based on the ecological risk potential levels for a single metal (Table 7. 2), risks associated 

with Cr, Cu, Pb and Zn are low for the most part. As and Cd were the metals with the highest IE values, 

with 23.5% of samples presenting moderate to considerable ecological risk potential for As, and 41% 

of samples ranging from moderate to very high ecological risk for Cd. RI values ranged from 17.1 to 

760.8 with average value of 103.7. Regarding the proposed RI levels (Table 7. 2), low to high ecological 

risk levels are observed for sediments of the Conceição river basin. Spatially, it was observed that areas 

with the greatest ecological risk potential for the analyzed metals are located in the central and 

southernmost portion of the Conceição river basin, with a contour very similar to previously discussed 

PLI (Figure 7. 9). 

 

Figure 7. 9 - IR values distribution map. 
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7.5.5 - Multivariate Statistical Analysis 

   

The possible anthropogenic and / or detrital sources of heavy metals in sediments of the 

Conceição river basin were explored by combining the spatial distribution patterns of metals with 

multivariate statistical results. PCA reduced the number of variables to three principal components (PCs) 

(Table 7. 7, Figure 7. 10), which explain 67.365% of data. PC1 explains 29.543% of data and is largely 

dominated by Fe, Pb and Zn, but there is a tendency for Mn for this group. PC 2 is dominated by Ni, Cu 

and Cr, explaining 25.212% of data variations, being possible to associate element As to this factor as 

well. PC 3 is mainly dominated by Cd and explains 12.609% of data variation. 

  Although PCA explains only 67.355% of data variation, it is possible to correlate PCs with the 

lithological diversity observed in the Conceição river basin. The rocks of the Minas Supergroup host Fe 

and Mn deposits, where traces of Zn and Pb are observed, which are explained by PC1. Gold 

mineralization in the Rio das Velhas Supergroup rocks is often related to the presence of metavolcano-

sedimentary rocks that present Ni, Cr and Cu. On the other hand, Cd presents wide geographical 

distribution in the study basin and does not present statistically correlated pattern to another element 

explained by PC3. It is also known that Cd may be related to the use of pesticides, waste and industrial 

and domestic sewage, and also derived from the erosive product of sulfide minerals and rocks 

mineralized by hydrothermal processes (GESAMP, 1985). 

 

Table 7. 7 – PCA components 

  Rotated component matrix 

Metals PC 1 PC 2 PC 3 

As -0,11 0,35 0,02 

Cd 0,14 0,00 0,84 

Cr -0,03 0,92 -0,07 

Cu 0,08 0,70 0,16 

Fe 0,88 -0,22 -0,08 

Mn 0,42 -0,06 -0,64 

Ni -0,05 0,92 -0,07 

Pb 0,89 -0,22 0,07 

Zn 0,83 0,34 -0,09 

Initial 

eigenvalues 
2659,00 2269,00 1135,00 

% of variance 29543,00 25212,00 12609,00 

Cumulative % 29543,00 54755,00 67365,00 
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Figure 7. 10 – PCA analysis result. 

 

 

7.6 - CONCLUSIONS 

   

The average As, Cd, Cr, Ni and Mn concentrations in sediments of the Conceição river basin 

are generally higher than the regional background values. According to SQCG As, Cd, Cr and Ni are 

more likely to result in harmful effects on sediment-dwelling organisms due to their high concentrations. 

In general, average EF (Cd)> EF (Fe)> EF (Mn)> EF (Cr)> EF (Ni)> EF (Zn)> EF (Pb)> EF (Cu)> EF 

(As) values are observed, and values for Cd, Cr, Ni, Fe, Mn and Zn are related to anthropic sources. The 

spatial EF distribution of these elements indicates contributions from major mining activities in the 

region, especially “Capanema”, “Gongo Soco”, “Brucutu”, “Córrego do Sítio” and “São Bento” mines. 

Combining EF with PCA, it is possible to attribute the same As source to Ni, Cu and Cr. The wide Cd 

distribution throughout the Conceição river basin helps to interpret its position in the PCA diagram, 

where this element appears isolated, unrelated to another analyzed metals, thus suggesting distinct 

sources, whether mining processes, agricultural pesticides and / or industrial and domestic effluent 

discharges. PLI indicates that around 27% of the basin area has some level of pollution due to the metals 

analyzed, concentrating in the central and southernmost part of the basin, areas where gold, iron and 
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manganese mining activities are observed, respectively. Er and RI parameters indicate ecological risk 

to the environment mainly due to the high As and Cd concentrations, being the areas of highest risk the 

same as those defined by the PLI parameter. 

  In general, the combination of multivariate statistical analysis and sediment contamination, 

pollution and quality assessment indexes allowed the distinction of three elementary groups: Fe, Pb, Mn 

and Zn (PC1), Ni, Cr, Cu and As (PC2) and Cd (PC3). The first group is mainly related to the Minas 

Supergroup lithologies, with the occurrence of Fe and Mn mineral deposits, eventually observing Pb 

and Zn as traces, which concentrations are increased by the presence of iron mining; the second is 

explained by the metavolcanic rocks of the Rio das Velhas Supergroup, which present Ni, Cr and Cu as 

characteristic elements, and As as a trace element related to hydrothermal gold deposits. Finally, Cd has 

wide distribution in the basin not related to a specific lithostratigraphic unit. It is noteworthy that despite 

the relationship between lithology and presence of certain metals, the occurrence of contamination 

ranging from moderate to very high in the Conceição river basin is clear, especially related to mining 

activities in the region. 
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CAPÍTULO 8 
GEOQUÍMICA DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS ASSOCIADOS A 

SEDIMENTOS COM ELEVADAS CONCENTRAÇÕES DE METAIS 

PESADOS, QUADRILÁTERO FERRÍFERO, SE, BRASIL 

 

8.1  –  INTRODUÇÃO 
 

Os elementos terras raras (ETR) são de grande interesse devidos às exclusivas propriedades 

químicas que possuem, os tornando marcadores poderosos de processos geoquímicos fundamentais 

(Hanson, 1980; Henderson, 1984; Banfield & Eggleton, 1987; Elderfield et al. 1990). Essas 

propriedades derivam do fato de que (1), com exceção de Ce, os ETR são geralmente trivalentes nos 

sistemas de superfície da Terra e, portanto, são quimicamente fracionados de seus vizinhos mais 

próximos na Tabela Periódica (isto é, Ba divalente e Hf tetravalente) e (2) devido ao preenchimento 

progressivo da camada de elétrons 4f ao longo da série dos ETR, seus raios iônicos diminuem com o 

aumento do número atômico (contração do lantanídeo); Byrne & Kim, 1993; Byrne et al. 1996; 

Johannesson et al. 1999; Johannesson & Hendry, 2000). Essa contração do lantanídeo transmite 

diferenças sutis e sistemáticas nas propriedades químicas ao longo da série dos ETR , sendo tais 

diferenças amplamente previsíveis e, portanto, altamente úteis em estudos daqueles processos que 

fracionam os ETR no ambiente. 

