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Resumo 

Este trabalho contribui com um estudo da distribuição, do fracionamento e da mobilização de As, Co, 

Cr, Cu, Ni e Zn, além de Al, Fe e Mn em amostras de sedimentos superficiais da porção mais alta da 

bacia do rio das Velhas. Busca distinguir a origem e avaliar o potencial de mobilização de elementos 

potencialmente tóxicos (EPT) no contexto das complexas questões geológicas e ambientais que 

envolvem a província mineral do Quadrilátero Ferrífero. Dados da aplicação de um esquema 

padronizado de extração química e sequencial mostram que As, Cr, Cu, Ni e Zn se apresentam 

associados à fração residual. Somente o Co se apresenta mais lábil para todos os sítios e o Cu e Zn 

para os sítios AV-14, AV-20 e AV-21. A combinação de dados da extração sequencial e em uma única 

etapa com HCl 0,1 mol L-1 permite mostrar que os potenciais individuais de mobilidade decrescem na 

sequência: Co >> Ni > Zn > Cu > As > Cr. O fator de mobilidade global, que avalia a distribuição 

espacial dos elementos segue a tendência AV-14 > AV-20 > AV-21 > AV-16 > AV-01 > AV-00, 

sendo AV-20 e AV-14 tributários que sofrem intensas intervenções antrópicas. A comparação das 

percentagens extraídas, usando procedimento de extração sequencial e em única etapa mostra que o 

procedimento mais simplificado foi eficiente para extrair EPT e mais fracamente associados às 

partículas do sedimento. Complementando este trabalho, a mobilização de metais como Al, Co, Cr, 

Cu, Fe, Mn, Ni e Zn em oito sítios de amostragem foi emulada, a partir de uma abordagem cinética 

envolvendo um processo de extração química em uma única etapa e, neste caso, usando uma solução 

HCl 1,0 mol L-1. Os dados obtidos foram modelados matematicamente como duas reações de primeira 

ordem e dois pools de associações de metais foram identificados. Estes modelos cinéticos, quando 

aplicados para emular a mobilização de diferentes elementos químicos em sedimentos, tendem a 

substituir os métodos de extração sequencial que consideram que uma condição de equilíbrio químico 

é atingida em cada etapa do processo. No entanto, as reações em ambientes naturais estão raramente 

em equilíbrio, uma vez que estes sistemas complexos estão em um estado contínuo de mudança. As 

origens do Cr e do Cu parecem predominantemente geogênicas, embora os teores desses metais nos 

cursos d'água possam ter possíveis contribuições antrópicas. Cruzando valores-guias de qualidade de 

sedimento com as frações prontamente e lentamente mobilizadas, observa-se que o Cu e o Zn não 

representam um risco potencial para a biota local. No entanto, efeitos adversos ocasionais para a 

comunidade bentônica podem ocorrer em uma possível mobilização do Co. Embora a mobilização a 

curto prazo de Cr ou Ni não represente riscos, mobilizações de longo prazo desses EPT podem resultar 

em efeitos adversos para a comunidade bentônica local. A extração em fase única é uma metodologia 

simples e de baixo custo que permite investigar o potencial de mobilização e identificar sítios 

impactados por atividades antrópicas, constituindo numa alternativa para aquisição de dados em escala 

regional, que podem subsidiar programas de avaliação da qualidade de sedimentos que visem a 

proteção a integridade dos ambientes fluviais.  
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Abstract 

 

This work contributes with a study about distribution, fractionation, and mobilization of As, Co, Cr, 

Cu, Ni, and Zn, in addition to Al, Fe, and Mn in surface sediment samples of uppest portion of the 

Velhas River basin. It searches distinguish the origin and assess the mobilization potential of 

potentially toxic elements (EPT) in the context of complex geologic and environmental questions that 

involve the mineral province of Iron Quadrangle. Application data of a standardized scheme of 

chemical and sequential extraction show that As, Cr, Cu, Ni, and Zn are associated to residual 

fractions. Only Co is more labile in all sites, while Cu and Zn are more labile for the sites AV-14, AV-

20 and AV-21. The data combination of sequential extraction and one-step extraction with HCl 0,1 

mol L-1 allows show that the individual mobility potentials decrease in the sequence Co >> Ni > Zn > 

Cu > As > Cr. The global mobility factor that assesses the spatial distribution of elements follows the 

tendency AV-14 > AV-20 > AV-21 > AV-16 > AV-01 > AV-00, with the tributaries AV-14 and AV-

20 suffering intense anthropic interventions. The comparison of extracted percentages using sequential 

and one-step extractions shows that the simplest procedure is the more efficient to extract EPT and the 

quite frankly associated to sediment particles. Complementing this work, the mobilization of metals 

such as Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, and Zn is emulated in eight sampling sites from a kinetic approach 

involving a process of chemical one-step extraction and, in this case, using a solution HCl 1,0 mol L-1. 

These data are mathematically modelled as two first order reactions and two pools of metal 

associations are identified. These kinetic models are applied to emulate the mobilization of different 

chemical elements in sediments and tend to substitute the sequential extraction methods, which 

consider that a chemical equilibrium condition is reached in each step of the process. However, the 

reactions in natural environments are rarely in equilibrium, since these complex systems are in a 

continuous state of changings. The origins of Cr and Cu seem predominantly geogenic, although the 

contents of these metals in the watercourses can have possible anthropic contributions. Comparing the 

sediment quality guide values with readily mobilized fractions and with the sum of mobilized 

fractions, it is observed that: (i) Cu and Zn do not present potential risks to the local biota; (ii) 

occasional adverse effects for the benthic community can occur in a possible mobilization of Co; (iii) 

the short-term mobilizations of Cr or Ni do not represent risks; (iv) long-term mobilizations of Cr and 

Ni can result in adverse effects to the local benthic community. The one-step extraction is a simple and 

low cost methodology that allows investigate the mobilization potential and identify impacted sites by 

anthropic activities, constituting in an alternative for data acquisition in regional scale, which can 

subsidize programs for assessment of sediment quality that aims the protection and the integrity of 

fluvial environments. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Estado de Minas Gerais é um dos maiores potenciais minerários do país e, como 

consequência, os problemas ambientais advindos das atividades extrativo-minerais e seus passivos são 

relevantes. Dentro desse contexto está o Quadrilátero Ferrífero (QFe), que concentra as maiores 

reservas de minério de ferro de alto teor do mundo e vários outros depósitos minerais (Alkmim, 2020). 

Esta importante província mineral reúne a maior parte das atividades de mineração do Estado e já foi 

palco de grandes acidentes ambientais como o ocorrido no Complexo Industrial de Germano, em 

Mariana, no ano de 2015 (Ministério Público Federal, 2015).  

As atividades extrativo-minerais exercem um forte impacto sobre os recursos naturais de uma 

determinada região, mas principalmente sobre os recursos hídricos. As intensas atividades minerárias 

provocam a geração de efluentes com elevadas concentrações de sólidos em suspensão e enriquecidos 

com diferentes espécies metálicas. Estas intervenções podem modificar as características físicas e 

químicas dos habitats dos diversos segmentos fluviais alterando sua integridade ecológica. De acordo 

com o Instituto Mineiro de Gestão de Água (IGAM) (2014), nesta região ocorrem estudos de base 

relativos ao monitoramento da qualidade da água, incluindo a determinação das concentrações totais 

de diversos elementos químicos e parâmetros como turbidez, pH, sólidos dissolvidos, índices de 

fenóis, substâncias tensoativas, cianetos e outros.  

No entanto, uma grande parte dos metais e outras espécies químicas disponibilizadas em 

ambientes fluviais fortemente impactados é basicamente incorporada aos sedimentos, cujas 

características como a composição mineral, tamanho e superfície específica das partículas influenciam 

a distribuição e a mobilização de elementos considerados potencialmente tóxicos (Siegel, 2002). De 

acordo com Solomons & Brils (2004), o interesse ambiental pela matriz sedimento pode ser 

explicadopelo fato desta se constituir em um importante componente do sistema fluvial que, além de 

participar do equilíbrio das espécies solúveis e pouco solúveis, determina o tempo de permanência dos 

metais e metaloides e, ainda, dos compostos orgânicos nos corpos d’água. Devido ao alto potencial de 

acumulação de contaminantes, os sedimentos são, particularmente, sensíveis a diferentes impactos 

causados pelas atividades antrópicas (Petrovic et al., 2007). Além disso, os sedimentos podem ser 

utilizados para avaliar contaminações recentes, além de permitir uma avaliação ao longo do tempo e o 

potencial de risco futuro (Heise & Förstner, 2007).  
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Elementos considerados traço quanto à sua concentração podem estar associados às partículas 

de sedimento em diferentes formas químicas. De modo geral, quando estes compartimentos não 

sofrem ação antrópica, os elementos-traço estão principalmente ligados aos silicatos e aos minerais 

primários e, portanto, com baixo grau de mobilização (Fangueiro et al., 2005). Já, aqueles elementos 

químicos que são incorporados a partir de atividades antrópicas, apresentam maior potencial de 

mobilização e estão ligados a outras frações do sedimento como carbonatos, óxidos, hidróxidos e 

sulfetos (Siegel, 2002). Diferentes variáveis como a gênese dos sedimentos e os processos que 

controlam o transporte e a redistribuição dos elementos químicos como adsorção, dessorção, 

precipitação, solubilização e coagulação determinam o comportamento destas espécies no meio 

ambiente (Sahuquillo et al., 2002). 

Nesse contexto, órgãos de gestão de recursos hídricos, principalmente em países 

desenvolvidos, têm recomendado incorporar dados relacionados à avaliação da mobilidade e/ou 

biodisponibilidade de metais e metaloides na legislação que regulamenta as bacias hidrográficas. Isto 

tem motivado extensos estudos relacionados à origem, à abundância, ao comportamento e à 

persistência de elementos considerados potencialmente tóxicos em ambientes fluviais (Varol, 2011; 

Islam et al., 2015; Väänänen et al., 2018; Liu et al., 2020; Wang et al., 2020). De fato, a estratégia 

mais usual para verificar potenciais impactos ambientais causados por metais e metaloides em 

sistemas fluviais é a análise de sedimentos, uma vez que estes fornecem informações razoáveis sobre 

processos e mecanismos que ocorrem em sistemas aquáticos (Malsiu et al., 2020). 

Até o final da década de 1970, as pesquisas envolvendo os estudos de elementos-traço em 

ambientes aquáticos não se preocupavam com as interações na interface sedimento/água (Thornton, 

1995). No entanto, o conhecimento da forma físico-química, ou seja, como um elemento-traço se 

apresenta em ambientes fluviais é importante para caracterizar a sua disponibilidade e interação com a 

biota (Pickering et al., 1995; Parsons et al., 2007). Calmano et al. (1996) confirmam que a 

transferência direta de substâncias químicas metálicas dos sedimentos para a lâmina de água é a maior 

rota de exposição para algumas espécies da cadeia alimentar do sistema aquático e que critérios de 

qualidade de recursos hídricos devem considerar a mobilização e o potencial de disponibilidade das 

espécies metálicas e suas interações com a biota.  

De acordo com Väänänena et al. (2018), já existe em alguns países, uma tendência de 

incorporação do conceito de fracionamento de metais no sistema sedimento/água para a avaliação de 

riscos ecológicos. A necessidade de incorporar a matriz sedimento a esta avaliação é amplamente 

divulgada (Environmental Protection Agency – EPA, 2005; Zhang et al., 2014; Smith et al., 2015; 

Brils, 2020). Países como Estados Unidos da América (EUA), Canadá e alguns membros da União 

Europeia já entenderam a importância da inclusão da matriz sedimento no gerenciamento dos recursos 

hídricos (Canadian Council of Ministers of the Environment, 1995; Environmental Protection 
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Agency, 2005; Owens & Xu, 2020). Desde o ano 2.000, a SedNet – uma rede da comunidade europeia 

que incentiva incorporar sedimentos na avaliação da qualidade de recursos hídricos – tem 

persistentemente chamado a atenção para esta necessidade. No entanto, foi somente em 2015 que o rio 

Elba, na Europa Central, se tornou a primeira unidade hidrográfica europeia a incluir sedimentos no 

programa de gestão (SedNet, 2009; Brils, 2020; Owens & Xu, 2020). 

Na literatura existem poucos relatos sobre o comportamento biogeoquímico das espécies 

metálicas em sistemas fluviais (água/sedimento/biota) de países de clima tropical (Väänänen et al., 

2018), principalmente em áreas fortemente impactadas por atividades como as de mineração. No 

Brasil, a legislação que regulamenta a qualidade dos recursos hídricos não prevê a obrigatoriedade da 

inclusão da matriz sedimento no seu sistema de gestão de bacias. De acordo com a Resolução 

Conselho Nacional de Meio Ambiente/CONAMA N0 357/2005, alterada pelas Resoluções 393/2007, 

N° 397/2008, N° 410/2009 e N° 430/2011 – que dispõe sobre a classificação dos corpos de água 

superficiais e dá diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes – a classificação de um recurso hídrico é definida em função de 

alguns parâmetros específicos controlados na lâmina d’água. No segundo parágrafo do artigo 9º desta 

Resolução está previsto que os sedimentos e/ou biota aquática poderão ser investigados, quando a 

metodologia analítica disponível não for suficiente para quantificar as concentrações de determinadas 

substâncias nas águas (Conselho Nacional de Meio Ambiente, 2005).  

A avaliação da qualidade de sedimentos é, consideravelmente, mais complexa quando 

comparada com a avaliação da qualidade da água, devido à sua composição e ao comportamento 

específico das partículas sólidas que precisam ser considerados (Smith, 1999). Trata-se de fatores 

como disponibilidade, cinética de sorção e dessorção, além da capacidade tampão, do potencial redox 

e das diferenças sazonais e espaciais (Lin &Chen, 1998; Förstner, 2004; Reli¢ et al., 2010; Zhao et al., 

2017). Os diferentes procedimentos desenvolvidos para a avaliação da qualidade dos sedimentos, 

muitas vezes, não consideram de forma adequada a natureza complexa desta matriz e a capacidade de 

mobilização dos elementos químicos associados.  

De fato, a avaliação das interações de metais e metaloides potencialmente disponíveis em 

sedimentos é uma tarefa difícil e a simples avaliação da concentração total de um metal não é 

suficiente para determinar o seu impacto nos cursos d’água, mas também depende da sua mobilização, 

bem como da sua absorção por vários organismos (Smith, 1999; Templeton et al., 2000; Handoun et 

al., 2015; Islam et al., 2015; Malsiu et al., 2020). Métodos de extração química baseados em 

procedimentos de extração sequencial e em uma única etapa têm sido amplamente usados para simular 

a mobilização de metais em sedimentos e para identificar frações geoquímicas (Lin & Chen, 1998; 

Fangueiro et al., 2002; Gismera et al., 2004; Snape et al., 2004; Scouller et al., 2006; Labanowski et 

al., 2008; Handoun et al., 2015). 
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A identificação destas diferentes associações dos elementos-traço em uma amostra, de acordo 

com as suas propriedades físicas ou químicas é, muitas vezes realizada a partir do conceito de frações 

operacionalmente definidas (Templeton et. al., 2000; López-Sanchez et al., 2002). Uma destas 

metodologias aplicadas foi sistematizada por Tessier et al. (1979) e vem sendo adaptada para estudar o 

comportamento de contaminantes inorgânicos em amostras naturais (Förstner & Wittmann, 1981; Ure 

& Davidson, 1995; Lima et al., 2001; Gleyzes et al., 2002; Cappuyns, 2012; Kumkrong et al., 2021). 

A despeito de inúmeras críticas em função da falta de seletividade e problemas relacionados com 

readsorção, a quantificação de íons metálicos extraídos de diferentes frações dos sedimentos é uma 

ferramenta útil para subsidiar uma discussão sobre disponibilidade e diferentes associações de 

elementos químicos nos sistemas aquáticos (Templeton et al., 2000). 

Uma outra técnica baseada numa abordagem cinética e executada em uma única etapa explora 

as velocidades de extração para distinguir duas ou mais frações de metal (Snape et al., 2004; 

Fangueiro et al., 2005; Labanowski et al., 2008; Hamdoun et al., 2015). Nesta técnica, as velocidades 

de extração rápidas são associadas a elementos mais rapidamente mobilizados e fracamente sorvidos, 

enquanto as frações relativamente inertes têm velocidades lentas de extração. Como os metais de 

origem antrópica são, geralmente, mais fracamente ligados aos sedimentos do que os elementos que 

compõem a matriz, estes também são mais reativos quimicamente e mais facilmente mobilizados 

(Cappuyns, 2012; Rashti et al., 2014; Hamdoun et al., 2015). Embora os extratores químicos não 

reproduzam perfeitamente as condições naturais, os procedimentos de extração química, em uma única 

etapa, podem fornecer uma técnica simples, relativamente segura e útil para avaliar a contaminação 

por metais e identificar anomalias com um bom compromisso entre seletividade, sensibilidade, 

precisão e custo (Snape et al., 2004; Hamdoun et al., 2015). 
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1.2 – ÁREA DE ESTUDO  

A região do alto da bacia hidrográfica do rio das Velhas, desde as suas cabeceiras até a cidade 

de Sabará, MG, foi definida para o estudo do fracionamento e da mobilização de elementos químicos 

considerados potencialmente tóxicos. A escolha desta porção da bacia justifica-se pela sua importância 

histórica, econômica, social e ambiental. Inserida nos domínios de dois biomas: o Cerrado e a Mata 

Atlântica, o alto da bacia é responsável pelo fornecimento de recursos hídricos que abastecem a região 

metropolitana de Belo Horizonte (Lopes et al., 2009; Lopes et al., 2011). Tornou-se alvo de atenções 

na sociedade civil e no meio técnico-científico, por abrigar grande parte da Área de Proteção 

Ambiental Sul (APA SUL RMBH), criada em 1994 pelo governo de Estado de Minas Gerais (Minas 

Gerais, 1994). A região apresenta um clima tropical de alta altitude com um período de seca que pode 

estender-se de maio a setembro. A precipitação média nesta região é de 1.670 mm/ano, sendo o 

período mais chuvoso entre os meses de outubro e abril (Costa et al., 2014). As faixas de temperatura 

locais variam de 13 oC a 22 oC (Antunes, 1986; Costa et al., 2014) e a umidade relativa média do ar 

fica em torno de 75% (Lopes et al., 2009; Lopes et al., 2011). 

1.2.1 - Importância Histórica e Econômica 

[...] Uaimii, Guaiaxi, Guaiachi, Gaicuí, Rio das Velhas [...].  

“Os grandes rios marcam indelevelmente a trajetória da humanidade. As populações se 

espraiam pela superfície da terra seguindo os seus majestosos cursos fluviais, pois deles dependem sua 

alimentação e sobrevivência” (Coelho, 2002). O rio das Velhas exerceu um papel fundamental na 

colonização e desenvolvimento do estado de Minas Gerais e, segundo Ribeiro et al. (2005), “navegar 

pelo rio das Velhas é vasculhar suas origens e mudanças, desvendando uma região que faz parte do 

núcleo formador das Minas Gerais”. Existem várias histórias envolvidas com a origem do nome rio 

das Velhas. De acordo com Guimarães (1953), na língua indígena o rio se chamava Guaiaxi, Guaiachi 

ou ainda Guaicuí. Primitivamente já tinha sido chamado de Uaimii e foi alterado para Guaichui para 

expressar rio das velhas tribos descendentes, isto é, rio das velhas tribos. De acordo com Ribeiro 

et al. (2005) e com a etimologia da palavra, Guaicuí significa: Guay – indivíduo, habitante; Cuye – 

velha; Y – rio, água. Autores como Guimarães (1953) e Coelho (2002) concordam que o nome oficial 

rio das Velhas foi adotado, em 1711, por Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, o primeiro 

governador das capitanias reunidas de São Paulo e Minas Gerais (Veiga, 1998). 

Historicamente, a ocupação da bacia do Rio das Velhas se inicia com uma intensa exploração 

de seus recursos naturais. Ainda no início da colonização no Brasil, os bandeirantes utilizavam a rota 

do rio das Velhas para desbravar e explorar as riquezas minerais da região. Dentre as expedições, 

destaca-se aquela realizada por Fernão Dias e sua tropa, em meados de 1.600. A extração de ouro na 

região atraiu pessoas de diferentes partes do país em busca do minério, tornando a cidade de Ouro 
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Preto um lugar central do Brasil monárquico (Silva et al., 2019). Desde a chegada das Entradas e 

Bandeiras, à procura de ouro e de pedras preciosas, o rio das Velhas vem passando por um intenso 

processo de degradação (Roeser & Roeser, 2010). 

A porção mais alta do rio das Velhas compreende as unidades litoestratigráficas mais antigas e 

de evolução mais complexa de toda a bacia. Trata-se da província mineral do QFe, berço organizado 

da mineração no Brasil (Castro et al., 2020) que apresenta uma área com aproximadamente 7.200 km2, 

com ocorrência de grandes jazimentos de ferro. Este ambiente geológico é responsável pela ocorrência 

de vários outros bens minerais e permitiu a instalação na região de um complexo minerário de grande 

importância econômica para o Estado e, especialmente, para os municípios envolvidos. A extração 

mineral na região apresenta registros desde o século XVII e a atividade industrial e o processo de 

urbanização se desenvolveram a partir da instalação destes povoados mineradores, principalmente no 

alto trecho desta bacia (Silva et al., 2019). Atualmente, a produção de minério de ferro no QFe é 

superior a 250 Mt/a, representando quase 30% do volume de bens e recursos minerais exportados pelo 

estado de Minas Gerais (Lima et al., 2020). 

1.2.2 – Localização 

Localizada na região central do estado de Minas Gerais, entre as latitudes 17o15' a 20o25’ (S) e 

longitudes 43o25’ a 44o50’ (W), a bacia do rio das Velhas como um todo apresenta uma forma 

alongada na direção norte-sul e corresponde à Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos SF5 (Silva et al., 2019). Dividido em alto, médio (subdividido em trechos alto e baixo) e 

baixo Velhas, este rio é o maior afluente em extensão da bacia do São Francisco, nascendo no 

município de Ouro Preto, dentro do Parque Municipal da Cachoeira das Andorinhas, e desaguando no 

distrito de Barra do Guaicuy, município de Várzea da Palma, MG, onde encontra o “Velho Chico” 

(Carvalho et al., 2011, Silva et al., 2019). A área investigada está situada em uma região montanhosa e 

de nascentes, entre as latitudes 19o45’ a 20o30’ (S) e longitudes 44o30’ a 43o07’ (W). De acordo com 

as informações apresentadas na Figura 1.1, os sítios de amostragem situam-se nas proximidades da 

zona rural de Ouro Preto e nos municípios de Itabirito, Nova Lima, Rio Acima, Raposos, Sabará e 

Caeté, limitando-se ao norte pelas serras da Piedade, Curral e Taquaril (Lana & Castro, 2006). Esta 

área corresponde a 2.256 km2 e contribui com 8,1% do total da bacia do rio das Velhas que, por sua 

vez, drena uma área total de 27.850 km2.  

1.3 – OBJETIVOS 

Este trabalho fez parte de um projeto intitulado “A avaliação do estado de preservação do alto 

rio das Velhas com base em características físicas do ambiente fluvial” (Ferreira & Castro; 2003; Lana 

& Castro, 2006), que incorporou diferentes áreas do conhecimento como geomorfologia, geologia, 

sedimentologia, ecologia e geoquímica para aplicar o conceito de integridade ecológica na avaliação 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 102, 195p. 

 

7 

 

da qualidade de segmentos fluviais do alto da bacia do rio das Velhas. Neste contexto, e fundamentado 

nos campos conceituais da sedimentologia e da geoquímica ambiental, duas perspectivas surgem como 

norteadoras para os trabalhos que foram desenvolvidos. Uma envolve os processos sedimentares, 

hidrodinâmicos, aspectos geológicos e biológicos que atuam nos sistemas envolvidos e que 

corroboram na identificação da paisagem e no estabelecimento de critérios para amostragem.  A outra 

perspectiva, que foi desenvolvida a partir da primeira e detalhada neste trabalho, envolve as análises 

físico-químicas utilizadas na tentativa de identificação dos complexos mecanismos de interação de 

elementos químicos a diferentes frações geoquímicas da matriz sedimentar. De modo geral, este 

estudo tem como objetivo a avaliação do fracionamento e da mobilização de elementos químicos 

considerados maiores (maior concentração) e, especialmente, os elementos-traço no compartimento 

sedimentar, considerando exclusivamente amostras de sedimentos superficiais e envolvendo vinte 

sítios de amostragem.  

A granulometria também é discutida e o seu efeito é avaliado comparando dados da fração 

mais fina (< 0,063 mm) com dados de amostras integrais pulverizadas. A aplicação de um 

procedimento de extração sequencial busca avaliar a distribuição e as interações dos metais com as 

frações geoquímicas, previamente definidas e, neste caso, espera-se que uma condição de equilíbrio 

químico seja atingida. Já uma abordagem cinética é aplicada para avaliar a mobilização de elementos-

traço e maiores, simplificada em duas frações extraíveis, cujos dados experimentais são ajustados a 

partir de um modelo matemático de duas reações de primeira ordem. Resumidamente, este trabalho 

visa correlacionar dados geoquímicos para gerar informações sobre a origem, a disponibilidade e a 

mobilização de elementos maiores e elementos-traço em amostras de sedimento da porção alta da 

bacia do rio das Velhas que possam subsidiar programas de gestão integrada deste recurso hídrico. 
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Figura 1.1 - Localização da área de estudo no alto curso da bacia do rio das Velhas. 
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São considerados objetivos específicos deste trabalho: (i) a identificação e o registro, quando 

possível, dos ambientes de deposição de sedimentos mais finos dentro dos segmentos fluviais 

selecionados; (ii) a ocorrência e a distribuição de elementos químicos maiores e traço em sedimentos 

superficiais a partir de suas concentrações totais e pseudo-totais; (iii) a avaliação do efeito da 

granulometria na distribuição de elementos maiores e traço; (iv) a avaliação da disponibilidade de 

elementos-traço em sedimentos superficiais com base em estudos de fracionamento, de acordo com o 

esquema de extração sequencial em três etapas, proposto pela Standard  Measurements and Testing 

Program – BCR (European Commission, 2001); (vi) a avaliação da mobilização de elementos-traço a 

partir de procedimentos de extração em fase única, utilizando uma solução diluída de ácido mineral 

forte; (vii) a comparação dos dados de extração sequencial com extração em fase única e digestão com 

água régia para identificar a fração mais móvel e portanto potencialmente disponível; (viii) a aplicação 

dos dados de extração em fase única para calcular fatores de mobilidade individual para elementos-

traço e fatores de mobilidade global para todos os segmentos fluviais; (ix) avaliação da mobilização de 

elementos maiores e traço a partir de uma extração cinética visando distinguir os elementos de origem 

geogênica daqueles de origem antrópica; (x) a combinação de dados da extração cinética com os 

valores guia de qualidade de sedimento para avaliar o potencial de risco e possíveis efeitos deletérios 

para a biota aquática. 

1.4 – ESTRUTURA DA TESE 

Esta tese foi organizada para ser apresentada no formato de artigos. No entanto, a proposta foi 

estendida e o conteúdo apresentado em oito capítulos, incluindo o presente que é introdutório e os que 

reproduzem, na íntegra, os dois artigos científicos submetidos para publicação. Além destes, outros 

capítulos apresentam uma fundamentação e destacam os materiais e métodos, conforme descrito na 

Tabela 1.1.  
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Tabela 1.1 – Estrutura do volume da tese. 

Capítulo  Descrição 

Capítulo 1: 

Introdução 

Além da apresentação do tema em linhas gerais, dos objetivos geral e específicos, a área 

de estudo é apresentada.  Os vinte sítios de amostragem e a área drenada estão 

apresentados na Figura 1.1. Somente os aspectos históricos, ambientais e a função social já 

justificam inúmeras publicações de diferentes autores e a escolha do alto do rio das Velhas 

para o desenvolvimento de estudos na área de Geologia Ambiental. No entanto, esta 

porção da bacia ainda está, totalmente, inserida na província mineral do QFe e, por isso, a 

avaliação envolvendo o fracionamento e a mobilização de metais e metaloides é relevante 

e complementar para os dados já publicados na literatura técnico-científica, além daqueles 

disponibilizados pelos órgãos governamentais de monitoramento/fiscalização. 

Capítulo 2: 

Contexto 

Geológico 

De forma simplificada, as unidades litoestratigráficas do QFe que são drenadas pela bacia 

do alto rio das Velhas são destacadas, com especial atenção às unidades sedimentares 

cenozóicas. Uma revisão das possíveis fontes dos metais e metaloides em sedimentos 

superficiais é apresentada a partir da análise dos resultados de seis trabalhos de pesquisa, 

realizados dentro do QFe e nas proximidades da área estudada.  

Capítulo 3: 

Amostragem, 

Preparo de 

Amostras, 

Ensaios de 

Laboratório e 

Tratamento de 

Dados 

Experimentais  

Este Capítulo está subdividido em três distintas partes, considerando: (i) o trabalho de 

campo e o preparo físico das amostras; (ii) as análises de laboratório envolvendo tanto os 

ensaios destrutivos como os não-destrutivos e (iii) o tratamento estatístico e a modelagem 

matemática dos dados. Destacam-se a importância com os cuidados e com as definições de 

estratégias adotadas durante as campanhas de campo, além do detalhamento de dados não 

trabalhados nas duas publicações. Sendo assim, esse capítulo que está mais focado nos 

materiais e métodos foi ampliado para apresentar e discutir dados sobre análise 

granulométrica, ocorrência e abundância de minerais/argilominerais e controle de 

qualidade de procedimentos analíticos. Além disso, são apresentadas informações sobre a 

avaliação da influência da granulometria na distribuição de metais e metaloides, além dos 

óxidos, em sedimentos superficiais. Para facilitar a interpretação e a discussão de 

diferentes dados, foram apresentados os testes utilizados, além de exemplos dos ajustes 

matemáticos. 
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Cont. 

Capítulo 4: 

Elementos 

Potencialmente 

Tóxicos em 

Ambientes 

Fluviais  

A discussão sobre o fracionamento e a mobilização de elementos químicos inicia 

no Capítulo 4, com a apresentação de uma revisão sobre as interações e os 

procedimentos de extração de metais e metaloides em sedimentos. Também são 

apresentados e discutidos os valores guia de controle de qualidade que são usados, 

mundialmente, para estimar os possíveis efeitos causados pela presença de 

quantidades consideradas anômalas de metais e metaloides em diferentes tipos de 

sedimentos associados aos recursos hídricos.  

Capítulo 5: 

Abordagem 

Cinética e 

Mobilização de 

Metais 

Aprofundando na discussão sobre a mobilização de metais e metaloides, o Capítulo 

5 traz uma revisão sobre os mecanismos de adsorção/dessorção no sistema sólido-

solução e apresenta diferentes modelos cinéticos usados para ajustar dados 

experimentais e que visam emular as complexas interações que ocorrem entre 

diferentes elementos químicos e as partículas sólidas em sistemas naturais 

complexos como os fluviais. Os resultados de estudo cinético estão apresentados no 

Capítulo 7 e a dedução do modelo matemático usado para ajustar os dados 

experimentais foram discutidos neste capítulo. 

 

Capítulo 6: 

 Distribuição, 

Fracionamento 

e Mobilidade 

de Elementos-

traço em 

Sedimentos 

Superficiais 

 

Nos capítulos 6 e 7, que reproduzem na íntegra os dois artigos submetidos à 

publicação, estão apresentados os resultados de diferentes procedimentos de 

extração. Ambos os trabalhos, têm, como objetivo principal a avaliação do 

fracionamento e da mobilização de diferentes metais e metaloides, mas 

preferencialmente aqueles considerados potencialmente tóxicos em sedimentos 

fluviais e superficiais. Na primeira publicação, datada de 2007, uma ênfase foi dada 

para os procedimentos de extração sequencial, muito explorados naquela época. 

Nesta publicação, as amostras de sedimentos da bacia do alto do rio das Velhas 

foram submetidas a um procedimento de extração sequencial e, conjuntamente com 

os dados de extração pseudo-total e outra em uma única etapa e usando uma 

solução diluída de um eletrólito forte, foi possível estimar o fracionamento de 

metais associados a diferentes frações geoquímicas. Complementando estes estudos 

e considerando as limitações da técnica de extração sequencial e as particularidades 

dos sedimentos fluviais encontrados na região do QFe, as amostras foram 

submetidas a uma técnica de extração em uma única etapa, a partir de uma 

abordagem cinética e utilizando uma solução diluída de ácido clorídrico.  

Capítulo 7: 

Assessment of 

Metal 

Mobilization in 

Sediments 

using Kinetic 

Approach 
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Cont. 

Capítulo 8: 

Conclusão e 

Perspectivas de 

Pesquisas 

Futuras 

Encerrando este volume, no Capítulo 8 estão apresentadas as considerações finais, 

são pontuadas as conclusões do trabalho desenvolvido e são elencadas algumas 

sugestões para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

 

2.1 - O QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

A formação da província mineral do Quadrilátero Ferrífero (QFe) foi marcada por vários 

eventos geológicos que ocorreram no Arqueano (3.850 a 2.500 Ma), Proterozóico (2.500 a 542 Ma) e 

Cenozóico (65,5 Ma a atualidade) (Dorr, 1969). A superposição desses eventos deu origem a uma 

configuração estrutural bastante complexa com a presença de megaestruturas geológicas reconhecidas 

na paisagem como grandes serras e formando um distorcido quadrilátero. A denominação Quadrilátero 

Ferrífero foi proposta e aceita pela comunidade científica somente em 1969, diante um cenário de 

elevada demanda mundial de aço (Lima et al., 2020). Esta região possui um vasto acervo de dados 

geológicos sistematizados que remonta ao início do século XIX, destacando-se os trabalhos de Derby 

(1906), Harder & Chamberlin (1915a,b), Guimarães (1931), Moraes & Barbosa (1939), dentre outros. 