O fracionamento dos ETR reflete o empobrecimento ou enriquecimento dos subgrupos, que 

incluem os ETR leves (ETRL: La, Ce, Pr e Nd), os ETR médios (ETRM: Eu, Gd, Tb e Dy) e os ETR 

pesados (ETRP: Er, Tm, Yb e Lu). Os padrões de fracionamento dos ETR são herdados de suas rochas 

/ minerais originais, controlados por processos geoquímicos de adsorção (Bau & Dulski, 1999), 

dissolução (Lewis et al. 1997), precipitação (Verplanck et al. 2004) e complexação (Åström, 2001; 

Serrano et al. 2000; Welch et al. 2009), ou afetados por adições de ETR de deposição atmosférica ou 

distúrbios antropogênicos (Hissler et al. 2015; Klaver et al. 2014; Kulaksız & Bau, 2007 , 2013). Nesse 

sentido, os ETR têm uma longa história de uso no estudo da gênese e diferenciação magmática, 

processos de interação entre água-rocha e transporte físico de uma fonte para outra (Hanson 1980; 

Henderson, 1984; Taylor & Mclennan, 1985; Banfield & Eggleton, 1987; Banner et al. 1989; Braun et 

al. 1990; Bau, 1991; Smedley, 1991; Leybourne et al. 2006), intemperismo químico em bacias de 

drenagem e fontes de sedimentos em diferentes sistemas ambientais (Vital & Stattegger, 2000; Yang et 

al. 2002; Lee et al. 2008; Yan et al. 2012). 

Os ETR são conhecidos pela sua alta afinidade por frações de tamanho de grão fino em solos 

ou sedimentos (Bayetano et al. 2015) e também por sua associação com várias frações químicas (Aubert 

et al. 2004; Davranche et al. 2008). Acredita-se que carbonatos, óxidos de ferro e a matéria orgânica 

estejam entre os fatores de controle mais importantes dos ETR (Leybourne & Johannesson, 2008; Zhang 

et al. 2014). Ainda nesse contexto parâmetros como pH e condições redox (Zhang et al. 1998), bem 
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como outras condições ambientais, podem controlar ou influenciar fortemente os processos de adsorção, 

dessorção, complexação e co- precipitação dos ETR nas várias frações químicas de sedimentos (Song 

& Li, 1998; Aubert et al. 2004). 

Os sedimentos fluviais constituem um material de armazenamento de contaminantes que podem 

ser removidos e transportados a jusante com eventos sucessivos de fluxo de tempestades (Probst et al. 

1999; N'Guessan et al. 2009; Leleyter et al. 2012; Roussiez et al. 2013). Os ETR são reconhecidos como 

micropoluentes (Gonzalez et al. 2014; Hissler et al. 2014), sendo que a alta concentração desses 

elementos nos sedimentos fluviais pode ser atribuída a fontes antropogênicas além do intemperismo 

terrestre (Ramesh et al. 1999). De fato, os ETR têm sido frequentemente usados para avaliar influências 

e fontes antropogênicas para águas ou sedimentos de rios (Bau e Dulski, 1996; Fuganti et al. 1996; Xu 

et al. 2012; Gallello et al. 2013). A distribuição natural dos ETR na água, solo e sedimentos de regiões 

densamente industrializadas e povoadas pode ser alterada por influências antropogênicas (Nozaki et al. 

2000; Elbaz Poulichet et al. 2002; Oliveira et al. 2003; Kulaksiz & Bau 2007). Nas últimas décadas os 

ETR passaram a serem utilizados em várias tecnologias e procedimentos industriais, agrícolas e médicos 

(Bau & Dulski, 1996). Pr, Nd e Sm são amplamente utilizados como potencializadores de imãs, La e Ce 

em catalisadores para refino de petróleo e o Eu em telas de LCD, entre outras tecnologias de ponta. 

Além disso Gd é intensamente utilizado em fertilizantes (Diehl et al. 2018). Segundo Gwenzi et al. 

(2018), a utilização cada vez mais intensa dos ETR em procedimentos médicos, como ressonância 

magnética, além de outras tecnologias demonstram a necessidade urgente de investigação do 

comportamento desses elementos no ambiente. A origem e os mecanismos de controle do 

enriquecimento de ETRL, ETRM ou ETRP em frações solúveis e sólidas ainda são desconhecidos 

(Migaszewski & Gałuszka 2015), enfatizando ainda mais necessidade de aprimorar nosso conhecimento 

sobre comportamento e ambiente de origem desses elementos. 

Os ETR não foram caracterizados como elementos essenciais para a vida nem como elementos 

fortemente tóxicos no ambiente (Hu et al. 2006). Embora a toxicidade ambiental do ETR seja 

amplamente desconhecida, já foi encontrada contaminação ambiental em algumas áreas mineralizadas, 

bem como em solos afetados pela aplicação de resíduos enriquecidos em ETR. Vários efeitos negativos 

do ETR sobre os organismos foram relatados (Wang & Liang, 2015).  

O Quadrilátero Ferrífero (QF) localiza-se na borda sul do Cráton São Francisco (Almeida 1977), 

com uma área de aproximadamente 7.000 km2, é a mais importante província mineral da região sudeste 

do Brasil, sendo conhecido mundialmente por sua diversidade de minérios e tipos litológicos. Segundo 

Nalini et al. (2009) a exploração mineral no Quadrilátero Ferrífero remonta às últimas décadas do século 

XVII, incluindo a explotação de ouro, ferro, manganês, bauxita, argila, dolomito, areia, brita, rocha 

ornamentais e pedras semipreciosas como o topázio imperial. A grande diversidade minerária presente 

na área está condicionada a uma complexa geologia, que naturalmente apresenta uma considerável 

diversidade geoquímica. Diversos autores relataram elevadas concentrações de elementos nocivos (As, 
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Cd, Cr, Ni, Zn e Pb)  nos sedimentos fluviais da área, sendo essas concentrações em muitos casos 

associadas a fontes antrópicas resultantes de uma longa história de atividade minerária (Matschullat et 

al. 2000; Borba et al. 2003; Costa 2007; Parra et al. 2007; Varejão et al. 2010; Deschamps e Matschullat 

2011; Mendonça 2012; Vicq et al. 2015; Leão et al. 2019).  