No entanto, foram os trabalhos desenvolvidos por Dorr et al. (1957) e sua equipe que serviram de base 

para todos os estudos realizados nessa região.  

2.2 – UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

Atualmente, o arcabouço geológico do QFe (Figura 2.1) compreende sete unidades principais  

organizadas numa coluna estratigráfica (Endo et al., 2020a), a saber: complexos metamórficos 

arqueanos; sequências metavulcano-sedimentares arqueanas (Supergrupo Rio das Velhas); sequências 

metassedimentares paleoproterozóicas (Supergrupo Minas); sequências metassedimentares e 

metavulcânicas paleoproterozóicas (Supergrupo Estrada Real e Grupo Barbacena); sequências 

metassedimentares mesoproterozóicas (Supergrupo Espinhaço); e coberturas sedimentares cenozóicas. 

O curso principal do rio das Velhas e seus tributários, nas porções mais elevadas da bacia, drenam 

diferentes litotipos, envolvendo cinco destas sete unidades litoestratigráficas. Na sequência, serão 

descritas as principais unidades litoestratigráficas e um detalhamento dos grupos que afloram na área 

de drenagem da bacia. 
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2.2.1 – Complexos Metamórficos  

Os Complexos Metamórficos são constituídos macroscopicamente por gnaisses, bandados ou 

não, contendo corpos de anfibolitos, ortognaisses, migmatitos, corpos intrusivos de granitoides e 

diques máficos/ultramáficos de diferentes gerações (Guimarães et al., 1967; Herz, 1970; Cordani et 

al., 1980; Schorscher, 1992; Carneiro,1992; Noce, 1995; Endo, 1997; Lana et al., 2013; Farina et al., 

2016). Circundam o Quadrilátero Ferrífero os complexos metamórficos Belo Horizonte, Caeté, Santa 

Bárbara, Santo Antônio do Pirapetinga, Bonfim, Guanhães e Divinópolis e em sua porção central 

aflora o complexo Bação. Na área estudada e apresentada na Figura 2.2, estes complexos 

metamórficos são representados pelo complexo Bação (na porção centro-sul) onde correm os rios 

Itabirito e Maracujá e por parte do complexo Caeté (na porção nordeste) onde nasce o córrego Caeté, 

afluente do ribeirão Sabará. No complexo Bação, afloram granitoides leucocráticos (suíte Glaura), 

gnaisses finamente laminados (suíte Amarantina) e gnaisses bandados tipo TTG (tonalito-

trondhjemito-granodioritos) e migmatitos (suíte Funil) e no complexo Caeté afloram gnaisses granítico 

e granodiorítico, granito foliado, biotita gnaisse, hornblenda gnaisse (Endo et al., 2020a).  

2.2.2 – Supergrupo Rio das Velhas  

O Supergrupo Rio das Velhas representa as primeiras ocorrências de rochas supracrustais no 

QFe, sendo constituído por rochas metassedimentares clásticas e químicas, metavulcanoclásticas e 

metavulcânicas félsicas, máficas e ultramáficas que definem um cinturão de rochas verdes, conhecido 

como uma típica sequência vulcano-sedimentar arqueana do tipo greenstone belt (Dorr et al., 1957; 

Dorr, 1969). Este supergrupo é composto (Dorr, 1969; Schorscher, 1978; Baltazar & Pedreira, 1998; 

Endo et al., 2020a,b), da base para o topo, pelos grupos Quebra-Osso, Nova Lima e Maquiné. Na área 

estudada, afloram todos os representantes deste supergrupo, sendo os Grupos Nova Lima e Maquiné 

os mais expressivos em todo o vale do alto curso da bacia do rio das Velhas (Figura 2.2). 

O Grupo Nova Lima representa, da base para o topo, associações metavulcanoclásticas 

(metabasaltos toleíticos e komatiíticos intercalados com formações ferríferas bandadas, metacherts, 

filitos carbonosos, metapelitos e metagrauvacas e ocorrências de rochas piroclásticas, epiclásticas e 

metavulcânicas, xistos carbonáticos vulcanogênicos, metaconglomerados e metaandesitos), 

metavulcanossedimentares químicas (metamargas, formações ferríferas da fácies carbonato e xistos 

carbonosos intercalados a metapelito, metagrauvacas e metarenitos impuros, com turmalinitos e lentes 

de metaconglomerado, localmente, reconhecidos) e metassedimentares clásticas marinhas 

(metadiamictitos e metaconglomerado polimíticos matriz suportados, além de quartzitos, filitos e 

metagrauvacas, localmente dolomitizados). 

O Grupo Quebra-Osso representa uma associação de rochas metavulcânicas máfica-

ultramáficas e félsicas, sendo constituído por metaperidotitos, metadunitos, metagabros, 
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metakomatiítos, metabasaltos toleíticos, localmente intercalados a rochas piroclásticas com 

ocorrências de metavulcânicas ácidas, formações ferríferas bandadas (FFB), chert, e filitos carbonosos. 

Já o Grupo Maquiné representa uma associação metassedimentar não-marinha, sendo dividido, da base 

para o topo, nas formações Palmital (quartzo-sericita xisto a quartzitos sericíticos finos), Casa Forte 

(metaconglomerado polimítico, metarenito sericítico a mica-xisto e metadiamictito subordinados, além 

de cloritóide) e Serra do Coqueiro (quartzitos seríciticos, finamente laminados). 
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Figura 2.1 – Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero, de acordo com Endo et al. (2020a). 
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Figura 2.2 - Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (Endo et al., 2020a), apresentando a área de estudo. 

 

2.2.3 – Supergrupo Minas  

O Supergrupo Minas consiste numa sucessão continental-marinha paleoproterozóica 

constituída por rochas metassedimentares clásticas e químicas (Dorr, 1969) que representam um dos 

estágios de evolução de uma bacia de margem passiva (Alkmim & Martins Neto, 2012), sendo 

composto, da base para o topo, pelos grupos Tamanduá, Caraça, Itabira e Piracicaba (Endo et al., 

2020a). Na área estudada, o Supergrupo Minas é representado pelos grupos Caraça, Itabira e 

Piracicaba, aflorando nos topos de todas as serras que bordejam e limitam o vale do alto curso da bacia 

do rio das Velhas (Figura 2.2). 

O Grupo Caraça é constituído por psamitos e, subordinadamente, por pelitos e conglomerados 

aluviais a marinhos, sendo compreendido por duas formações: a Formação Moeda (inferior) composta 

por quartzitos, quartzitos sericíticos, filitos e metaconglomerados; e a Formação Batatal (superior) 

composta por filitos e, subordinadamente, por formações ferríferas bandadas, metacherts, filitos 
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grafitosos e mármores dolomíticos. O Grupo Itabira representa rochas metassedimentares marinhas e 

compreende duas formações: a Formação Cauê (inferior), composta por itabiritos, itabiritos 

dolomíticos, itabiritos anfibolíticos e, subordinadamente, de filitos, quartzitos e mármores; e a 

Formação Gandarela (superior), composta por mármores dolomíticos, filitos dolomíticos, dolomitos 

ferruginosos, filitos e itabiritos.  

Já o Grupo Piracicaba representa rochas metassedimentares marinhas e compreende quatro 

formações, da base para o topo: a Formação Cercadinho, composta por quartzitos ferruginosos, filitos 

prateados e, subordinadamente, por dolomitos, xistos sericíticos e metaconglomerados; a Formação 

Fecho do Funil, composta por filitos, filitos dolomíticos, metassiltitos, dolomitos quartzosos e 

argilosos; a Formação Taboões, composta por ortoquartzitos; e a Formação Barreiro, composta por 

filitos grafitosos, filitos e xistos subordinados. 

2.2.4 – Supergrupo Estrada Real  

O Supergrupo Estrada Real consiste numa sucessão do tipo flysh e molassa sin-orogênicos 

paleoproterozóica constituída por rochas metassedimentares clásticas e químicas e por rochas 

metavulcânicas félsicas, máficas e ultramáficas (Teixeira da Costa, 1961; Dorr, 1969; Noce, 1995; 

Reis et al., 2002; Almeida et al., 2005), sendo composto, da base para o topo, pelos grupos Sabará e 

Itacolomi (Endo et al., 2020a,b). Este Supergrupo é representado na área somente pelo Grupo Sabará, 

que aflora na porção sudeste na região das nascentes do rio das Velhas, nas serras da porção sul-

sudoeste na região de cabeceira do rio Maracujá e na região de cabeceira dos ribeirões Mata Porcos e 

do Mango, ambos afluentes do rio Itabirito, e na porção oeste em afluentes do ribeirão Marinhos 

(Figura 2.2). 

O Grupo Sabará representa rochas metassedimentares marinhas, sendo constituído, da base 

para o topo, por três formações: a Formação Córrego do Germano, composta, essencialmente, por 

formação ferrífera bandada do tipo granular e quartzitos ferruginosos; a Formação Saramenha, 

composta, principalmente, por clorita xistos, mica xistos com intercalações de metagrauvacas, 

quartzitos e formação ferrífera bandada; e a Formação Catarina Mendes, composta por biotita-quartzo 

xistos, quartzitos e filitos (Endo et al., 2020b). 

2.2.5 – Unidades Sedimentares Cenozóicas  

As unidades sedimentares cenozóicas, constituídas por sedimentos terrígenos, são 

representadas pelas formações: Fonseca (Gorceix, 1884; Dorr, 1969; Maxwell, 1972), Fazenda do 

Gandarela (Gorceix, 1884; Maizatto, 2001; Endo et al., 2020a,b), Chapada de Canga (Dorr, 1969; 

Sant’anna, 1994; Maizatto, 2001), Cata Preta (Castro et al., 1998), Gongo Soco (Maizatto, 1993; 

Endo, et al. 2019a,b) e outros depósitos sedimentares conhecidos como: Depósitos Terrígenos, Canga, 

Aluvião e Elúvio/Colúvio (Dorr 1969; Endo et al., 2020a,b). De acordo com a Figura 2.3, na área 
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estudada ocorrem os seguintes representantes Cenozóicos: Formação Cata Preta (porção noroeste da 

área), Depósitos Terrígenos (noroeste), Canga (oeste), Depósitos Coluvionares e Eluvionares (noroeste 

e norte) e Depósitos Aluvionares (trechos do alto curso do rio das Velhas).  

A formação Cata Preta é composta por arenitos avermelhados e diamictitos com seixos de 

filitos, quartzitos ferruginosos e quartzo de veio em matriz argilosa avermelhada, todos relacionados a 

depósitos de leques aluviais (Castro et al., 1998). Os Depósitos Terrígenos, compostos por arenitos, 

pelitos, conglomerados e diamictitos, apresentam matriz argilosa avermelhada semelhantes à 

Formação Cata Preta (Endo et al., 2020a,b). Já a Canga é composta, principalmente, por fragmentos 

de formação ferrífera e, subordinadamente, por filito e quartzo cimentados por óxido de ferro (Dorr, 

1969). O Aluvião é composto por areia, argila e cascalho em leito ativo de alguns rios (Endo et al., 

2020a,b) e o Elúvio/Colúvio são depósitos de talus compostos por areia, argila e cascalho em regiões 

elevadas suportadas por formações ferríferas e quartzitos (Endo et al., 2020a,b).  
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Figura 2.3 - Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (Endo et al., 2020a) apresentando as unidades 

sedimentares cenozóicas e a área de estudo. 

 

2.3 – FONTES NATURAIS/GEOGÊNICAS DE ELEMENTOS QUÍMICOS  

A região do QFe é conhecida desde o século XIX por hospedar uma das maiores reservas de 

minério de ferro do mundo. No entanto, a sua importância histórica remonta ao período colonial 

quando foram identificados e explorados numerosos e ricos depósitos de ouro. Além desses atrativos 

depósitos auríferos e ferríferos, essa região mostrou-se rica em outros bens minerais, como alumínio, 

manganês, antimônio, topázio, rochas ornamentais, areia, dolomita, argila, gemas e etc. (Santos & 

Magalhães Jr., 2009). Alguns estudos regionais buscaram associar a presença de diferentes elementos 

químicos com a abundância dos litotipos do QFe. Dentro desta linha de pesquisa, destacam-se os 

trabalhos desenvolvidos por Souza & Souza (1993), Brandalise & Heineck (1999), Cruz (2002), Parra 

(2006), Costa et al. (2018) e Leão et al. (2021). Embora estes autores tenham identificado algumas 

possíveis fontes potenciais de metais como manganês e metalóides como o arsênio, é possível afirmar 

que todos os litotipos presentes no QFe contribuem com um número significativo de elementos 
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químicos presentes em sedimentos e águas superficiais, mesmo que em baixas concentrações (Cruz, 

2002). 

Num estudo realizado em amostras de sedimentos de corrente e concentrados de bateia na 

região do município de Mariana, a sudeste da bacia do alto curso do rio das Velhas, Souza & Souza 

(1993) enquadraram os dados geoquímicos em populações geológicas com associações envolvendo 

grupo de elementos, de acordo com as rochas da região. Das cinco populações geológicas definidas 

por estes autores, três populações se encontraram representadas na região do alto curso do rio das 

Velhas, sendo elas: (i) População 1: associações Co-Ni-Cr e Co-Zn que estão relacionadas ao ambiente 

dos granitóides (complexo metamórfico), provavelmente relacionadas ao fenômeno de co-precipitação 

de ferro; (ii) População 3: associações Co-Ni-Cr que caracterizam as rochas ultrabásicas da unidade 

basal do Grupo Quebra-Osso (Supergrupo Rio das Velhas) e associações Cu-Zn que indicam um 

vínculo com rochas vulcânicas básicas do Grupo Nova Lima (Supergrupo Rio das Velhas); (iii) 

População 4: associações Cu-Pb-Zn-Co-Ni-Cr que se relacionam às unidades quartzíticas dos 

supergrupos Rio das Velhas e Minas e do Grupo Itacolomi e sugerem ser provenientes de um 

enriquecimento secundário dos óxidos e hidróxidos de ferro. 

Uma compilação de levantamentos geoquímicos prospectivos em concentrados de bateia e 

sedimentos de corrente na região de Belo Horizonte, a nordeste da área estudada e onde parte das 

rochas que afloram são correlatas às rochas que afloram na bacia do alto curso do rio das Velhas, 

identificou anomalias de elementos químicos como As, Au, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb e Zn em diferentes 

horizontes do Complexo Belo Horizonte (complexo metamórfico) e dos Supergrupos Rio das Velhas e 

Minas. Um maior destaque é observado nas áreas onde ocorrem rochas do Grupo Nova Lima 

(Supergrupos Rio das Velhas), conhecido por diversas ocorrências de ouro (Brandalise & Heineck 

1999). 

Cruz (2002), em um estudo geoquímico, analisou quimicamente amostras de rochas e de um 

produto de alteração na região do Tripuí e adjacências, localizada na porção sul-sudeste do QFe. Nesta 

área de estudo, a sul da bacia do alto rio das Velhas e onde afloram rochas correlatas, identificou 

algumas potenciais fontes naturais de diferentes elementos químicos como: (i) mármores (grupos 

Itabira e Piracicaba) como fontes importantes de As, Ca, Mg e Sr; (ii) rochas máficas (intrusiva pós-

Minas) como fontes principais de Cr e V; (iii) produto de alteração de rochas carbonáticas do Grupo 

Piracicaba, conhecido como borra de café ou manganesífera, como a maior fonte de diferentes 

elementos químicos por apresentar elevadas concentrações de Al, As, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, 

Sr, Ti, V, Y, Zn e Zr. 

Parra (2006), em um estudo geoquímico das águas, dos solos, dos sedimentos e das rochas no 

rio Conceição, bacia adjacente à bacia do alto rio das Velhas e, em um contexto geológico semelhante, 

identificou como principais fontes: (i) Al, K e Mg como oriundos de xistos do Supergrupo Rio das 
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Velhas; (ii) Cd e Pb de veios sulfetados desse supergrupo; (iii) Ca, Fe e Mg de itabiritos e mármores 

do Supergrupo Minas; (iv) As e Pb influenciados pelas atividades de mineração de ouro e ferro.  Já 

Leão et al. (2021), em um estudo recente e nesta mesma bacia hidrográfica, avaliaram, principalmente, 

a presença de elementos considerados potencialmente tóxicos em sedimentos e relataram valores 

anômalos para As, Cd, Cr, Cu, Pb e Zn. Os resultados de uma análise multivariada do tipo PCA 

(principal components analysis) indicaram unidades litológicas distintas como fontes dos elementos 

químicos estudados e as concentrações anômalas foram atribuídas ao processo histórico de exploração 

mineral de ouro e ferro na região. 

Costa et al. (2018), em um mapeamento geoquímico de alta densidade e para todo o QFe, 

determinaram as concentrações dos valores de referências para elementos considerados 

potencialmente tóxicos como o As, Cd, Cr, Ni, Cu, Pb e Zn. Utilizando técnicas de interpolação para 

distinguir os valores considerados normais das anomalias foi possível demonstrar que mais de 70% da 

área do QFe apresentam faixas de concentração relacionadas aos valores de background geogênico 

para os elementos estudados. Cerca de 20% da área representam anomalias positivas, provavelmente 

relacionadas tanto aos tipos de rochas aflorando, ou muito próximo da superfície, quanto à 

interferência humana. Anomalias antropogênicas distintas, notadamente associadas com as atividades 

de mineração, foram identificadas em 5% a 10% de todas as amostras avaliadas. Neste trabalho os 

autores buscaram um controle efetivo da litologia sobre a composição química dos sedimentos e águas 

superficiais, além de estabelecer valores de referência para as principais bacias do QFe e que foram 

utilizados para comparar os resultados apresentados no Capítulo 7.  
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CAPÍTULO 3 

AMOSTRAGEM E PREPARO DE AMOSTRAS, ENSAIOS DE 

LABORATÓRIO E TRATAMENTO DE DADOS EXPERIMENTAIS  
 

 

3.1 - TRABALHO DE CAMPO E TRATAMENTO FÍSICO DAS AMOSTRAS 

Vinte segmentos fluviais do curso principal e de tributários representativos do alto da bacia do 

rio das Velhas foram selecionados para avaliar a distribuição, o fracionamento e a mobilização de 

elementos químicos considerados potencialmente tóxicos, além de Al, Fe e Mn em sedimentos 

superficiais. Dezenove destes segmentos foram selecionados a partir da rede operada no projeto Águas 

de Minas e de uma antiga rede mais adensada e dirigida para o alto curso desta bacia, montada no 

âmbito do Programa Nacional de Meio Ambiente – PNMA-II. Um sítio, identificado como AV-00, foi 

incluído nesta rede de amostragem e é considerado como de controle, uma vez que representa o 

ambiente mais à montante dentro da porção mais alta da bacia e, provavelmente, de menor pressão 

ambiental. A área investigada corresponde a 2.256 km2 e está localizada ao longo de 102 km do curso 

principal do rio das Velhas, a partir da cidade de Ouro Preto até o munícipio de Sabará.  

Este trabalho fez parte de um projeto multi e interdisciplinar que incorporou diferentes áreas 

do conhecimento como a geomorfologia, geologia, sedimentologia, ecologia e geoquímica para aplicar 

o conceito de integridade ecológica na avaliação da qualidade ou do nível de degradação de segmentos 

fluviais em regiões montanhosas (Ferreira & Castro 2003; Lana, 2004). Dentro desta perspectiva 

foram selecionados segmentos fluviais representativos de um quadro mais heterogêneo de 

preservação, influência antrópica e de dinâmica sedimentar. No plano de amostragem foram previstas 

duas campanhas de campo com objetivo de comparar o efeito da sazonalidade na distribuição de 

elementos químicos em sedimentos.  A primeira campanha ocorreu num período de estiagem e nos 

meses de junho a agosto de 2002. Já a segunda campanha foi realizada no período de fevereiro a início 

de abril de 2003, contemplando a estação que apresenta os maiores índices pluviométricos da região. 

O plano adotado foi satisfatório para a maior parte dos segmentos fluviais selecionados e, em alguns 

casos, foram necessárias pequenas adaptações. No entanto, no período chuvoso, este planejamento 

ficou comprometido, muitas vezes, por causa da inexistência de áreas deposicionais, dificultando 

reproduzir integralmente os ambientes identificados e amostrados na primeira campanha. 
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3.1.1 - Segmentos Fluviais, Sítios de Amostragem e Ambientes Deposicionais 

De acordo com Shelton & Capel (1994) o termo segmento fluvial geralmente se refere a 

extensão do canal de um rio, de aproximadamente 100 m de comprimento, à montante de um ponto de 

referência estabelecido. Esta definição é flexível e varia com as condições de cada ambiente. Neste 

trabalho, um segmento fluvial é definido como um espaço físico georreferenciado onde foram 

coletadas as amostras de sedimento, ou seja, o termo segmento fluvial é usado, na maioria das vezes, 

como sinônimo para sítio de amostragem. A extensão de cada sítio de amostragem foi definida em 

função de uma combinação de fatores que incluiu, principalmente, os aspectos geomorfológicos do 

canal (Cuffney et al., 1995). As Pranchas de I a IV, em anexo, ilustram diferentes sítios de 

amostragem e algumas atividades desenvolvidas durante as campanhas de campo no alto curso do rio 

das Velhas.  

 Já os ambientes deposicionais, em canal fluvial, são definidos como as áreas do canal de um 

rio que apresentam baixa energia e, portanto, favorecem o depósito de partículas de granulometria 

mais fina (Miller, 1997). É a energia do fluxo predominante de um curso d’água que define se um 

segmento se encontra numa dinâmica deposicional, mesmo em regiões montanhosas, ou seja, mesmo 

em ambientes do tipo lótico. Por sua vez, são as partículas depositadas, de granulometria mais fina, 

que são acumuladores naturais de elementos químicos considerados potencialmente tóxicos e de 

compostos orgânicos hidrofóbicos em sedimentos (Zhao et al., 2017). Os ambientes deposicionais ou 

também chamados de zonas de deposição podem cobrir grandes áreas ou até mesmo todo um 

segmento fluvial, mas em alguns casos pode representar somente pequenos e raros nichos. O material 

mais fino é encontrado, preferencialmente, na porção interna dos meandros de um canal, a jusante de 

obstáculos tais como afloramento de rochas, seixos, barras arenosas ou simplesmente nas margens 

onde a lâmina de água é mínima (Shelton & Capel, 1994). Estas zonas deposicionais são importantes 

do ponto de vista ambiental, uma vez que registram as influências a montante e os padrões 

deposicionais de vários regimes de fluxo dentro do alcance do segmento avaliado, Figura 3.1.  
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Figura 3.1 – Zona de deposição de típica de ambientes fluviais deposicionais. (A) sítio de amostragem da coluna 

d’água, (B) extensão do segmento fluvial, (C) zonas deposicionais e (D) sítios de amostragem de sedimento, 

adaptado de Shelton & Capel (1994). 

 

3.1.2 Plano de Amostragem  

Diferentes estratégias podem ser adotadas num plano de amostragem, mas de modo geral, os 

ambientes fluviais do tipo lótico apresentam características próprias que devem ser consideradas, em 

função da constante movimentação das águas (Martinelli & Krusche, 2004). Ambientes fluviais lóticos 

apresentam um fluxo constante que é responsável por uma distribuição não homogênea tanto da fase 

líquida (água) quanto da fase sólida (sedimento) a serem amostrados, além de ser fortemente 

influenciado pela sazonalidade do regime das águas. Dentro deste contexto, a estratégia adotada para a 

amostragem de sedimentos superficiais de canal foi do tipo subjetiva e não probabilística (Simpson et 

al., 2005), ou seja, foi feita a partir da observação de campo e com seleção manual e intencional das 

amostras (Jessen, 1978), priorizando as áreas ricas em partículas mais finas e de maior interesse para 

avaliação de parâmetros ambientais. Diferentes nichos deposicionais foram mapeados em cada um dos 

sítios, apesar da área de estudo como um todo ser, predominantemente, montanhosa e caracterizada 

por ambientes mais erosivos (Lana, 2006).  

 

 

 

 

Ponto de referência 
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3.1.3 - Controle da Variabilidade, Padronização e Cuidados na Amostragem 

As principais fontes responsáveis pela variabilidade da composição química e física de 

amostras de sedimentos em um sítio de amostragem podem ser identificadas como: (i) variabilidade 

temporal, (ii) variabilidade entre diferentes ambientes deposicionais dentro do mesmo sítio. (iii) 

variabilidade dentro de um único ambiente deposicional, além (iv) da variabilidade em função das 

diferentes profundidades. Um melhor controle destas variáveis foi obtido utilizando amostras 

compostas (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2019a), a partir de subamostras representativas 

dos diferentes ambientes deposicionais, identificados dentro de um sítio e mantendo um padrão de 

amostragem numa mesma profundidade, International Organization for Standardization - ISO 5667 

de 1995 e atualizada para ISO 5667-12, de 2017 (International Organization for 

Standardization, 2017). Simpson et al. (2005) concordam que o uso de replicatas é essencial no 

controle de variabilidade e recomendam também o uso de um branco de campo. O branco de campo 

pode ser uma amostra de “areia limpa”, previamente tratada em laboratório. Esta amostra considerada 

branco de campo deve ser manipulada, em tempo real, seguindo rigorosamente os protocolos adotados 

para as demais amostras, desde a coleta até o laboratório.  

Ainda, de acordo com Shelton & Capel (1994) e Leite & Oliveira (2018), a necessidade de se 

padronizar o sistema de amostragem é fundamental para reduzir as incertezas e para garantir que as 

informações obtidas, a partir do trabalho campo, sejam comparáveis entre diferentes campanhas. Neste 

caso, a identificação destas zonas de deposição é um ponto crítico. Além disto, a coleta e o 

processamento das amostras devem ser feitos de forma consistente e por procedimentos 

especificamente planejados para separar o material fino em frações que geram amostras não 

contaminadas para analitos em nível de traço no laboratório. Portanto, o uso de amostradores e 

acessórios confeccionados de materiais não-metálicos são essenciais para a coleta. É desejável que as 

amostras sejam processadas por meio de peneiras de malha em aço inoxidável de 2,0 mm para análise 

de contaminação orgânica e, quando possível, o uso de peneiras de tecido de náilon para análise de 

elementos químicos. A garantia de qualidade é mantida por estes procedimentos e por um controle 

rígido de limpeza. 

3.1.4 - Identificação e Localização dos Sítios de Amostragem 

Os sítios de amostragem foram identificados com uma série alfanumérica, com uma 

numeração crescente e a partir do ponto mais alto da bacia, precedida das letras A para representar alto 

e V para representar Velhas.  Dos vinte sítios de amostragem, oito (AV-00; AV-01; AV-02; AV-04; 

AV-07; AV-16; AV-18 e AV-21) estão localizados no curso principal do rio das Velhas e os demais 

(AV-03; AV-05; AV-06; AV-08; AVA-09; AV-10; AV-11; AV-12; AV-13; AV-14; AV-15 e AV-20) 

em seus tributários mais expressivos, sendo sete distribuídos ao longo da margem direita e cinco ao 

longo da margem à esquerda, Figura 3.2. De acordo com os dados apresentados na Tabela 3.1, a 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 102, 195p. 

 

27 

 

identificação da localização dos sítios de amostragem, adotada neste trabalho, foi correlacionada com 

os dados novos e antigos de redes de monitoramento de órgãos de fiscalização do Estado (Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas, 2021). 

3.1.5 - Caracterização dos Segmentos Fluviais 

Dos vinte segmentos fluviais definidos nesta área estudo dez foram cartografados e 

caracterizados, de acordo com a sua geomorfologia e os sedimentos superficiais foram avaliados a 

partir de parâmetros sedimentológicos como granulometria e grau de arredondamento por Lana (2004) 

e Lana & Castro (2006). Com objetivo de deixar registrados os parâmetros geomorfológicos destes 

segmentos, representativos da porção média e mais alta desta área de estudo, os resultados descritos 

por Lana (2004) foram sumarizados e apresentados na Tabela 3.2. Os sítios de amostragem 

cartografados foram: AV-00, AV-01, AV-02, AV-04, AV-06, AV-08, AV-09, AV-10, AV-11 e AV-

12, sendo os quatro primeiros no curso principal do rio e os demais em oito dos seus tributários.  

3.1.6 - Registros Cartográficos 

Em um determinado segmento de rio a forma do canal em seção transversal é uma função do 

fluxo, da quantidade de sedimento em trânsito e suas características, das propriedades dos materiais 

que constituem a margem do rio e do leito do canal (Suguio & Bigarella, 1990). Uma síntese destes 

processos que ocorrem em sistemas fluviais é possível a partir de seus registros cartográficos. Lana & 

Castro (2006) desenvolveram uma metodologia de cartografia aplicada ao estudo de ecossistemas 

lóticos onde num trabalho de campo inter e multidisciplinar foram registradas as feições de dez dos 

vinte segmentos fluviais amostrados no alto curso do rio das Velhas. Na Figura 3.3 estão representadas 

as distribuições espaciais com as feições físicas e ecológicas para um dos segmentos fluviais descrito 

por Lana & Castro (2006) e identificado, neste trabalho, como AV-11. Todos estes registros foram 

cartografados no mesmo momento de coleta das amostras de sedimentos da primeira campanha e que, 

neste trabalho, foram utilizadas para análise de diferentes parâmetros geoquímicos. 
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Figura 3.2 – Localização dos vinte sítios de amostragem definidos para o alto da bacia do rio das Velhas. 
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Tabela 3.1 – Identificação, coordenadas geográficas, altitude e referência de cada sítio de amostragem. 

Identificação 
Coordenadas geográficas 

(UTM) e altitude 

 

 

 

 

Referência da localização 
Adotada 

neste 
trabalho 

Órgãos 
fiscaliza-dores 

(antes de 
1997) 

Projeto 
Águas de 

Minas 
(a partir 
de 1997) 

UTM E 
(Datum 
SIRGAS 

2000) 

UTM N 
(Datum 
SIRGAS 

2000) 

Altitude 
(m) 

AV-00(a) RVMD-00 --- 654.220 7.751.123 1 000 
Rio das Velhas próximo à fazenda 

Macaco Doido. 

AV-01(a) RVMS-01 --- 649.747 7.753.403 980 
Rio das Velhas a montante de São 

Bartolomeu. 

AV-02(a) RVMS-02 --- 636.956 7.761.559 900 
Rio das Velhas a montante da represa 

Rio de Pedras  

AV-03 RVMR-03 --- 635.128 7.766.104 900 
Rio de Pedras a montante da represa 

Rio de Pedras, MD(b). 

AV-04(a) RVMI-04 BV-013 627.556 7.769.753 800 
Rio das Velhas a montante do rio 

Itabirito. 

AV-05 RSMI-05 --- 611.232 7.758.389 1160 
Ribeirão do Silva a montante do 

ribeirão Areades, ME(c). 

AV-06(a) RIJU-06 BV-035 624.625 7.765.935 840 

Rio Itabirito na sede do município de 

Itabirito, na confluência com o córrego 

Paianas, ME(c).  

AV-07 RVMF-07 BV-037 626.559 7.771.277 780 
Rio das Velhas a jusante do rio 

Itabirito. 

AV-08(a) RPRP-08 --- 615.847 7.772.871 1060 
Rio do Peixe na confluência com o 

ribeirão Marinhos, ME(c). 

AV-09(a) RCMV-09 --- 626.266 7.777.003 740 

Ribeirão Cortesia próximo à 

confluência com o rio das Velhas, 
MD(b). 

AV-10(a) RMRA-10 --- 626.640 7.778.451 740 

Córrego Mingu próximo à confluência 

com o rio das Velhas, em Rio Acima, 

MD(b). 

AV-11(a) RMMM-11 --- 613.768 7.781.434 920 

Córrego Marumbé a montante de São 

Sebastião das Águas Claras e do 

córrego Gota Fria, ME(c). 

AV-12(a) RMMV-12 --- 621.974 7.784.580 722 

Ribeirão dos Macacos próximo à 

confluência com o rio das Velhas, 

ME(c). 

AV-13 RCMN-13 --- 618.102 7.787.536 860 
Ribeirão dos Cristais a montante da 

sede de Nova Lima, ME(c). 

AV-14 RABR-14 BV-062 622.463 7.789.612 740 

Ribeirão Água Suja próximo à 

confluência com o rio das Velhas, 

ME(c). 

AV-15 RPMV-15 --- 626.308 7.790.833 740 
Ribeirão da Prata a montante de 

Raposos, MD(b). 

AV-16 RVJP-16 --- 624.788 7.792.572 720 
Rio das Velhas na sede do município 

de Raposos. 

AV-18 RVJV-18 --- 623.861 7.799.174 700 
Rio das Velhas a jusante da sede de 

Raposos. 

AV-20 RSSA-20 BV-076 624.460 7.799.787 700 

Ribeirão Sabará a jusante da Belgo 

Mineira e na confluência com o rio das 
Velhas, MD(b). 

AV-21 RVRG-21 --- 622.255 7.800.287 700 Rio das Velhas em Roças Grandes 

(a) Segmentos fluviais cartografados por Lana (2004), (b) Margem direita e (c) Margem esquerda. 
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Tabela 3.2 – Aspectos geomorfológicas de dez segmentos fluviais cartografados por Lana (2004). 

Sítio de 

amostragem 
Principais feições Aspectos geomorfológicos 

AV-00 

Duas barras, sendo uma em ponta e a outra interna 
O rio apesar de correr no fundo do 
vale desempenha uma dinâmica 
sedimentar deposicional e ausência de 
fluxos excessivamente turbulentos. 