No entanto, pouco se sabe sobre o padrão de distribuição dos ETR nos sedimentos fluviais do 

QF, e menos ainda, sobre as possíveis relações dos ETR com os elementos potencialmente tóxicos 

reconhecidos na região. Além disso, têm-se nas características de baixa mobilidade dos ETR uma 

ferramenta importante para caracterizar a origem dos sedimentos e seus processos de sedimentação 

(Gouveia et al. 1993). Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi determinar características dos ETR+Y 

em amostras sedimentos fluviais do QF com concentrações elevadas de As, Co, Cr, Mn, Ni, Pb e Zn 

afim de obter informações mais precisas sobre a fonte desses elementos bem como evidenciar os padrões 

de fracionamento dos ETR nos sedimentos bem como outras  características anômalas que possam 

auxiliar na intepretação de fontes antropogênicas.  

 

8.2  –  ÁREA DE ESTDUO 

 

 

O Quadrilátero Ferrífero (QF), com uma área de aproximadamente 7.000 km² (19º45' to 20º30' 

S e 44º30' to 43º07' W), é uma das regiões mais ricas em minérios do mundo. Segundo Meneses et al. 

(2011), sua história de colonização e mineração remonta ao final do século XVII. A região inclui 35 

municípios da região central do estado de Minas Gerais, com mais 4 milhões de habitantes (IBGE, 

2010), concentrando cerca de 22% da população total do estado. A economia da região é baseada nas 

atividades de mineração, destacando-se a explotação de ferro e ouro.  

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

que são caracterizadas da base para o topo pelos complexos metamórficos (embasamento cristalino), o 

Supergrupo Rio das Velhas, o Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi no topo, além de depósitos 

terciários e sedimentos recentes (Figura 8.1) (Dorr 1969; Schorscher 1986; Ladeira 1980; Renger et al. 

1994; Alkmin & Marshack 1998). O Supergrupo Rio das Velhas consiste em rochas meta-sedimentares 

e meta-vulcano-sedimentares, que são divididas em dois grupos principais: Nova Lima e Maquiné 

(Carneiro et al. 1998; Moreira et al. 2016). O Grupo Nova Lima consiste em rochas vulcano-

sedimentares, xistos carbonáticos, formações ferríferas bandadas, meta-cherts e filitos e o Grupo 

Maquiné é caracterizado por meta-conglomerados na base, sobrepostos por camadas de quartzitos com 

diferentes granulometrias e porcentagem de argilo minerais (Moreira et al. 2016).  O Supergrupo Minas 

é composto pelos grupos Caraça, Itabira e Piracicaba, sendo a formação Cauê do Grupo Itabira, a 

unidade que hospeda os depósitos de ferro do QF. Por fim têm-se o Grupo Itacolomi que compreende 
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quartzitos, filitos e meta-conglomerados. São observados ainda, enxames de diques ao longo de toda 

sequência litoestratigráfica (Alkmin e Marshak, 1998).   

 

 
 

Figura 8.1: Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero, com a localização das estações amostrais. 

 

 

8.3  –  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

8.3.1 – Amostragem dos sedimentos de corrente 

  
Foram selecionadas amostras de sedimentos de corrente, coletadas nos exultórios das bacias de 

3a ordem (Strahler, 1952) do QF (Figura 8.1). Todos os sedimentos foram coletados ao longo de um 

trecho de 300 a 500 m de comprimento, com nove subamostras para cobrir padrões distintos da 

geomorfologia fluvial (corredeiras, poças e transição) (Salminen et al. 1998; Leão et al. 2019). As 

amostras foram homogeneizadas e cerca de 2 kg foram transferidos para embalagens esterilizadas de 

polietileno conforme recomenda a Environmental Protection Agency (USEPA, 2001).  Além disso foi 

determinado o valor de pH da solução de cada amostra coletada. 
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8.3.2 – Elementos Maiores, Traços e Terras Rara 

 

As amostras de sedimentos foram secas em temperatura ambiente, homogeneizadas e 

peneiradas, e uma grama da fração menor que 0,063 mm (230 #)  foi destinada ao processo de digestão 

por água régia (mistura HCl com HNO3; 3:1), e outras 0,1 g foram destinadas ao processo de digestão 

total via savillex (mistura HCL, HNO3 e HF) realizadas no Laboratório de Geoquímica Ambiental da 

Universidade Federal de Ouro Preto. As concentrações elementares  nos sedimentos foram determinadas 

por ICP-OES e ICP-MS respectivamente. A acurácia analítica foi comprovada pelos materiais de 

referência LKSD-01 (CCNRP-Canadá) (maiores e traços) e GBW07309 (China) (ETR+Y). A taxa de 

recuperação de ambos materiais de referência variaram de 88 a 105 %. Além disso foram utilizadas 

duplicatas e amostra branco para garantir a qualidade das análises.  

 

8.3.3 – Tratamento dos Dados 

 

Para investigar os padrões dos ETR nos sedimentos fluviais no QF as amostras foram nomeadas 

de acordo com a unidade geológica predominante (>75% área) na área da bacia hidrográfica: CMET 

(Complexos Metamórficos Arqueano); MVS (Associações meta-vulcano sedimentares do Grupo Nova 

Lima, Supergrupo Rio das Velhas); e ITB (Litologias do Grupo Itabira, Supergrupo Minas). 

 Além disso como geralmente realizado na literatura (Sholkovitz, 1995), os ETR foram divididos 

em três subgrupos: ERTL (de La para Nd), ETRM (de Sm para Gd) e ETRP (de Tb para Lu). 

 

8.3.3.1 - Normalização dos dados 

 

As concentrações relativas dos ETR foram normalizadas de acordo com o material parental 

predominante de cada unidade geológica analisada. O objetivo da normalização é avaliar o 

enriquecimento ou empobrecimento dos ETR nos sedimentos fluviais em relação ao material parental 

predominante. No entanto,  também foi utilizada a normalização para Post Archean Australian Shale 

(PAAS, Taylor & Mclennan, 1985), uma vez que essa composição tem sido mais utilizada em 

procedimentos de normalização, facilitando a comparação com dados da literatura (McLennan et al. 

1980). 

Foram utilizadas para as litologias do Grupo Nova Lima a médias dos ETR obtidos para as 

associações Vulcano-sedimentares em Baltazar & Zuchetti, (2007). Já para o Supergrupo Minas, utilizou 

os valores dos ETR presentes em itabiritos (Leão, 2016), uma vez, que as amostras de sedimentos 

selecionados se encontravam em sua grande maioria sobre essa litologia.  
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O fracionamento dos ETR foram indicados pela proporção enriquecimento dos ETRL em 

relação aos ETRM e ETRP. Para tal, utilizou-se as relações (La/Yb)n para ETRL/ETRP, (La/Sm)n para 

ETRL/ETRM e (Sm/Yb)n para ETRM/ETRP (Condie, 1993), em que “n” representa a normalização 

utilizada para cada amostra. 

 

8.3.3.2 – Cálculo das anomalias dos ETR 

 

A determinação das anomalias nas tendências normalizadas dos ETR têm sido freqüentemente 

utilzadas para identificar fontes de alguns elementos e processos específicos, como grau fracionamento 

(Sholkovitz, 1995). Neste estudo, as anomalias foram calculadas para Ce, Eu e Gd usando as seguintes 

equações. 

O cálculo da anomalia positiva ou negativa da Eu (Eu/Eu*)n de acordo com seus pares vizinhos 

de elementos foi proposto pela Equação 8.1 e tem sido utilizado por vários autores (Elderfield & 

Greaves, 1982; Taylor & Mclennan, 1985; Bau & Dulski, 1996). 

 

Eu/Eu*n= (Eu)n/[(Smn x 0,67) + (Tbn x 0,33)]                                (Equação 8.1) 

 

As anomalias Ce, Yb e Tb foram calculadas respectivamente, da seguinte forma (De Baar et al. 

1985; Sholkovitz, 1995): 

 

Ce/Ce*= 3(Ce)n/[2(La)n + (Nd)n]                                                    (Equação 8.2) 

Yb/Yb*= (Yb)n/[0,5(Tmn + Lun)]                                                    (Equação 8.3) 

 

Um valor 1 significa que o elemento não foi fracionado em relação à composição da crosta, 

enquanto que um empobrecimento em relação ao ETR vizinho produz valores> 1 (anomalias positivas) 

ou <1 (anomalias negativas) (Sholkovitz, 1995). 

 

8.4  –  RESULTADOS 
  

8.4.1 – Concentrações dos metais pesados nos sedimentos de corrente 

  

 Como o foco desse estudo são os ETR nas amostras de sedimentos, abaixo faz-se uma breve 

interpretação das distribuições das concentrais de metais pesados observados na região do QF, a fim de 

contextualizar o leitor com as principais unidades geológicas da área. Maiores detalhes sobre toda a área 

do QF são descritos em Larizzatti et al. (2014), Vicq et al.(2015) e Leão et al. (2019). 
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Foram selecionadas 19 amostras dentro de um conjunto de outras 541amostras de sedimentos 

de corrente (Vicq 2015) que apresentassem as maiores concentrações dos metais pesados analisados 

nesse estudo. A Tabela 8.1 exibe as concentrações dos metais pesados nas amostras de sedimentos de 

corrente analisadas nesse estudo. As concentrações médias de As, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn são 162,8, 

42,3, 511, 2889, 137,7, 33,19 e 90,3 mg/kg respectivamente. Todos os valores médios desses elementos 

são maiores dos que os respectivos valores elementares da crosta terrestre (Wedepohl 1995).  

  

A matriz de correlação (Tabela 8.2) exibe forte correlações positivas entre Ni, Co e Cr. Já o Pb 

apresenta correlações negativas com esses elementos. Em relação aos valores de pH, observa-se 

correlação positiva com Zn e negativa com As. Interpreta-se as correlações entre Ni, Co e Cr, devido a 

afinidade geoquímica entre esses elementos. A oxidação de sulfetos como a arsenopirita (FeAsS), é 

facilitada em ambientes mais ácidos (<pH), explicando assim, a correlação negativa entre o As e pH. O 

Zn é um dos constituintes principais encontrados em resíduos industriais, associados a soluções básicas 

(>pH).  

As distribuições espaciais das concentrações de metais pesados nos sedimentos do QF estão 

exibidas nas figuras Figura 8.2 A-G.  

Os elementos As, Co, Ni e Cr apresentam as maiores concentrações sobre na bacia do rio das 

Velhas sobre as litologias do Grupo Nova Lima. As principais litologias aflorantes são rochas 

ultramáficas, máficas e associações félsicas, serpentinitos, esteatitos, talco xistos, clorita xistos, 

formação ferrífera bandada, quartzo-carbonato xisto e filitos (Fonseca & Jordt-Evangelista 2013; 

Fernandes 2016), sendo as associações máficas e ultramáficas relacionadas com os elementos 

supracitados. A unidade ainda hospeda importantes depósitos de Au orogênico associado a sulfetos, 

zonas de cisalhamento e a veios em rochas máficas e ultramáficas (Lobato et al. 2001), sendo tais 

atividades responsáveis pela disponibilização de grandes quantidades de sulfetos, o que pode intensificar 

as concentrações sobre tudo de As, Cr e Ni. 

As maiores concentrações de Mn são observadas sobre as litologias do Supergrupo Minas, nas 

bacias dos rios Conceição e Carmo. O Mn ocorre como minério em intercalações com os itabiritos da 

Formação Cauê do Supergrupo Minas, formando minério de Fe-Mn (Lobato et al. 2001). Também 

observa-se concentrações elevadas de Mn associados às sequências Vulcano-sedimentares do Grupo 

Nova Lima do Supergrupo Rio das Velhas, sobretudo na região sul do QF (Pires, 1977). 

As maiores concentrações de Pb e Zn são observadas na região sul do QF nas bacias dos rios 

Paraopeba e Gualaxo do Sul, associados as litologias dos Grupos Nova Lima e Itabira.  
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Tabela 8.1: Concentrações dos metais pesados analisados (mg/kg) e valores de pH de cada estação amostral. 