Dois poços 

Planície de inundação 

Terraço aluvial 

AV-01 

Seis barras, sendo duas internas e quatro em ponta 
O segmento pode ser caracterizado 
como deposicional, devido a presença 
de barras e a ausência de cascatas.  O 
leito é predominantemente dominado 
por corredeiras brandas e com poucas 
partes de corredeiras ligeiras. 

Dois poços 

Uma extensa planície com dois depósitos de cascalhos 

Área de sombra na margem esquerda 

Corredeira ligeira 

AV-02 

Sete barras, sendo quatro internas e três em ponta 
O segmento é considerado 
deposicional, devido à ausência de 
corredeiras ligeiras e a presença de 
barras. 

Um poço, no ponto mais a montante do segmento 

Duas áreas de resquícios da planície de inundação 

Área sombreada junto à margem direita 

AV-04 

Terraço aluvial na porção mais a montante O segmento pode ser considerado 
como deposicional devido a presença 
de feições típicas como as barras, 
apesar de áreas com corredeiras 
ligeiras associadas ao afloramento de 
rochas (bem restrito). 

Duas barras conectadas à margem direita 

Corredeira ligeira na parte mais a montante do canal 

AV-06 

Duas barras 

A presença de barras juntamente com 
a ausência de corredeiras ligeiras 
sugere uma dinâmica deposicional 
para esse segmento. 

Afloramento rochoso 

Área de charco 

Poço 

Área sombreada 

Sete amontoados de fragmentos de árvores (galhos) 

AV-08 

Área de acumulação de blocos rochosos O leito foi classificado como 
corredeira ligeira, devido à sua alta 
energia, às condições do substrato e à 
baixa profundidade da lâmina de 
água. 

Um poço na extremidade a jusante (origem antrópica) 

Área sombreada nas duas margens, a montante da ponte 

AV-09 

Seis áreas de afloramento rochoso 
Este segmento apresenta uma 
dinâmica tipicamente erosiva 
identificada pela presença dos 

canyons, entalhados em afloramento 
rochosos. 

Dois canyons 

Quatro poços 

Duas corredeiras 

AV-10 

Zonas de soterramento e acumulação de solo A energia do fluxo predominante 
indica que o segmento encontra-se 
numa dinâmica deposicional. 
 

Sombreamento da maior parte do segmento 

Fluxo intermediário entre corredeira e poço 

AV-11 

Duas expressivas áreas de sombra 
Segmento de características mistas 
com dinâmica erosiva e com perdas 
de energia resultando na diminuição 
da capacidade de transporte 

imprimindo uma característica mais 
deposicional. 

Poço devido ao entalhamento do afloramento rochoso e a 

colocação de blocos (efeito antrópico). 
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Cont. 

AV-12 

Quatro barras, sendo duas em ponta e uma em ponta e 

outra na margem direita 

A maior parte do segmento foi 
caracterizada como sendo de 
corredeira ligeira e associada à 

presença de barras sugere uma 
dinâmica predominantemente 
deposicional, apesar de que as barras 
podem não ser conservadas no 
decorrer do tempo. 

Área de canal 

Um poço 

Zonas de sombreamento nas duas margens 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.3 – Mapa de feições físicas e ecológicas para o sítio de amostragem AV-11, adaptado de Lana (2004). 

 

3.1.7 - Amostragem, Equipamentos e Acessórios  

Neste trabalho, aproximadamente 2 kg de material úmido (Simpson et al., 2005) foi definido 

como “tamanho amostral” para ser coletado em cada segmento. Subamostras de sedimentos 

superficiais, de até 5 cm de profundidade, foram coletadas manualmente para reunir amostras 

compostas e representativas de um determinado segmento fluvial ou sítio de amostragem, conforme 

orientações de Bolfarine & Bussab (2005). Esta importante camada superficial provê informações 

sobre a variação horizontal do sedimento depositado mais recentemente. O número de repetições, em 

cada sítio de amostragem, foi definido em função da abundância de ocorrência de nichos deposicionais 

inundados nos vinte pontos definidos para este trabalho.  

O procedimento de amostragem foi realizado utilizando amostradores do tipo pá de Teflon® e 

tubo de policloreto de vinila (PVC) de 50 mm de diâmetro e 1 m de comprimento (Shelton & Capel, 

1994), sendo este último manufaturado no próprio Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA) do 
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Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), conforme ilustrado na 

Prancha IV, em anexo. O tubo de PVC foi verticalmente introduzido, por repetidas vezes, no 

sedimento e a profundidade de inserção foi devidamente controlada (Prancha IV). O comprimento 

longo deste amostrador proporcionou melhores condições ergonômicas durante o trabalho de campo, 

apesar de ser usado somente para amostrar a porção superficial dos sedimentos. As amostras 

compostas (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2019a) foram identificadas, acondicionadas 

em sacos plásticos virgens e de alta resistência física, lacradas, mantidas à temperatura ambiente e 

transportadas para o LGqA, observando as recomendações do Geological Survey norte americano 

United States Geological Survey (USGS) e que foram descritas por Shelton & Capel (1994). Os 

amostradores e recipientes utilizados foram limpos para cada campanha de campo e entre os 

procedimentos de amostragem nos diferentes sítios. No entanto, seguindo as orientações de Mudroch 

& Azcue (1995), estes dispositivos foram previamente rinsados com a própria água do rio antes de 

cada coleta.   

3.1.8 - Pré-tratamento das Amostras  

Durante a amostragem e preparação das amostras muitos cuidados são requeridos para 

minimizar as alterações nas formas químicas dos metais e não metais associados aos sedimentos. Estes 

cuidados visam, na medida do possível, manter a integridade das condições do sistema natural, para 

que as características físico-químicas in situ sejam preservadas durante o armazenamento e o preparo 

para as análises em laboratório, Bordas & Bourg (1998). De acordo Petrovic et al. (2007), uma vez 

retirada a umidade, as amostras de sedimentos permanecem mais estáveis e podem ser armazenadas 

por períodos de vários meses e até anos para posterior análise do teor de metais extraíveis, além de 

permitir a comparação entre amostras coletadas em diferentes períodos de tempo.  

De fato, órgãos de controle como o United Nations Environment Programme/Mediterranean 

Action Plan recomendam o arquivamento de amostras testemunhas de sedimentos, previamente livres 

de umidade, durante o período de monitoramento de um determinado recurso hídrico (Environmental 

Protection Agency, 2005). Este Programa sugere também que amostras de sedimentos secas, mantidas 

em frascos de vidro, devidamente vedados com fita de Teflon®, armazenadas em lugar fresco, livre de 

umidade e ao abrigo da luz possam ser preservadas durante 10 a 15 anos. Estas amostras arquivadas 

podem ser usadas como contraprova no caso de dúvidas em relação ao resultado de análises químicas 

ou físicas, bem como na testagem e comparação de diferentes procedimentos analíticos ao longo dos 

anos. 

No laboratório, as amostras de sedimentos dos vinte sítios de amostragem do alto do rio das 

Velhas foram transferidas, separadamente, para recipientes de polipropileno (bandejas plásticas) 

devidamente identificados. Estas bandejas foram acondicionadas em câmaras adaptadas com luz de 

infravermelho e ventilação forçada para a secagem à temperatura de 40±5 ºC e por, no mínimo, 48 
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horas ou até a sua completa desagregação ao toque manual. Após a secagem, as amostras foram 

desagregadas e peneiradas em malha de náilon de 2 mm, o material passante foi quarteado e o retido 

foi descartado, conforme orientações de Maranhão (1989). Uma parte de cada uma das amostras foi 

reservada e acondicionada em frascos de vidro e arquivada na sedimentoteca do LGqA (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, 1988, atualizada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, 2017a). 

Para minimizar os efeitos causados pelo tamanho das partículas na aplicação de diferentes 

técnicas de extração por via úmida de elementos químicos, um quarto, de cada uma das amostras, foi 

pulverizada em almofariz (grande) de porcelana com pistilo e posteriormente passadas em peneira de 

náilon de 250 mesh (malha). A fração passante, < 0,063 mm, de cada amostra foi reservada para 

análise e identificada como amostra integral pulverizada e o material retido foi descartado. Por fim, os 

dois quartos restantes foram peneirados num conjunto de peneiras cobrindo uma faixa granulométrica 

que varia da fração areia muito grossa à fração silte/argila, Tabela. 3.3. A fração mais fina (silte/argila) 

foi utilizada para cinco diferentes experimentos de extração química para a avaliação da distribuição, 

fracionamento e mobilização de metais e metaloides, cujos resultados estão apresentados e discutidos 

nos capítulos 6 e 7.  

Tabela 3.3 – Classificação granulométrica dos sedimentos, de acordo com a terminologia de Wentworth (1922) 

e especificação de aberturas de malhas das peneiras (Tyler). 

Classificação granulométrica  

das frações retidas 

Internacional Tyler 

ISO 565(TBL 2), 1983 Standard screen (1910) 

(mm) (Mesh) 

Seixo e micro seixo (S) 2 9 

Areia muito grossa (AMG) 1 16 

Areia grossa (AG) 0,5 32 

Areia média (AM) 0,25 60 

Areia fina (AF) 0,125 115 

Areia muito fina (AMF) 0,063 250 

Silte e argila (S/A) < 0,063 < 250 
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3.1.9 - Distribuição do Tamanho de Partículas 

Na Figura 3.4 e na Tabela 3.4 estão apresentados os resultados do fracionamento 

granulométrico para os dois conjuntos de amostras de sedimentos superficiais coletados na estação 

com os menores índices pluviométricos e na estação chuvosa, totalizando 240 dados. É possível 

observar que o conjunto de amostras apresenta uma composição heterogênea. A diferença na 

composição granulométrica é mais expressiva para a fração mais fina (silte/argila) e de maior 

interesse/importância para as os estudos geoquímicos na área ambiental. Ainda de acordo com a 

Tabela 3.4, o teor máximo percentual da fração mais fina (silte/argila) ultrapassa 70% em massa para a 

estação da seca e não atinge 45% na estação chuvosa.  

 

 

Figura 3.4 – Padrão de distribuição da granulometria dos sedimentos para todos os sítios de amostragem, AMG: 

areia muito grossa, AG: areia grossa, AM: areia média, AF: areia fina, AMF: areia muito fina e S/A fração silte 

mais argila. 

 

Tabela 3.4 – Padrão de distribuição granulométrica dos sedimentos do alto curso da bacia do rio das Velhas na 
estação da seca e chuvosa. 

 
Fração 

granulométrica (%) 

Areia 

muito 

Grossa 

Areia 

grossa 

Areia 

média 

Areia  

fina 
Areia 

muito fina 
Silte/argila 

E
st

aç
ão

 d
a 

S
ec

a Máximo 37,58 31,42 49,00 43,61 37,18 73,54 

Mínimo 0,07 0,26 0,94 5,12 3,00 3,80 

Média 9,08 10,00 18,28 19,18 17,47 25,99 

Desvio Padrão 9,72 9,92 12,21 10,21 10,20 19,93 

Máximo/mínimo 523 121 52 9 12 19 

E
st

aç
ão

 C
h
u
v
o
sa
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Desvio Padrão 6,60 12,74 14,15 10,76 15,17 12,13 

Máximo/mínimo 525 250 16 9 33 42 
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Na Figura 3.5 estão apresentados os resultados da análise da composição granulométrica 

separadamente por sítio de amostragem e somente para a primeira campanha de campo (estação seca). 

Neste caso, observa-se um padrão heterogêneo de distribuição das diferentes frações com uma 

tendência de aumento do percentual da fração mais fina (silte/argila) para os sítios localizados na 

porção mais baixa do alto da bacia do Velhas, destacando-se os sítios AV-16, AV-18 e AV-21, que 

estão localizados no curso principal do rio. Na porção mais alta, predominantemente montanhosa, são 

observados os menores percentuais da fração mais fina para o curso principal do rio, ou seja, nos sítios 

AV-00, AV-01 e AV-02. Este cenário se modifica, abruptamente, no sítio AV-07, que é representativo 

de amostras do curso principal e situado na porção central desta área de estudo. 

 

 

 

Figura 3.5 – Distribuição dos percentuais de cada fração granulométrica para todos os sítios de amostragem da 

primeira campanha da amostragem (estão seca). 

 

3.2 - ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Os ensaios de laboratório foram divididos em duas etapas onde, primeiramente, buscou-se a 

caracterização físico-química e na sequência uma avaliação do fracionamento e da mobilização de 

elementos químicos nas diferentes frações geoquímicas das amostras de sedimento. A fração 

< 0,063 mm das amostras foram submetidas à difratometria de raios-X para caracterização mineral.   

Já a quantificação dos elementos presentes em maior concentração e aqueles em concentração 

conhecida como traço foi realizada tanto na fração <  2 mm e posteriormente pulverizada, quanto na 

fração mais fina, <  0,063 mm, utilizando a técnica espectrofotométrica de fluorescência de raios-X. 

No entanto, os valores obtidos para os elementos de concentração em nível traço e usando esta técnica 
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foram considerados como semiquantativos e os dados foram utilizados somente para comparar os 

resultados entre duas estações climáticas, bem como para o planejamento dos ensaios clássicos de 

extração química e da preparação das diferentes curvas analíticas.   

A quantificação da concentração de todos os elementos quimicamente extraídos, incluindo os 

considerados traço, foi conduzida, preferencialmente, na fração silte/argila (< 0,063 mm) e, de acordo 

com Trojanowska & Świetlik (2019), a fração granulométrica do sedimento selecionada para os 

estudos interfere nos resultados. Foram utilizados cinco diferentes tipos de extrações química por via 

úmida, a saber: (i) digestão total utilizando uma mistura de ácidos fortes e ácido fluorídrico e usando 

tubos do tipo Savillex®; (ii) digestão pseudo-total a partir de uma dissolução química parcial e 

utilizando uma mistura conhecida como água régia, ou seja uma mistura dos ácidos fortes (HCl e 

HNO3), na proporção 3:1; (iii) extração sequencial, visando avaliar o fracionamento dos metais e 

metaloides em diferentes frações definidas operacionalmente, Templeton et al. (2000);  (iv) um estudo 

da mobilização de elementos metálicos e metaloides utilizando uma extração simples com uma 

solução de HCl 0,1 mol L-1, em uma única etapa e; (v)  um segundo estudo da mobilização de oitos 

metais a partir de um acompanhamento cinético, aplicando técnica de extração simples – única etapa, e 

usando como extrator uma solução de um ácido clorídrico, a frio e numa concentração de 1,0 mol L-1. 

Este último experimento foi conduzido em diferentes tempos que variaram entre 30 minutos e até 48 

horas, permitindo uma otimização da cinética de extração para um subconjunto com amostras 

representativas de oito segmentos fluviais. 

A quantificação de elementos com Al, As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn nos extratos, obtidos a 

partir dos cinco diferentes procedimentos químicos por via úmida, foi conduzida usando um único 

espectrofotômetro de emissão óptica com fonte plasma acoplada – Inductively Coupled Plasma 

Optical Emission Spectroscopy (ICP OES) (marca/modelo: Spectro Ciros CCD). Diferentes materiais 

de referência e curvas analíticas foram requeridos, em função das faixas de concentração de cada um 

dos elementos presentes e avaliados, bem como da composição química destas matrizes. Do ponto de 

vista analítico, o termo matriz refere-se ao conjunto de todos os constituintes de uma amostra, Skoog 

et al. (2008). Especialmente, a quantificação de ferro total nas amostras de sedimento, que 

apresentaram um teor superior a 10% em massa, foi realizada utilizando uma técnica volumétrica e 

dicromatométrica, com detecção visual do ponto de equivalência (ou ponto final) de uma titulação. 

Trata-se de um método clássico de análise, validado de acordo com a norma internacional ISO 2597-

2 (International Organization for Standardization, 2021), que atualizou a norma NBR ISO 9507/2003 

e que, por sua vez, foi a utilizada neste trabalho.   

Antes de iniciar uma descrição detalhada dos procedimentos físico-químicos utilizados nos 

diferentes ensaios de laboratório, é importante abrir uma discussão sobre os cuidados adotados visando 

a garantia da qualidade dos resultados. Um conjunto de dados experimentais confiáveis, utilizados nas 
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tomadas de decisões de um estudo ambiental, depende da implementação de um planejamento, o qual 

deve apresentar procedimentos de amostragem e de preparo de amostras bem definidos. É importante 

que estes procedimentos estejam descritos em normas e documentos nacional e internacionalmente 

reconhecidos. Além do mais, os procedimentos adotados devem contemplar o uso de reagentes, 

incluindo a água de laboratório, com pureza adequada, vidrarias calibradas, replicatas, o uso de 

matérias de referência e, quando possível, de materiais de referência certificados, além de um controle 

de contaminação, a partir de medições em amostras consideradas “brancos”. 