  As        Cd        Co        Cr        Cu        Mn        Ni        Pb        Zn        pH 

Amostra mg/kg   

NL-01 407,40 5,74 35,14 354,00 55,90 1.036,00 65,40 21,05 56,30 6,35 

Nl-02 433,30 7,48 7,42 32,29 26,10 1.906,00 8,06 27,40 40,62 7,23 

NL-03 374,10 5,89 18,81 292,40 35,40 512,00 62,20 12,04 31,54 6,87 

NL-04 284,30 13,48 18,00 54,80 17,75 4.931,00 22,14 31,90 63,50 7,48 

NL-05 9,83 2,13 52,43 2.128,00 40,98 4.769,00 679,00 8,31 46,74 7,10 

NL-06 26,21 2,32 283,70 2.582,00 39,60 3.896,00 623,00 8,82 93,60 7,11 

NL-07 52,40 2,01 189,50 2.461,00 31,45 1.872,00 518,00 6,96 72,10 7,36 

NL-08 233,80 2,69 34,37 98,30 42,57 1.049,00 49,41 20,31 72,30 7,23 

NL-09 1.691,00 8,28 41,24 230,10 104,70 1.144,00 97,90 46,08 181,20 5,20 

NL-10 13,28 0,39 23,42 167,40 147,50 378,90 58,70 17,00 145,40 7,18 

NL-11 306,20 5,74 10,36 197,60 28,14 856,00 50,90 17,93 44,80 6,48 

NL-12 1,63 0,39 15,31 88,82 101,70 2.773,96 23,89 10,83 338,28 10,43 

NL-13 1,63 0,66 61,70 429,20 68,40 2.683,00 40,31 25,33 146,00 6,93 

SGM-01 1,63 0,39 2,30 9,79 0,30 1.298,00 1,15 70,10 48,92 6,87 

SGM-02 1,63 0,39 1,93 11,49 0,30 1.269,00 1,74 70,20 51,20 6,79 

SGM-03 1,63 0,39 8,69 67,30 19,61 323,60 14,51 107,40 132,20 6,62 

SGM-04 110,30 4,04 24,77 118,70 74,30 7.761,00 155,90 48,82 168,30 7,17 

SGM-05 1,63 22,49 2,63 19,98 0,30 625,00 5,58 42,91 48,14 5,78 

SGM-06 1,63 2,24 15,76 61,40 9,31 22.450,00 15,11 41,03 60,80 7,26 

Média 208,10 4,59 44,10 495,00 44,44 3.239,00 131,20 33,39 96,90 7,02 

Mínimo 1,60 0,39 1,90 10,00 0,30 324,00 1,10 6,96 31,50 5,20 

Máximo 1.691,00 22,49 283,70 2.582,00 147,50 22.450,00 679,00 107,40 338,30 10,43 

 

 

Tabela 8.2: Correlações estatísticas de Pearson entre as concentrações de metais pesados analisados e pH. 

  As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn 

Cd 0,54 
        

Co -0,23 -0,30 
       

Cr -0,32 -0,36 0,84 
      

Cu 0,17 -0,43 -0,19 -0,27 
     

Mn -0,31 0,15 0,29 0,45 -0,35 
    

Ni -0,28 -0,33 0,74 0,97 -0,24 0,50 
   

Pb 0,80 0,64 -0,40 -0,58 0,17 -0,12 -0,55 
  

Zn 0,05 -0,38 -0,07 -0,21 0,70 0,03 -0,22 0,07 
 

pH -0,60 -0,37 -0,04 -0,03 0,11 0,31 -0,05 -0,50 0,58 

 



Leão, L, P., 2019. Mapeamento Geoquímico de Sedimentos Fluviais...Ambientais 

 

151 

 

 

Figura 8.2: Distribuição gradacional das maiores concentrações dos metais pesados analisados nos 

sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero. 

 

8.4.2 – Elementos Terras Raras  

 

8.4.2.1 – Distribuição dos Elementos Terras Raras 

 

 A abundância dos ETR, assim como o somatório e outras relações pertinentes sobre esses 

elementos estão listadas na Tabela 8.3, juntamente com os dados utilizados como normalizadores para 

as duas principais unidades litoestratigráficas analisadas. Em geral o somatório dos ETR nas amostras 

analisadas variam muito, assim como os padrões calculados. Verifica-se elevados valores do ΣETR nas 

amostras NL-10 (499,01 mg/kg) e SGM-02 (209,21 mg/kg) em comparação a média do ΣETR das outras 

amostras que foi de 70 mg/kg. Para essa três amostras, destacam-se as concentrações de La, Ce e Nd.  

 Borrego et al.(2004) analisou os ETR associados a drenagens ácidas na Espanha em duas sub-

bacias dos rios Tinto e Odiel, e obteve valores médios de 45,79 mg/kg para o Ce e 0,17mg/kg para o Lu. 
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Observa-se nos sedimentos analisados do QF valores médios muito próximos sendo, 46,73 mg/kg para 

Ce e 0,22 mg/kg para o Lu. Observa-se ainda que esses valores são próximos aos da média global para 

Ce (50 mg/kg) e Lu (0,4 mg/kg) (Bowen, 1979).  

 As amostras NL-01 a NL-13 foram coletadas em bacias que drenam em maior proporção sobre 

as litologias do Grupo Nova Lima, nesse sentido foi utilizado a média das concentrações dos ETR de 

amostras de rochas metavulcano-sedimentares (xistos do Grupo Nova Lima) (Baltazar & Zucchetti, 

2007), afim de se verificar relações existentes (Tabela 8.3). Fica evidente que com exceção da amostra 

NL-10, todas as outras amostras apresentam concentrações de La a Lu inferiores ao material de 

referência, sendo essa variação cerca de 2 a 3 vezes.   

 As amostras do Supergrupo Minas, SGM-01 a SGM-06, foram comparadas com uma amostra 

de itabirito silicoso (Leão, 2016), e foi observado valores das amostras de sedimentos muito superiores 

ao material utilizado como referência.  

 Toadas as amostras de sedimentos foram comparadas em relação ao PAAS, e novamente com 

exceção de NL-10, todas outras apresentaram concentrações inferiores na série La a Lu. 

 

Tabela 8.3: Concentrações dos ETR em amostras de sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero 

 

 

 

 

Amostra La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ΣETR

NL-01 11,89 21,04 2,52 9,17 1,87 0,54 1,9 0,33 2 0,43 1,28 0,19 1,3 0,2 54,64

Nl-02 9,75 23,79 2 7,18 1,41 0,37 1,45 0,24 1,43 0,31 0,9 0,14 0,94 0,15 50,07

NL-03 10,12 23,81 2,51 9,65 2,18 0,69 2,22 0,4 2,36 0,5 1,53 0,23 1,57 0,25 58,02

NL-04 15,34 40,79 3,52 13,49 3,04 0,88 3,3 0,59 3,61 0,78 2,35 0,37 2,53 0,42 91,03

NL-05 5,1 18,18 1,08 3,88 0,83 0,21 0,88 0,16 1 0,22 0,68 0,12 0,86 0,15 33,35

NL-06 12,91 27,06 2,85 10,01 1,78 0,4 1,5 0,22 1,13 0,23 0,67 0,1 0,68 0,11 59,66

NL-07 14,25 47,52 3,11 11,38 2,37 0,62 2,27 0,37 2,14 0,44 1,36 0,21 1,48 0,25 87,78

NL-08 21,14 44,74 4,43 15,6 2,96 0,75 2,73 0,42 2,23 0,45 1,31 0,2 1,32 0,21 98,47

NL-09 20,6 48,84 4,39 15,99 3,07 0,89 2,95 0,45 2,39 0,48 1,4 0,21 1,39 0,22 103,27

NL-10 106,82 241,65 22,56 75,45 13,54 1,33 11,42 1,52 7,06 1,3 3,65 0,52 3,5 0,57 490,91

NL-11 10,63 22,43 2,38 8,47 1,51 0,34 1,29 0,19 0,97 0,2 0,59 0,09 0,6 0,1 49,8

NL-12 18,83 46,58 4,24 15,43 3,06 0,75 2,62 0,37 1,8 0,34 0,98 0,16 1,08 0,18 96,42

NL-13 15,01 35,31 3,04 10,71 2,17 0,7 2,23 0,36 1,96 0,4 1,18 0,18 1,25 0,21 74,69

SGM-01 18,06 35,56 3,96 14,26 2,84 0,84 2,61 0,42 2,36 0,49 1,42 0,21 1,4 0,22 84,64

SGM-02 43,88 76,71 10,45 41,91 8,75 2,5 8,52 1,36 7,29 1,35 3,21 0,4 2,51 0,38 209,21

SGM-03 10,14 21,63 2,44 9,21 1,84 0,56 1,61 0,24 1,17 0,23 0,66 0,1 0,71 0,11 50,65

SGM-04 12,87 26,89 2,71 9,48 1,8 0,41 1,59 0,25 1,34 0,28 0,84 0,13 0,96 0,16 59,71

SGM-05 18,88 58,06 4,01 13,59 2,46 0,56 2,23 0,37 2,27 0,53 1,77 0,29 2,08 0,35 107,44

SGM-06 15,69 27,28 2,94 10,03 1,75 0,46 1,66 0,25 1,45 0,32 0,98 0,16 1,04 0,18 64,19

Baltazar

 e Zuchetti (2007)

Leão (2016) 5,41 7,74 1,06 4,54 0,9 0,34 1,11 0,17 1,14 0,28 0,93 0,14 0,94 0,17 24,87

PAAS 38,2 79,6 8,83 33,9 5,55 1,08 4,66 0,77 4,68 0,99 2,85 0,41 2,82 0,43 184,77

3,66 0,56 144,437,02 1,24 7,84 1,52 4,25 0,6127,1 46,9 6,38 28,3 7,09 1,96
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8.4.2.2 – Normalização dos Elementos Terras Raras 

  

Amostras do Grupo Nova Lima 

 

As amostras NL-01 a NL-13 foram normalizadas pelas rochas metavulcano-sedimentares 

(xistos do Grupo Nova Lima) (Baltazar & Zucchetti, 2007). A  figura 8.3 exibe a distribuição das 

concentrações dos ETR normalizados segundo o material parental. Observa-se um leve empobrecimento 

dos ETR, sobretudo dos ETRM em relação ao padrão utilizado para todas as amostras, com exceção de 

NL-10.  

 

 

Figura 8.3: Distribuição dos ETR normalizados segundo a litologia do Grupo Nova Lima (Baltazar e 

Zucchetti 2007) das amostras de sedimentos fluviais. 

 

As mesmas amostras também foram normalizadas pelo PAAS e o padrão de distribuição é 

exibido na figura 8.4. De modo geral, com exceção da NL-10, todas encontram-se empobrecidas em 

relação a todos ETR. Também foram calculadas as razões La/Ybn, La/Smn, Sm/Yb, Eu/Eun* e Gd/Gdn* 

normalizadas segundo o PAAS, uma vez que esse padrão é o mais utilizado na literatura. Os resultados 

são exibidos na Tabela 8.4. 

As amostras em geral apresentam distintos padrões de enriquecimento em relação aos ETRL, 

ETRM e ETRP (La/Ybn, La/Smn, Sm/Ybn). Chama atenção as altas razões La/Ybn para as amostras 

NL-06, NL-10 e NL-12, sendo essas caracterizadas como enriquecidas em ETRL/ETRP, o mesmo é 

observado para as razões Sm/Ybn, indicando fracionamento dos ETRP nessas amostras. 
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Figura 8.4: Distribuição dos ETR normalizados segundo o Post Archean Australian Shale (PAAS, Taylor e 

Mclennan, 1985) das amostras de sedimentos fluviais. 

  

Amostras do Supergrupo Minas 

  

As amostras SGM-01 a SGM-06 foram normalizadas segundo uma amostra itabirito silicoso 

(Leão, 2016) a fim de se verificar as relações dos sedimentos com o material predominante 

quimicamente nas litologias do Supergrupo Minas (Figura 8.5). Observa-se enriquecimento dos ETRL 

e ETRM em relação ao padrão utilizado para todas as amostras. A amostra SGM-02 apresenta maiores 

concentrações de ETR o que gera maiores valores de ETR/padrão, no entanto apresenta as mesmas 

relações de enriquecimento das outras amostras. 

 

Figura 8.5: Distribuição dos ETR normalizados segundo os itabiritos (Leão 2016) das amostras de 

sedimentos fluviais. 

 

 A normalização pelo PAAS das amostras de sedimentos do Supergrupo Minas, exibe padrão 

semelhante quanto a presença de picos em positivos em Eu, o que é característico do padrão de itabiritos 

normalizados pelo PAAS (Leão, 2016) (Figura 8.6)..  
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As amostras em geral também apresentam distintos padrões de enriquecimento em relação aos 

ETRL, ETRM e ETRP (La/Ybn, La/Smn, Sm/Ybn). As amostras SGM-02, 03 e 06 encontram-se 

levemente enriquecidas em ETRL/ETRP (Tabela 8.4). Chama a atenção a amostra SGM-02 pela alta 

razão Sm/Ybn. 