3.2.1 - Controle de Qualidade Analítica 

Os cuidados com o controle de qualidade dos dados experimentais gerados não devem 

começar no laboratório, mas desde o planejamento das campanhas de campo, principalmente quando 

se trata de pesquisa na área ambiental (Paetz & Crömann, 1994). As descrições dos procedimentos 

analíticos devem incluir informações, suficientemente, detalhadas sobre os aspectos quantitativos e, 

preferencialmente, do desempenho dos métodos utilizados. Além de uma calibração adequada, testes 

de controle devem ser realizados regularmente em todos os procedimentos analíticos. Testes como, por 

exemplo, os experimentos de recuperação ou análise de materiais de referência certificados, devem ser 

utilizados para garantir que um método ou procedimento forneça resultados precisos dentro dos limites 

de incerteza aceitáveis. Informações sobre os aspectos quantitativos como a descrição da calibração do 

sistema analítico, a concentração e natureza química dos padrões internos e externos e o número de 

pontos das curvas analíticas, geralmente, são requeridas. Da mesma forma, detalhes dos 

procedimentos matemáticos usados para calcular e interpretar estatisticamente os resultados devem ser 

relatados, além do número de informações sobre replicatas das amostras, limites de detecção (LD) e os 

limites de quantificação (LQ), incluindo precisão e a veracidade, ou seja, resultados de testes de 

recuperação, Egli et al. (2003). 

Uso de Brancos Analíticos e Replicatas  

Por definição, um branco em análise química é a amostra que contém o solvente e todos os 

reagentes usados numa determinada análise e, quando viável, os brancos também podem conter 

constituintes adicionados para simular a matriz de uma amostra (Krug & Santos Jr., 2008). De fato, 

como discutido no item 3.1.3, os brancos devem ser usados desde o trabalho de campo até o 

acompanhamento da rotina dentro de um laboratório e tem como objetivo identificar a presença de 

espécies químicas contaminantes em uma ou num conjunto de amostras. Medidas frequentes de 

brancos também permitem detectar se os analitos provenientes de amostras previamente analisadas 

estão contaminando as novas análises, por estarem aderidos aos recipientes ou mesmo durante uma 

leitura em instrumentos. Sendo assim, todas as etapas das quantificações de laboratório foram 

acompanhadas com brancos para verificação de fontes de contaminação, visando assegurar a 

confiabilidade dos resultados. Os brancos duplicados foram preparados e analisados em cada lote de 
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amostras tratadas quimicamente em procedimentos de digestão ou de extração. Além do uso do 

branco, cerca de 10% das amostras foram tomadas em duplicatas e, após a comparação dos resultados, 

foram aceitas variações que não ultrapassaram 10% em todos os experimentos. Este critério também 

foi aplicado para os materiais de referência certificados, mas sendo necessário aceitar algumas 

exceções, conforme apresentado na Tabela 3.8. 

 Material de Referência Certificado  

No laboratório para se obter resultados confiáveis e comparáveis é necessário que se garanta a 

rastreabilidade dos dados gerados. Por definição do Vocabulário Internacional de Metrologia – 

VIM (Instituto Nacional de Metrologia, 2012) a rastreabilidade é uma propriedade do resultado de 

uma medição ou de um valor padrão que está relacionada a referências estabelecidas, geralmente a 

padrões nacionais ou internacionais, a partir de uma cadeia contínua de comparações. É recomendado, 

sempre que possível, que todas as incertezas de medições sejam identificadas e quantificadas 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2019b).    

No entanto, em análises químicas onde as amostras são submetidas a ensaios destrutivos como 

nos procedimentos de extração, nas dissoluções e nas fusões não é possível garantir esta cadeia 

contínua de controle prevista no ISO GUIA 33 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2019b).  

Neste caso, para se aplicar o conceito de rastreabilidade é necessário demonstrar que nenhuma perda 

ou contaminação significativa tenha ocorrido durante o tratamento das amostras. De acordo com 

Quevauviller et al. (2002) a forma mais simples e segura de um laboratório garantir a rastreabilidade 

das suas medidas é verificando os seus procedimentos analíticos por meio de comparação dos 

resultados das amostras com materiais de referência certificados (MRC). Os conhecidos MRCs podem 

ser utilizados para (i) verificar a confiabilidade dos resultados obtidos no laboratório; (ii) monitorar o 

desempenho dos procedimentos aplicados; (iii) calibrar equipamentos que requerem calibração com 

matriz similar à amostra; (iv) demonstrar a equivalência entre diferentes e novos procedimentos e (v) 

detectar erros na aplicação de procedimentos já padronizados.  

Apesar dos MRCs serem muito úteis para avaliar a confiabilidade dos dados é importante 

ressaltar que a reprodutibilidade ou repetitividade dos resultados obtidos com materiais de referência 

nem sempre são suficientes para assegurar a qualidade analítica. Para tal é necessário que a 

composição química de um MRC seja muito próxima da amostra desconhecida. Esta similaridade 

necessita envolver principalmente propriedades como composição química da matriz e possíveis 

interferentes de constituintes presentes em concentração mais altas ou muito baixas, do tipo traço, 

Quevauviller et al. (2002). De fato, esta é uma tarefa difícil quando se trabalha com amostras com 

características regionais muito específicas, como é o caso dos sedimentos ricos em óxidos de ferro e 

que são abundantemente encontrados no alto da bacia do rio das Velhas.  
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Neste trabalho foram utilizados diferentes MRCs com intuito de controlar as condições 

operacionais do espectrofotômetro utilizado para as análises dos elementos químicos, além de 

acompanhar o desempenho dos procedimentos aplicados. Na Tabela 3.5 estão listados os MRCs 

utilizados para checar as condições de trabalho do ICP OES. O padrão Instituo de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT) de minério de ferro foi usado para rastrear os resultados do método 

dicromatométrico de análise empregado, conforme descrito na ISO 9507/2003 e, recentemente, 

atualizado pela ISO 2597-2 (International Organization for Standardization, 2021). Já na Tabela 3.6 

estão apresentados às faixas de trabalho para dois MRCs que foram usados para acompanhar o 

procedimento de extração sequencial (BCR 701) e a extração pseudo-total (LKSD-2). Além destes, 

também foram utilizados os chamados materiais de referência, MR ou padrões in-house (Emons et al., 

2004) que são padrões internos do próprio laboratório que apresentam uma composição mineralógica 

e/ou química similares às amostras analisadas e, portanto, são eficientes para controlar a rotina das 

análises, o desempenho dos métodos e o efeito da matriz (Fifield & Haines, 1995; Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, 2017b). Ainda, de acordo como o ISO GUIA 33 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, 2019b) e com ISO GUIDE 80 (2014), o material usado como MR deve 

ser suficientemente homogêneo e estável, em relação às propriedades especificadas, que foram 

estabelecidas como sendo adequadas para o seu uso pretendido em um determinado processo de 

medição. 

Tabela 3.5 – Diferentes materiais de referência certificados utilizados.  

MRC Matriz Procedência 

NIST 2704 Sedimento de rio National Institute of Standards and Technology – USA 

LKSD-02 Sedimento de Lago CANMET – CA 

BCR 701 Sedimento de lago Standard Measurements and Testing Program – UE 

GBW 07309 Sedimento de rio NCR-CRM – China 

GBW 07311 Sedimento de rio NCR-CRM – China 

IPT - 52 Minério de ferro Instituto de Pesquisas Tecnológicas/USP – Brasil  

Tabela 3.6 – Valores de concentração de diferentes metais e arsênio para dois materiais de referência 

certificados. 

Elementos 

BCR 701 LKSD-2 

Primeira etapa Segunda etapa Terceira etapa 
Digestão com 

água régia 

Digestão com 

água régia 

As (mg kg-1) ----- ----- ----- ----- 9 

Cd (mg kg-1) 7,34±0,35 3,77±0,28 0,27±0,06 11,7±1,0 0,8 

Co (mg kg-1) ----- ----- ----- ----- 17 

Cr (mg kg-1) 2,26±0,16 45,7±2,0 143±7 272±20 29 

Cu (mg kg-1) 4,93±1,7 124±3 55,2±4,0 275±13 36 

Fe (%) ----- ----- ----- ----- 3,5 

Mn (mg kg-1) ----- ----- ----- ----- 1.840 

Ni (mg kg-1) 15,4±0,9 26,6±1,3 15,3±0,9 103±4 23 

Zn (mg kg-1) 205±6 114±5 45,7±4,0 454±19 200 
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Na Figura 3.6 estão apresentados seis conjuntos de resultados para as determinações de As, 

Co, Cr, Cu, Ni e Zn e expressos em percentagem. Estas análises foram acompanhadas de material de 

referência certificado (BCR 701) e, para alguns elementos observa-se que o faixa de concentração do 

MRC é diferente quando comparada com as amostras de sedimento do alto do rio das Velhas. No 

entanto, este MRC é importante para acompanhar as extrações por fração. Os elementos arsênio e 

cobalto não são certificados neste material, mas foram considerados nestes estudos devido a alto 

potencial de toxicidade associada a estes elementos, principalmente o As.  As taxas de recuperação 

(TR) percentuais para Cd, Cr, Cu, Ni e Zn variaram numa faixa de 92,0 a 136%, conforme mostrado 

na Tabela 3.7. As TR (%) foram satisfatórias para os elementos avaliados em todas as etapas, exceto 

Cd na fração F2 e para Cu na F4, que apresentaram TR (%) de 136%. 
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Figura 3.6 – Resultados da extração de As, Co, Cu, Cr, Ni e Zn em cada fração operacionalmente definida para as 
vinte amostras e para o material de referência certificado (BCR 701), expressos em percentagens. 
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Tabela 3.7 –Taxa de recuperação para o material de referência certificado BCR 701. 

 Fração 01 Fração 02 Fração 03 Fração 04 
Digestão 

“pseudo-total” 

(%) 

As NC NC NC NC NC 

Cd 109 136 104 ND ND 

Co NC NC NC NC NC 

Cr 112 91 108 115 96 

Cu 102 87 112 136 93 

Ni 92 ND 80 96 103 

Zn 102 103 82 113 90 

NC - Valores não certificados e ND - valores não determinados 

 

Vidrarias e Reagentes 

Quando necessário, foram utilizadas vidrarias para medidas de volume do tipo classe A, 

principalmente para os balões volumétricos e pipetas volumétricas. Todas as vidrarias que foram 

utilizadas em contato com as amostras e brancos, foram previamente imersas em solução de HNO3 

3,0 mol L-1 por 24 horas e, abundantemente, enxaguados em água destilada e desmineralizada. Os 

reagentes utilizados foram de grau de pureza analítica, ou superior, e todas as soluções foram 

preparadas utilizando água destilada e desmineralizada em sistema Milli-Q (Water System, Millipore, 

Bedford, EUA). As curvas analíticas foram preparadas a partir de soluções-padrão para ICP OES, das 

marcas J.T. Baker e Merck, de 1.000 mg L-1 para todos os elementos, exceto para ferro que o padrão foi 

de 10.000 mg L-1. 

3.2.2 - Determinação Gravimétrica da Umidade  

Um método gravimétrico clássico de análise pode ser aplicado na determinação da massa de 

água absorvida/adsorvida de amostras sólidas em função da variação da umidade relativa do ar. Todos 

os sólidos, principalmente aqueles mais finamente divididos e com uma grande área superficial 

específica, têm uma certa afinidade pela água e podem absorver/adsorver umidade do próprio 

ambiente. Isto ocorre durante o processo de manipulação das amostras, mesmo após a submissão das 

mesmas à um procedimento de secagem forçada, conforme descrito no item 3.1.8.  Sendo assim, as 

partículas sólidas têm as suas massas alteradas, quando expostas à atmosfera ambiente, principalmente 

em locais de alta umidade relativa do ar, como na cidade de Ouro Preto que fica em torno de 75% 

(Lopes et al., 2011). Por esta razão, análises quantitativas de laboratório requerem, na maioria das 

vezes, que as amostras estáveis sejam previamente secas a 105±5 °C e as suas massas corrigidas. De 

fato, este procedimento é realizado até que a umidade absorvida/adsorvida tenha que sido removida e 

não influencie nos resultados analíticos, ou seja, até massa constante (Harris, 2010). 
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Para a determinação gravimétrica da umidade pequenas porções das amostras de diferentes 

granulometrias, tomadas a partir de incrementos múltiplos de forma representativa, de no máximo 10 

gramas, foi mantida em forno do tipo estufa por cerca de 1 hora numa temperatura na faixa de 

105±5 °C. Estas amostras foram acondicionadas em vidros de relógio de 50 a 100 mm de diâmetro ou, 

preferencialmente, em frascos do tipo pesa-filtro abertos e as massas destes recipientes limpos e secos 

foram previamente medidas (tara) em balança analítica (sensibilidade: ±0,1mg). Na sequência, os 

recipientes com as amostras foram transferidos para os dessecadores e mantidos até que fosse atingido 

o equilíbrio térmico. As massas dos conjuntos de recipientes com as amostras foram, novamente, 

medidas em balança do tipo analítica e os valores registrados. Repetindo a operação, as amostras 

foram submetidas ao tratamento térmico, mantendo as mesmas condições, mas somente por 30 

minutos. Seguindo os mesmos procedimentos, as amostras foram mantidas em dessecadores e 

submetidas a uma segunda medida de massa. Este procedimento foi repetido até que as medidas de 

massas sucessivas não variassem mais do que 0,10 mg, ou seja, até a massa considerada como 

constante. As amostras submetidas a este tratamento, obrigatoriamente, foram mantidas em 

dessecadores até a tomada das porções mássicas necessárias para a submissão aos diferentes 

procedimentos de extração química. 

3.2.3 - Caracterização por Difratometria de Raios-X  

A caracterização mineralógica da fração < 0,063 mm (silte/argila) dos sedimentos foi 

conduzida num difratômetro RIGAKU, modelo GEIGERFLEX D/MAX, equipado com tubo de cobre 

(Cu), do Laboratório de Difratometria de Raios-X, DEGEO/UFOP. Na Figura 3.7, estão apresentados 

três difratogramas com caracterização mineralógica para as amostras identificadas como AV-00, AV-

10 e AV-12. No entanto, de maneira geral, em todas as amostras foram identificados quartzo, caulinita 

e moscovita, acompanhados de goethita e/ou hematita e a incidência destes minerais está apresentada 

na Tabela 3.8.  

 

  

(a) 
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Figura 3.7 – Difratograma de raios-X para a amostra AV-00 (a), AV-10 (b) e AV-12 (c) da primeira campanha 

de campo. 

 

Tabela 3.8 – Minerais e argilominerais identificados nas amostras de sedimento da primeira campanha de campo 

e organizados pelo número de ocorrências. 

Mineral ou 

Argilomineral 
Fórmula 

Ocorrência 

(amostras) 

Quartzo SiO2 24 

Caulinita 1Md Al2Si2O5(OH)4 20 

Hematita Fe2O3 15 

Moscovita (V, Ba) (K,Ba,Na)0,75(Al,Mg,Cr,V)2(Si,Al,V)4O10 12 

Goethita FeO(OH) 10 

Moscovita  KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 5 
Moscovita (3T) (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3 

Gibbsita Al(OH)3 3 

Ilita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 2 

Outros minerais ------------- 6 

 

3.2.4 - Caracterização por Fluorescência de Raios-X – FRX 

Uma análise completa por fluorescência de raios-X, utilizando tanto a técnica de comprimento 

de onda dispersivo (WD-XRF) quanto à de energia dispersiva (ED-FRX), foi utilizada na quantificação 

de todos os metais de interesse e As, sendo considerada semiquantitativa para os elementos-traço. 

Foram tomadas amostras integrais de sedimento que previamente foram pulverizadas e também 

amostras da fração mais fina (< 0,063 mm). Estas análises foram realizadas pelo Centro para Pesquisas 

Ambientais – Helmholtz Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig-Halle, Alemanha e as 

condições de operação do equipamento estão listadas na Tabela 3.9.  

 

(b) 

(c) 
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Análise semiquantitativa de elementos-traço  

Alíquotas de amostras pulverizadas ou na fração mais fina, com massa de 4.000,0±0,1 mg 

foram previamente secas a 100±5 ºC e misturadas com stearine wax (cera Hoechst), na proporção 

80:20 m/m e subsequentemente prensadas a 150MPa na forma de pastilhas de 32 mm de diâmetro e 

analisadas por ED-FRX. As análises foram feitas num espectrômetro FRX da Spectro Instruments, 

modelo X-LAB 2000, utilizando o software X-LAB Pro 2.2. Este instrumento é equipado com tubo de 

raios-X de paládio (0,4 kW), janela de Be (76 µm), gerador de 55 kV e detector de Si(Li), (fwhm < 

148 eV). O cálculo para determinação quantitativa dos analitos foi baseado aproximadamente 

cinquenta materiais de referência certificados, incluindo matrizes de solos, sedimentos lacustres e 

materiais geológicos diversos. 

Análise de elementos maiores 

Alíquotas de 1.000,0±0,1 mg, pulverizadas e na fração mais fina, foram misturadas na 

proporção de 1:7 com Li2B4O7 (pureza  99,995%), colocadas em cadinho de platina/ouro e fundidas a 

1.200ºC durante 20 minutos. As análises das pastilhas fundidas foram desenvolvidas num 

espectrômetro WD-XRF, S4 PIONEER (Bruker- AXS), equipados com tubos de raios-X de Rh e 

janela de berílio (75 µm), gerador de 60 kV. Este equipamento foi controlado por um PC utilizando o 

software SPECTRAplus. A calibração do equipamento foi baseada em materiais de referências 

certificados como o CANMET-LKSD1-LKSD4 (sedimentos lacustres), CANMET-STSD1-STSD4 e 

GBW07309-11 (sedimentos fluviais), NIST-SRM2689 e NIST-SRM2691 (cinzas de carvão mineral).  