 

 

Figura 8.6: Distribuição dos ETR normalizados segundo o Post Archean Australian Shale (PAAS, Taylor e 

Mclennan, 1985) das amostras de sedimentos fluviais. 

 
Tabela 8.4: Correlações entre os Elementos Terras Raras nas amostras de sedimentos fluviais do 

Quadrilátero Ferrífero. 

 

Amostra La/Ybn La/Smn Sm/Ybn Eu/Eu* Ce/Ce* 

NL-01 0,68 0,93 0,73 1,36 0,89 

Nl-02 0,76 1,01 0,76 1,25 1,24 

NL-03 0,48 0,67 0,71 1,47 1,10 

NL-04 0,45 0,73 0,61 1,32 1,28 

NL-05 0,44 0,90 0,49 1,16 1,80 

NL-06 1,41 1,05 1,33 1,19 1,05 

NL-07 0,71 0,87 0,82 1,29 1,66 

NL-08 1,19 1,04 1,14 1,29 1,08 

NL-09 1,10 0,97 1,13 1,47 1,19 

NL-10 2,25 1,15 1,97 0,54 1,16 

NL-12 1,31 1,02 1,28 1,19 1,05 

NL-13 1,29 0,89 1,44 1,31 1,22 

NL-14 0,89 1,00 0,88 1,57 1,21 

SGM-01 0,95 0,93 1,03 1,48 0,98 

SGM-02 1,29 0,73 1,77 1,41 0,82 

SGM-03 1,06 0,80 1,32 1,59 1,02 

SGM-04 0,99 1,04 0,96 1,18 1,06 

SGM-05 0,67 1,11 0,60 1,13 1,58 

SGM-06 1,12 1,30 0,86 1,34 0,92 
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8.4.2.3 – Anomalias dos Elementos Terras Raras e Relações com Metais Pesados 

 

ETR em sedimentos com elevadas concentrações de As ( >200 mg/kg) 

  

Foram selecionadas as amostras com concentrações superiores a 200 mg/kg de As, sendo tal 

valor limite, cerca de 33 vezes superior ao valor de background definido para o elemento no QF, 6,1 

mg/kg (Vicq 2015) (Tabela 8.1). O valor máximo de As foi de 1691 mg/kg, e se encontra próximo a 

cidade de Nova Lima.  

Todas as amostras de alto As apresentam Eu/Eu*>1. Segundo Bau & Dulski (1996), a 

intensidade da anomalia de Eu, está intimamente relacionada à temperatura dos fluídos hidrotermais, 

sendo que temperaturas >250°C geram (Eu/Eu*) >1. O As nas litologias do Grupo Nova Lima está 

associado sobretudo a sulfetos hidrotermais, que explicam tal relação. Ainda segundo Bau & Dulski 

(1996), as variações nas concentrações de Ce estão relacionadas com alterações intensas das condições 

de oxidação do ambiente, sendo Ce/Ce*>1 relacionadas a ambiente redutores. Com exceção da amostra 

NL-01, todas as outras amostras de alto As, apresentam Ce/Ce*>1. Todas essas amostras apresentam 

ainda correlação negativa com pH, o que sugere acidificação do ambiente durante disponibilização desse 

elemento durante processo oxidativo atmosférico.  

 

ETR+Y em sedimentos com elevadas concentrações de Co (>50 mg/kg), Cr (>2000 mg/kg) e Ni (>500 

mg/kg) 

 

As amostras NL-05,-06 e 07 apresentam concentrações de Co, Cr e Ni superiores a 100, 2000 e 

500 mg/kg respectivamente (Tabela 8.1). Esses valores são muito maiores do que os valores de 

background definidos os sedimentos de corrente do QF, por Vicq (2015) Co (18,5 mg/kg), Cr (128 

mg/kg) e  Ni (43 mg/kg). Assim como observado para as amostras de alto As, todas essas apresentam 

Eu/Eu*>1 e Ce/Ce*>1. A amostra NL-06 apresenta-se fortemente enriquecida em ETRL/ETRP, o que 

não se observa para as outras. Já NL-05 apresenta o maior valor de Eu/Eu*>1 (1,79). 

 

ETR+Y em sedimentos com elevadas concentrações de Mn (>4500 mg/kg), Pb (>50 mg/kg) e Zn (>140 

mg/kg) 

 

A maior concentração de Mn encontrada nos sedimentos fluviais do QF é observada na bacia 

do rio Conceição na amostra (SGM-06), sobre os itabiritos da Formação Cauê, Grupo Itabira do 

Supergrupo Minas. Observa-se Eu/Eu*>1 e Ce/Ce*<1, sendo tais relações características dos itabiritos 

da Formação Cauê. As outras amostras de alto Mn apresentam também  Eu/Eu*>1, e variações de 
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Ce/Ce*. Segundo Leão (2016), as variações de Ce/Ce* correspondem às distintas condições de 

oxigenação durante a deposição das Formações Ferríferas Bandadas proterozóicas.  

Klaver et al. (2014), atribui aos descartes de efluentes industriais elevadas concentrações de 

ETR,  estando associado em muitos casos a teores significativos de Zn e Pb, o que pode explicar o 

elevado valor de ∑ETR, de Pb e Zn nas amostras SGM 01 e 02. O maior conteúdo de Zn (338,28 mg/kg) 

nos sedimentos fluviais do QF é observado na amostra NL-13, situada na bacia do rio Paraopeba, 

próxima a um complexo siderúrgico. Nesse local foi registado também o maior valor de pH (10,43) e 

Eu/Eu*>1 Ce/Ce*>1. 

 

8.5 – Considerações Finais 

 

As amostras de alto As, Ni, Cr e Co exibiram comportamento dos ETRPAAS semelhante aos do 

material parental do Grupo Nova Lima, no entanto, as amostras de sedimentos apresentam 

fracionamento mais intensos dos ETR, o que pode estar relacionado ao processo de adsorção dos ETRL 

pelas frações argilosas, o que é comum em sedimentos de rios, devido aos processos de intemperismo e 

mixagem.  

As amostras de alto As apresentam correlação positiva com Ce/Ce* e negativa com pH. 