Tabela 3.9 – Limite de detecção óptica para os elementos maiores e traço determinados por fluorescência de 

raios-X. 

 Analitos  
Concentração 

(mg kg-1) 

Na2O 90 

MgO 70 

SiO2 60 

Al2O3 50 

P 40 

K2O 30 

CaO 30 

TiO2 25 

Fe2O3 20 

MnO 10 

V, Cr,  Co, Ba 10 

Cu 3-5 

As, Ni, Zn 2-3 
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3.2.5 - Determinação do Teor de Carbono Orgânico Oxidável e Matéria Orgânica 

O método conhecido por Walkley-Black modificado (Empresa Brasielira de Pesquisa 

Agropecuária, 1997) foi usado para a determinação do teor de matéria orgânica oxidável. Neste 

método, o carbono orgânico é oxidado com auxílio de uma solução de dicromato de potássio em meio 

fortemente ácido e o excesso desta solução é retrotitulado contra uma solução padrão de sulfato 

ferroso, usando a difenilamina ou ferroína como indicador. Cerca de 500±0,1 mg das amostras de 

sedimento da fração mais fina (< 0,063 mm), livres de umidade, foram transferidos para frascos do 

tipo Erlenmeyer que receberam 20,00 mL (ou um volume, rigorosamente conhecido, que seja o 

suficiente para que a sua solução apresente uma cor alaranjada) de uma solução de K2Cr2O7 0,06667 

mol L-1 e 40 mL de ácido sulfúrico concentrado.  

Os frascos foram agitados, manualmente e por um minuto, e colocados em chapa elétrica por 

mais 30 minutos para uma digestão a 105±5 oC. Após a digestão as amostras foram diluídas com 

aproximadamente 50 mL de água e, após a adição de 10 mL de H3PO4 95% em massa e 1,0 mL de 

difenilamina a 0,5% em ácido sulfúrico 1:4, foram tituladas com solução de sulfato ferroso amoniacal 

0,1000 mol L-1. O teor de carbono oxidável foi convertido em teor de matéria orgânica multiplicando o 

resultado pelo fator de conversão 1,724. O teor de matéria orgânica oxidável nas amostras de 

sedimento do alto do rio das Velhas não atingiu 2% em massa e variou de limites não detectáveis a 

1,95%. Este procedimento foi acompanhado por um material de referência certificado (GBW 07309) 

que, além de se tratar de matriz de sedimento fluvial, apresenta um teor de matéria orgânica total na 

faixa de trabalho das amostras de sedimento do alto do rio das Velhas, Tabela 3.10.  
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Tabela 3.10 – Resultado da análise de carbono e matéria orgânica oxidável para amostras da primeira campanha 

de campo. 

Amostra 
%C orgânico 

oxidável 

% matéria 

orgânica 

oxidável 

AV-00 0,55 0,95 

AV-01 0,26 0,45 

AV-02 < 0,02 < 0,03 

AV-03 < 0,02 < 0,03 

AV-04 0,46 1,02 

AV-05 < 0,02 < 0,03 

AV-06 0,20 0,35 

AV-07 0,40 0,69 

AV-08 0,97 1,67 
AV-09 0,55 0,95 

AV-10 0,22 0,38 

AV-11 0,12 0,21 

AV-12 0,02 0,03 

AV-13 0,09 0,15 

AV-14 0,53 0,91 

AV-15 0,97 1,67 

AV-16 0,82 1,41 

AV-18 0,47 0,81 

AV-20 1,10 1,90 

AV-21 0,35 0,60 

GBW 07309* 0,32 0,55 

                   * Taxa de recuperação de 91,4±3,0 (%) para n = 6.    

 

3.2.6 - Digestão Total das Amostras de Sedimento  

De acordo com Nalini Jr. (1997) para a completa dissolução das amostras de sedimento foi 

adaptado um procedimento usado para matrizes similares como as rochas do tipo ácidas e diversos 

minerais silicatados. Esta técnica utiliza uma série de ataques químicos com ácidos minerais, à quente, 

em várias etapas, incluindo em sistemas fechados e, portanto, sob pressão. Todos os cuidados com a 

segurança foram tomados, incluindo o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI) 

como avental, óculos e luvas tipo látex, além do uso da capela de exaustão. Uma alíquota 

representativa de 2500,1 mg de amostras devidamente pulverizadas ou da fração mais finas (< 0,063 

mm) foram medidos diretamente em tubos da marca Savillex®, de 30 mL de capacidade, produzidos 

em politetrafluoretileno (PTFE), com tampa rosqueada e com massa previamente medida (tara). 

Nestes recipientes foram adicionados 1,0 mL de solução de ácido nítrico 10,0 mol L-1 e 3,0 mL de 

solução de ácido clorídrico 10,0 mol L-1, mantidos em frascos abertos e aquecidos em chapa elétrica 

até próximo à secura, por no mínimo duas e no máximo três horas.  

O aquecimento foi feito com auxílio de um banho de areia para proteger os frascos de 

politetrafluoretileno e para garantir uma distribuição homogênea da fonte de calor. Posteriormente, 

foram adicionados 3,0 mL de ácido fluorídrico concentrado (48%, marca Merck PA ACS ISO) e os 

frascos abertos foram aquecidos a uma temperatura de 140 ºC até a secura, durante aproximadamente 
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duas horas. Na etapa subsequente foram adicionados mais 3 mL de ácido fluorídrico concentrado e os 

frascos foram fechados e mantidos em chapa elétrica (com banho de areia) durante 30 h ou por tempo 

superior, dependendo principalmente do teor de silicato de cada amostra. Após a completa 

solubilização e resfriamento, os frascos foram abertos e novamente aquecidos, a 140 ºC, em chapa 

elétrica até próximo à secura para a eliminação completa do HF. Mais 3,0 mL de ácido nítrico 

10,0 mol L-1 foram adicionados e mantidos sob aquecimento, a aproximadamente 110 ºC, até próximo 

a secura e esta etapa foi novamente repetida.  

Na sequência, mais 3,0 mL de ácido clorídrico 10,0 mol L-1 foram adicionados, e, novamente, 

mantidos sob aquecimento a 110 ºC por aproximadamente 3 horas, até próximo à secura para 

assegurar a completa eliminação do excesso de ácido fluorídrico (HF). Esta etapa de eliminação do 

residual de HF é importante, uma vez que quantidades consideradas traço danifica algumas peças de 

quartzo que compõem o ICP OES, Ciros CCD. Finalmente, 25,0 mL de ácido clorídrico diluído, 

2,0 mol L-1, foram adicionados e os frascos, do tipo Savillex®, fechados e aquecidos por mais 2 horas, 

a 110 ºC, para favorecer a redissolução dos sais presentes. Depois deste tempo e, após atingir a 

temperatura ambiente, as massas dos frascos foram cuidadosamente medidas em balança analítica e 

por diferença foram obtidas as massas referentes às soluções contidas em cada recipiente. Após a 

homogeneização as soluções foram transferidas e acondicionadas em frascos tipo PET (previamente 

deixados de molho durante 12 horas numa solução de ácido nítrico 5% em massa e, abundantemente, 

enxaguados com água ultrapura e secos antes do uso), que foram lacrados, identificados e mantidos a 

4 ºC até a leitura no ICP OES. 

3.2.7 - Digestão Pseudo-total das Amostras de Sedimento 

As amostras de sedimentos de diferentes granulometrias foram parcialmente digeridas, de 

acordo com a metodologia adaptada da norma ISO 11 466 (International Organization for 

Standardization, 1995) e também usada por Sahuquillo et al. (2002) nas mesmas condições. Esta 

norma foi proposta para a determinação de metais extraídos de amostras de solos, sedimentos e 

similares que contenham menos de 20% de matéria orgânica. A mistura de dois eletrólitos fortes (HCl 

e HNO3), sendo um com propriedades complexantes e o outro com propriedades oxidantes, favorece a 

digestão parcial das amostras de sedimento, considerada neste trabalho como digestão pseudo-total. 

Embora esta mistura ácida não seja capaz de solubilizar totalmente as amostras de sedimento que 

apresentam silicatos na composição, permite, em alguns casos, a total disponibilização ou mobilização 

de elementos químicos considerados potencialmente tóxicos e de grande interesse para estudos na área 

ambiental, principalmente em larga escala ou adensados (Rao et al., 2008; Larner et al., 2006; Larner 

et al., 2008). 

No procedimento adotado para a digestão pseudo-total, 10,0 mL de uma mistura de HCl/HNO3 

concentrados (37% kg kg-1 e 65% kg kg-1, respectivamente e da marca Merck PA ACS ISO) na 
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proporção de 3:1 são adicionados a uma massa de 1.0000,1 mg de amostra de sedimento, que 

permaneceu em repouso num béquer de 50 mL tampado com vidro de relógio por 16 horas, à 

temperatura ambiente. Após este período, as amostras foram aquecidas por 2 horas, a 80 °C, resfriadas 

e, em seguida, filtradas em papéis de filtros quantitativos faixa preta – filtração rápida. Os funis de 

vidro com o papel de filtro foram diretamente colocados, com ajuda de hastes universais e aros, na 

boca dos balões volumétricos de 50,00±0,05 mL, tipo classe A. Os resíduos foram lavados, três vezes, 

com pequenas quantidades de uma solução de HNO3 2,0 mol L-1 e finalmente o volume do balão 

volumétrico foi completado. Após a homogeneização, as soluções foram acondicionadas em frascos 

virgens tipo PET (previamente deixados de molho durante 12 horas numa solução de ácido nítrico 4,0 

mol L-1 e, abundantemente, enxaguados com água ultrapura e secos antes do uso), que por sua vez 

foram lacrados, identificados e mantidos a 4 ºC até a leitura no ICP OES. Para se garantir um melhor 

acompanhamento analítico deste procedimento e da quantificação dos diferentes elementos químicos 

foram tomadas amostras em duplicata. 

3.2.8 - Procedimento de Extração Sequencial 

O procedimento adotado para o fracionamento geoquímico das diferentes partes que compõe 

uma amostra de sedimento foi o proposto pelo Standard Measurements and Testing Program, do 

antigo BCR (do inglês Community Bureau of Reference), (Ure et al., 1993; Pueyo et al. 2001; 

Sahuquillo et al., 2002). Trata-se de um procedimento de extração sequencial, definido em três etapas 

mais a etapa considerada residual. O material de referência certificado, BCR-701, foi utilizado para 

assegurar a qualidade da aplicação de tais procedimentos de acordo com os valores certificados para as 

etapas de 1 a 3, para os elementos Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn, Tabela 3.6. Para o preparo de todas as 

soluções foram usados reagentes de grau de pureza PA ACS ISO e água ultrapura (Milli Q) e brancos 

foram também avaliados em todas as etapas. Além disto, este procedimento foi verificado comparando 

a soma das quatro frações (F1 + F2 + F3 + FR (fração residual) com os valores obtidos na digestão 

pseudo-total com água régia. 

De forma adaptada, porções de 1.000,00,1 mg de amostras de sedimento superficial, na 

fração mais fina (< 0,063 mm), foram medidos, diretamente, em frascos cônicos de polipropileno ou 

policarbonato de 50 mL de capacidade, com tampas rosqueadas, e próprios para centrífuga, apesar de 

Canepari et al. (2005) considerarem os frascos de fundo plano mais adequados. Estas amostras foram 

submetidas a extrações sucessivas e após cada etapa, os tubos foram centrifugados durante 5 minutos a 

uma velocidade de 3.000 rpm e os sobrenadantes foram extraídos com auxílio de seringas adaptadas 

com filtros de membranas de celulose de 0,45 µm. As porções extraídas foram transferidas 

diretamente para balões volumétricos de 25±0,03 mL, tipo classe A, que foram completados com uma 

solução de HNO3 2,0 mol L-1. Após cada etapa de extração, o resíduo foi lavado, adicionando 20 mL 
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de água ultrapura e submetido à agitação por 15 minutos e centrifugação a 3000 rpm. O sobrenadante 

obtido na lavagem foi descartado.  

Estes extratos aquosos foram transferidos para frascos do tipo PET (antes do uso os frascos 

foram previamente deixados de molho durante 12 horas numa solução de ácido nítrico 4,0 mol L-1 e, 

abundantemente, enxaguados com água ultrapura e secos antes do uso). Os frascos devidamente 

identificados, após a transferência das amostras, foram lacrados e mantidos a 4 ºC para posterior 

leitura no ICP OES. As curvas analíticas foram preparadas para quantificação de diferentes metais e 

arsênio por ICP OES, de acordo com as faixas de concentrações esperadas. As soluções extratoras 

foram utilizadas também para preparar os diferentes brancos, seguindo os mesmos procedimentos 

adotados para as amostras Grotti et al. (2002). Um detalhamento de cada etapa de extração sequencial 

utilizado será apresentado, na sequência: 

Fração 01 – Extração de íons trocáveis e/ou associados a carbonatos: As amostras foram 

tratadas com 20,00 mL de ácido acético 0,11 mol L-1, medidos com ajuda de uma pipeta graduada, a 

temperatura ambiente, e as suspensões foram homogeneizadas durante 16 horas num agitador rotativo 

do tipo 360 º, marca Heidoph Instruments, Reax 2. 

Fração 02 – Extração de íons associados a óxidos de ferro e manganês: Aos resíduos da 

etapa 01 foram adicionados 20,0 mL de uma solução redutora de cloridrato de hidroxilamina 

0,10 mol L-1, medidos com ajuda de uma pipeta graduada, recém-preparada e com pH ajustado para 2 

com auxílio de uma solução concentrada de ácido nítrico 15,8 mol L-1 e as suspensões foram agitadas 

durante 16 horas no agitador rotativo do tipo 360º.  

Fração 03 – Extração de íons associados à matéria orgânica e a sulfetos: Aos resíduos da 

etapa 02 foram adicionados 10 mL de peróxido de hidrogênio 8,8 mol L-1 que permaneceram em 

repouso durante 1 hora. Após este período os tubos foram aquecidos em banho-Maria, a 855 ºC, até a 

redução do volume final para cerca de 3 mL, com agitação ocasional e manual na primeira meia-hora. 

Mais alíquotas de 10 mL de peróxido de hidrogênio que foram adicionadas aos tubos e o aquecimento 

continuou nas mesmas condições durante 1 hora ou até a eliminação quase completa da solução 

extratora, ou seja, aproximadamente 1 mL residual. Um cuidado extra é necessário nesta etapa para 

evitar que o resíduo seja completamente seco.  Depois da extração foram adicionados 20,00 mL, 

medidos com ajuda de uma pipeta graduada, de solução de acetato de amônio com pH  2,0, ajustado 

com solução de ácido nítrico 15,8 mol L-1. Após a adição, as suspensões foram agitadas durante 16 

horas no agitador rotativo do tipo 360º.  

Fração 04 – Residual: Os resíduos da etapa 03 foram transferidos, quantitativamente, para 

béqueres de vidro de 50 mL de capacidade. Após esta transferência a cada béquer foram adicionados 

7,0 mL de HCl (12,0 mol L-1) e 2,3 mL de HNO3 (15,8 mol L-1) que permaneceram em repouso 
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devidamente tampados com vidro de relógio e por 16 horas, à temperatura ambiente. Após este 

período, as amostras foram aquecidas por 2 horas, a 80 °C, resfriadas. Diferentemente, nesta etapa, as 

amostras foram filtradas em papéis de filtros quantitativos faixa preta – filtração rápida, diretamente 

em balões volumétricos de 25,00±0,05 mL (classe A), que posteriormente foram avolumados com 

solução de HNO3 2,0 mol L-1.  

3.2.9 - Extração de Metais em Fase Única 

A fração considerada potencialmente disponível em sedimentos foi definida, em termos 

operacionais, como a fração extraída por um ataque ácido moderado, de acordo com Pfeiffer et al. 

(1988) e, neste trabalho, foi denominada fração ambientalmente disponível. Foram selecionadas 

amostras de seis sítios de amostragem priorizando dois pontos na porção mais alta (AV-00 e AV-01) e 

dois na porção mais baixa (AV-16 e AV-21) dentro da área de estudo, além de dois tributários de 

maior expressão em relação à vazão hídrica (AV-14 e AV-20). Neste experimento, 20,0 mL de uma 

solução aquosa de HCl 0,1 mol L-1, medidos com auxílio de uma pipeta graduada, foram adicionados a 

500±0,1 mg de amostra de sedimento medidos, diretamente, em frascos cônicos de polipropileno e 

com tampas rosqueadas, próprios para centrífuga. Os fracos foram colocados num agitador suspenso 

Heidolph Reax2 rotativo de 360°, à temperatura ambiente e durante 16 horas. Após este tratamento, os 

frascos foram centrifugados a 3.000 rpm e 5 minutos, quando os sobrenadantes foram extraídos com 

auxílio de seringas adaptadas com filtros de membranas de celulose de 0,45 µm. Estas porções 

filtradas foram transferidas diretamente para balões volumétricos de 25±0,03 mL, tipo classe A, que 

foram avolumados.  Na sequência, os extratos aquosos ácidos foram acondicionados em frascos 

virgens tipo PET (previamente deixados de molho durante 12 horas numa solução de ácido nítrico 4,0 

mol L-1 e, abundantemente, enxaguados com água ultrapura e secos antes do uso), que por sua vez 

foram lacrados, identificados e mantidos a 4 ºC até a leitura no ICP OES. 