Ce/Ce*>1 estão relacionados a ambientes redutores, que possibilitam a cristalização de minerais 

sulfetados, tendo o As como acessório. Quando os sulfetos são expostos à atmosfera oxidante, ocorre a 

disponibilização do As no ambiente, e consequente redução do pH da solução. Atividades minerárias, 

como por exemplo, Au associado a sulfetos, intensifica a taxa de ocorrência desse processo. Nesse 

sentido, sugere a análise das relações entre Ce e As como uma possível ferramenta para verificação de 

contaminações de As em ambientes fluviais. No entanto, necessita-se ainda de estudo mais aprofundados 

sobre o tema. 

  Verifica-se ainda, que a assinatura geoquímica dos ETR nos sedimentos fluviais do QF 

preservam as características do material parental, no que diz que respeito ao fracionamento dos ETR. 

No entanto, em amostras coletadas em bacias com intensas atividades industriais, como visto para as 

amostras de alto Pb e Zn, tiveram um aumento significativo do ∑ETR. 
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CAPÍTULO 9 

 
CONCLUSÕES 

 

 Os conjuntos de dados apresentados nessa tese permitem relacionar uma série de considerações acerca das 

metodologias de mapeamento geoquímico de sedimentos fluviais e suas respectivas aplicações, sendo mais 

enfatizado aqui as aplicações ambientais.  

 De modo sintetizado, as principais contribuições dessa tese são descritas abaixo: 

 

• A escolha de amostras de sedimentos fluviais em bacias de primeira e segunda ordem, em uma 

campanha de mapeamento geoquímico, é a mais adequada a prospecção geoquímica. Foi 

observado, que essas bacias, preservam melhor as características do material parental, sendo 

observado nos mapas geoquímicos, concentrações de anomalias geoquímicas com menor 

distribuição espacial; 

 

• Mapeamentos geoquímicos de sedimentos fluviais com ênfase em análises ambientais, deverão 

ser realizados com frações granulométricas menores. Os mapas geoquímicos das frações mais 

finas (<63um), apresentam maior distribuição espacial de anomalias geoquímicas, sendo 

possível observar áreas que necessitam de atenção quanto à concentrações excessivas de 

elementos potencialmente tóxicos; 

 

• A quantificação do grau de contaminação de sedimentos por elementos potencialmente tóxicos, 

necessita de uma análise combinada entre os índices de avaliação de contaminação, análises 

estatísticas e conhecimento das características geológicas da área de estudo. Deve-se ainda, 

utilizar como elementos normalizadores os valores de background geoquímico da região de 

estudo, e não valores médios da crosta, como algumas metodologias sugerem; 

 

• Os índices de contaminação aplicados aos sedimentos do Quadrilátero Ferrífero, indicaram duas 

principais áreas em comum com elevadas taxas de contaminação. A primeira área engloba bacia 

do rio Carmo (bacia do rio Doce), nos municípios de Ouro Preto e Mariana, e a segunda na parte 

central da bacia do rio das Velhas, englobando os municípios de Rio Acima, Nova Lima, Caeté, 

Sabará e Raposos. Além destas duas maiores áreas, todos os parâmetros indicaram pontos de 

elevada contaminação em metais pesados distribuídos ao longo do Quadrilátero Ferrífero.  

 

• Dentre os oito índices de avaliação da qualidade dos sedimentos utilizados nas amostras do 

Quadrilátero Ferrífero, destacam-se o Fator de Enriquecimento e Índice de Poluição Modificado 

como mais indicados para regiões de geologia complexa. Entretanto, o Índice de Geo 
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Acumulação, apresenta-se inapropriado para utilização em regiões com valores de background 

de metais pesados elevados, uma vez, que este índice subestima a real contaminação. 

 

• A utilização de ferramentas de SIG, possibilitou observar que a maioria das áreas consideradas 

contaminadas pelos diversos índices utilizados, se encontram em bacias que apresentam 

registros de atividades minerárias, sobretudo de Au e Fe. Os mapas de interpolação dos índices 

de contaminação utilizados, podem auxiliar gestores em delimitações de áreas que necessitam 

de acompanhamento em relação a elevadas concentrações de elementos potencialmente tóxicos; 

 

• Elevadas concentrações de Mn em amostras de sedimentos e águas superficiais foram 

observadas na bacia do rio Carmo e rio Paraopeba. Foi registrado amostra de águas superficiais 

com concentrações de Mn superiores a 2000ug/L, o que que corresponde a mais de 200 vezes o 

limite permitido de Mn em águas para consumo humano, o que demonstra que estas áreas 

necessitam ser monitoradas com atenção pelas autoridades ambientais e de saúde. 

 

• Cerca de 27% da área da bacia do rio Conceição foi classificada como poluída por Cd, As e Cr, 

de acordo com índice de carga de poluição (ICP). Nessa bacia se encontram as duas maiores 

minas de Au do Quadrilátero Ferrífero. Observa-se ainda valores desses elementos acima de 

TEL e PEL, que sugerem efeitos adversos a biota, sendo o mesmo sugerido através do índice 

de risco ecológico (IR); 

 

• Os Elementos Terras Rara em amostras de sedimentos fluviais com elevadas concentrações de 

metais pesados, encontram-se empobrecidos em relação ao material parental das litologias do 

Grupo Nova Lima e Formação Cauê. No entanto, amostras de alto As, localizadas sobre as 

litologias do Grupo Nova Lima, apresentam anomalias positivas de Eu/Eu* e Ce/Ce*, que são 

características das litologias dessa unidade  geológica. 

 

Muitas possibilidades para estudos futuros foram observada durante o desenvolvimento dessa tese. 

Dentre as questões levantadas, as que se destacam são: 

 

• Qual a influência das características geomorfológicas das bacias de drenagem nas concentrações 

elementares dos sedimentos fluviais? Os sistemas fluviais do Quadrilátero Ferrífero apresentam 

elevada complexidade em relação aos aspectos topográficos, com declividades muito 

contrastantes entre duas bacias que drenam sobre uma mesma unidade geológica; 
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• Pouco se sabe sobre a morfologia dos sedimentos fluviais do Quadrilátero Ferrífero associados 

a elevadas concentrações de metais pesados. Análises da esfericidade e rugosidade dos grãos 

poderão auxiliar no entendimento dos processos de absorção e adsorção de elementos pelos 

sedimentos; 

 

 

• Qual o efeito dos sistemas de barramentos artificiais sobre a carga sedimentar e consequente 

disponibilização química sobre os sedimentos fluviais? No Quadrilátero Ferrífero são 

observadas dezenas de barramentos em cursos d’água de diferentes magnitudes. Nesse sentido, 

pouco se sabe sobre quais os efeitos das variações de vazões impostas à disponibilização das 

cargas sedimentares. 
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