3.2.10 - Extração de Metais em Fase Única e em Diferentes Tempos 

O potencial de mobilização de metais como Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn, a partir de um 

procedimento de extração realizado em uma única etapa e com uma solução de ácido clorídrico 

1,0 mol L-1, foi aplicado para amostras de sedimento (fração < 0,063 mm) e em diferentes tempos de 

extração. Especialmente para este estudo, foram selecionadas amostras de oito sítios de amostragem, 

sendo seis do curso principal do rio das Velhas, a saber: AV-01, AV-02, AV-16, AV-18 e AV-21 e 

outros dois foram selecionados a partir de tributários fortemente impactados pela mineração de ferro e 

por diferentes intervenções antrópicas, ou seja, os sítios AV-12, AV-14.   

As análises foram conduzidas considerando os tempos: zero, meia, uma, duas, três, quatro, 

seis, dez, dezesseis, vinte quatro e quarenta e oito horas. Neste experimento, 20,00±0,03 mL de 

solução aquosa de HCl 1,0 mol L-1, medidos com auxílio de uma pipeta volumétrica (classe A) foram 
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adicionados a 500±0,1 mg de amostra de sedimento medidos, diretamente, em frascos cônicos de 

polipropileno e com tampas rosqueadas, próprios para centrífuga. Os fracos foram colocados num 

agitador suspenso Heidolph Reax2 rotativo de 360°, à temperatura ambiente e durante os diferentes 

tempos de extração selecionados. Após este tratamento, os frascos foram centrifugados a 3.000 rpm e 

durante 5 minutos, quando o sobrenadante foi extraído com auxílio de uma seringa adaptada com 

filtros de membranas de celulose de 0,45 µm. Os extratos aquosos ácidos foram acondicionados em 

frascos virgens tipo PET (previamente deixados de molho durante 12 horas numa solução de ácido 

nítrico 4,0 mol L-1 e, abundantemente, enxaguados com água ultrapura antes do uso), que por sua vez 

foram lacrados, identificados e mantidos a 4 ºC até a leitura. 

3.2.11 - Determinação do Teor de Ferro Total  

A partir de uma adaptação da NBR ISO 9507/2003 que foi atualizada pela ISO 2597-2 (2021) 

e de forma resumida, a determinação de ferro total em sedimento, cujo teor excedeu a 10% em massa, 

iniciou com a solubilização parcial das amostras. Esta solubilização foi feita com a medida de 

1.000,0±0,1 mg das amostras (fração < 0,063 mm), que foram transferidas para frascos do tipo 

Erlenmeyer, com sucessivas adições de ácido clorídrico concentrado, sob aquecimento em chapa 

elétrica. Após esta etapa, os íons férricos foram previamente reduzidos com cloreto estanoso.  

Com auxílio de solução de tricloreto de titânio e dicromato de potássio, o excesso deste 

reagente redutor é controlado e, em meio fortemente ácido, na presença de difenilamina sulfonato de 

sódio como indicador, as amostras foram tituladas com uma solução padrão primário de dicromato de 

potássio, até mudança de cor de azul claro para uma cor púrpura brilhante. Em cada batelada e, em 

paralelo com as análises das amostras de sedimento, foram realizados ensaios com um material de 

referência, seguindo os mesmos procedimentos descritos para as amostras. Este procedimento foi 

acompanhado de ensaios de brancos, obtidos a partir da análise completa de uma amostra preparada 

pela adição de 1,00 mL de uma solução padrão de ferro 0,1000 mol L-1 (Krug & Santos Jr., 2008). 

3.2.12 - Quantificação de Metais e Metaloides por Espectrofotometria de Emissão Óptica – 

ICP OES 

Para a quantificação de diferentes elementos químicos em extratos aquosos obtidos da matriz 

sedimento foi utilizado um espectrofotômetro de emissão óptica com fonte plasma acoplada – ICP 

OES, da marca SPECTRO, modelo Ciros CCD com visão radial e óptica multifrequencial do 

Laboratório de Geoquímica Ambiental – DEGEO/UFOP. Na Tabela 3.11 estão sumarizadas mais 

informações sobre as condições de operação do equipamento e na Tabela 3.12 estão listadas as linhas 

de emissão atômica (I) e de emissão iônica (II) utilizadas nos pacotes analíticos desenvolvidos para as 

matrizes de sedimento e água (para baixas concentrações em extratos) para o Spectro modelo Ciros 

CCD.  
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Tabela 3.11 – Parâmetros operacionais utilizados no ICP OES da marca Spectro. 

Parâmetros Unidade 
Matriz  

Sedimento Água 

Gerador de alta frequência 
MHz 27 27 

W 1.350 1.250 

Vazão do gás ionizante (Ar)  L min-1 12 12 

Vazão do gás auxiliar (Ar)  L min-1 1,0 1,0 

Vazão do gás nebulizante (Ar)  L min-1 1,0 1,0 

Tempo de integração s 28 32 

Nebulizador ---- Cross-flow 
Lichte 

modificado 

 

 

Tabela 3.12 – Linhas de Emissão atômica (I) e de emissão iônica (II) utilizadas nos pacotes analíticos 

desenvolvidos para as matrizes sedimento e água (ICP OES da marca Spectro, modelo Ciros CCD).  

 

Elementos 

Linhas analíticas de emissão 

(nm) 

Sedimento 
Extratos 

aquosos 

Alumínio Al 396,1 167,1 

Arsênio As 189,0 189,0 

Cobalto Co 228,6 228,6 

Cromo Cr 267,7 267,7 

Cobre Cu 327,4 324,7 

Ferro Fe 244,4 259,9 

Manganês Mn 259,4 257,6 

Níquel Ni 231,6 341,5 

Zinco Zn 213,9 213,9 

 

3.3 - TRATAMENTO DE DADOS EXPERIMENTAIS 

Para uma melhor compreensão do comportamento de sistemas naturais complexos, a partir de 

dados experimentais obtidos em laboratório, são utilizadas diferentes técnicas estatísticas de 

tratamento de dados e, em alguns casos, são utilizados ajustes a partir de funções matemáticas de 

aproximações ou modelos (Soler, 2004).  

Por sua vez, a análise multivariada é uma excelente ferramenta empregada na redução da 

dimensão de problemas complexos, ou seja, multivariados (Meier & Zünd, 1993). As análises 

multivariadas podem ser classificadas como descritivas ou de inferências, além de ser divididas em 

técnicas de ordenação lineares ou não-lineares e de classificação hierárquica (Bini, 2004). Dentre as 

técnicas de classificação hierárquica a mais conhecida é análise de agrupamento ou cluster (HCA, do 

inglês Hierarchical Cluster Analysis) e os resultados desta análise são expressos em similaridades 

entre as unidades amostrais (Singh et al., 2005). O agrupamento hierárquico é utilizado para as 



Rocha, J. C. P., 2021 Distribuição, fracionamento e mobilização de elementos potencialmente tóxicos... 

 
 

54 

 

observações em grupos, a partir de medidas de similaridade ou distâncias, formando um dendrograma. 

Já a análise de componentes principais (PCA, do inglês Principal Component Analysis) visa reduzir o 

número de dimensões, compactando-as em componentes em número menor, facilitando, assim, a 

análise dos dados e sua classificação.   

3.3.1 - Estatística Multivariada: PCA e HCA  

Os resultados dos experimentos de avaliação da distribuição, da mobilização e do 

fracionamento de metais e metaloides foram submetidos a técnicas estatísticas multivariadas, com 

objetivo de classificar os sítios de amostragem, de acordo com sua afinidade geoquímica e o potencial 

de mobilização de diferentes elementos químicos, conforme discutido nos capítulos 6 e 7. A análise 

hierárquica de cluster (HCA) classifica as amostras de acordo com a suas similaridades, medidas como 

distanciamento em função de variáveis escolhidas. De acordo com o critério de Kaiser (1960), duas 

componentes devem ser levadas em consideração na análise dos dados quando seus autovalores são 

maiores do que 1. Na avaliação dos dados apresentados no Capítulo 07, a técnica de HCA utilizou as 

distâncias euclidianas, com as variáveis padronizadas, i.e., subtraiu cada variável da média do grupo e 

dividiu pelo valor extração pseudo-total de metais para oito sítios de amostragem. As duas técnicas 

PCA e HCA foram processadas com o software Mnitab v.17. 

Digestão pseudo-total  

Para este conjunto de resultados, a primeira componente respondeu por 49,3% da 

variabilidade. Predominaram os elementos Co, Cu, Ni e Zn, cujos valores de loadings estão grifados 

em negrito na Tabela 3.13. Esta componente pode ser interpretada como representando os elementos-

traço que compõem as diferentes amostras. A segunda componente respondeu por 30,2% da 

variabilidade dos dados e os maiores pesos foram para as variáveis Al, Cr, Fe e Mn.  Juntamente com 

o Si, o Al, Fe e Cr representam a base da composição de muitos minerais e argilominerais abundantes 

no QFe, Tabela 3.5 e Figura 3.6. Assim sendo, as amostras de sedimento do alto do rio das Velhas 

podem ser entendidas como tendo duas componentes: (i) seus elementos-traço (mais facilmente 

extraíveis) e (ii) sua matriz (bulk).  
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Tabela 3.13 – Autovalores, proporções e loading das variáveis das componentes principais para os resultados da 

extração pseudo-total.  

Eigenvalue 3,9459 2,4174 

Proportion 0,493 0,302 

Cumulative 0,493 0,795 

Variable PC1 PC2 

Al 0,205 -0,482 

Co 0,471 0,141 

Cr 0,217 -0,488 

Cu 0,426 0,218 

Fe -0,064 0,419 

Mn -0,240 0,454 

Ni 0,482 0,140 

Zn 0,462 0,247 

 

A análise conjunta de score plot e de loading plot, Figura 3.8 e Tabela 3.17, permitiram 

classificar os sítios de amostragem em três grupos, de acordo com composição do sedimento. O 

primeiro grupo G1 destaca-se pelo alto valor de pontuação da primeira componente principal e é 

composto apenas pelo sítio de amostragem AV-14, que está localizado em um tributário que sofre 

intensa pressão antrópica e que apresenta teores de elementos-traço (Co, Cu, Ni e Zn) 

significativamente elevados. O segundo grupo G2 é composto pelos sítios AV-02, AV-12, AV-16, 

AV-18 e AV-21, que estão localizados em uma área tipicamente de mineração de ferro. Este grupo 

apresenta valores intermediários de pontuação para o primeira e segunda componentes principais, o 

que sugere concentrações intermediárias de elementos-traço e de matriz.  

O terceiro grupo G3 é composto pelos sítios de amostragem localizados em ambientes 

supostamente livres, ou de menor intervenção antrópica. Os sítios AV-00 e AV-01 apresentam baixo 

valor de pontuação da primeira componente principal e valores negativos para a segunda componente 

sugerindo baixos teores de elementos-traço e altas concentrações de elementos da matriz, 

principalmente alumínio e cromo. Os sítios de amostragem foram agrupados hierarquicamente de 

acordo com a composição do sedimento e o dendrograma da Figura 3.9 apresenta as subdivisões dos 

três grupos.   
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Figura 3.8 – Tratamento de dados dos resultados da digestão pseudo-total, (a) score plot e (b) loading plot. 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Dendrograma da análise hierárquica de cluster para os resultados da digestão pseudo-total. 

 

Extração em uma única etapa e com ácido clorídrico diluído  

A análise dos dados do teor de metais extraíveis com ácido clorídrico em etapa única também 

apresenta apenas duas componentes relevantes, de acordo com os autovalores e as proporções 

apresentados na Tabela 3.14. Os elementos Co, Cr, Ni e Zn predominam no primeiro componente, que 

se caracteriza por um alto potencial de mobilização. Embora o alumínio tenha apresentado baixa 

mobilização nas amostras de sedimento, esse metal também está incluído neste primeiro grupo devido 

ao valor de carregamento relativamente alto da primeira componente principal. Este primeiro grupo é 

responsável por 64,6% da variabilidade dos dados. Os elementos cobre e manganês predominam na 

segunda componente, responsável por 17,6% da variabilidade dos dados.  

 

 

(b) (a) 
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Ambos as componentes apresentam valores baixos e semelhantes para o ferro mostrando que 

este elemento não é importante na classificação dos dados. Os gráficos de carregamento e pontuação, 

Figura 3.10 (a) e (b) permitiram classificar os sítios de amostragem em três grupos de acordo com o 

potencial de mobilização. O sítio AV-14 apresentou alto teor de elementos com alto potencial de 

mobilização e destaca-se pelos altos valores de pontuação para PC1, de forma que está inserido em um 

grupo distinto G1. O segundo grupo G2 é composto pelos sítios de amostragem AV-16, AV-18 e AV-

21, que apresentam altos teores de cobre e manganês. Já terceiro grupo G3 é composto pelos sítios de 

amostragem AV-00, AV-01, AV-02 e AV-12, que apresenta baixos valores de pontuação para ambos 

os componentes, sugerindo baixo teor de elementos com alto potencial de mobilização e este assunto 

será abordado e discutido no capítulo 7.  

Os sítios foram também agrupados hierarquicamente de acordo com o potencial de 

mobilização, Figura 3.11 Uma comparação entre os resultados da análise mostra uma migração ou 

reclassificação dos locais de amostragem AV-02 e AV-12, o que sugere a existência potencial de um 

grupo adicional. Apesar da presença de teores de elementos com alto potencial de mobilização nesses 

sítios de amostragem, a extração desses metais é baixa. Estes segmentos fluviais são impactados pela 

presença óxidos de ferro, alumínio e/ou manganês, cuja alta afinidade por metais e ânions pode ter 

reduzido a capacidade de extração de metais com alto potencial de mobilização. Neste contexto, os 

sítios de amostragem AV-02 e AV-12 podem ser classificados em um grupo adicional intermediário 

entre os ambientes relativamente pristinos AV-00 e AV-01 e os sítios mais fortemente impactados 

como os AV-18, AV-16 e AV-21, localizados no trecho principal da porção mais baixa da área de 

estudo, Figura 3.2. 

Tabela 3.14 – Autovalores, proporções e loading das variáveis das componentes principais para os resultados da 
extração em uma única etapa e com ácido clorídrico.  

Eigenvalue 5,1684 1,4100 

Proportion 0,646 0,176 

Cumulative 0,646 0,822 

Variable PC1 PC2 

Al 0,331 -0,164 

Co 0,429 0,068 

Cr 0,426 -0,159 

Cu 0,298 0,546 
Fe 0,240 -0,195 

Mn -0,100 0,769 
Ni 0,432 -0,001 

Zn 0,427 0,128 
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Figura 3.10 – Tratamento de dados dos resultados da extração com ácido clorídrico diluído, (a) score plot e (b) 

loading plot. 

 

 

 

Figura 3.11 – Dendrograma da análise hierárquica de cluster para os resultados da extração com ácido clorídrico 

diluído. 

 

3.3.2 - Ajustes de Dados da Extração de Metais em uma Única Etapa  

O modelo de duas reações de primeira ordem, usado para acompanhar os estudos cinéticos que 

serão tratados nos capítulos 5 e 7, foi ajustado aos dados experimentais obtidos na extração química 

em fase única usando uma solução de HCl 1,0 mol L-1, a fim de avaliar o potencial de mobilização de 

oito elementos químicos em sedimentos fluviais. O software Curve Fitting Toolbox do pacote de 

programas do MATLAB® permitiu estimativas diretas dos parâmetros do modelo de duas reações de 

primeira ordem que fornecem o melhor ajuste entre sua solução matemática analítica e os dados 

experimentais, obtidos a partir de experimentos de extração química, Figura 3.12(a-i). 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 3.12 – Conjuntos de curvas de extração exponencial dupla ajustadas aos dados experimentais 
correspondentes para (Al) alumínio, (Co) cobalto, (Fe) ferro, (Cr) cromo, (Cu) cobre, (Zn) zinco, (Mn) 

manganês e (Ni) níquel. 
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3.3.3 - Estimativa das Frações Extraíveis 

As curvas individuais de extração exponencial dupla ajustadas e os seus dados experimentais 

correspondentes, considerando os elementos alumínio, cobalto, cromo, cobre, ferro, manganês, níquel 

e zinco, para oito sítios de amostragem selecionados estão apresentadas na Figura 5.13(a-i). Observa-

se também as decomposições das curvas de extração exponencial nas frações rapidamente mobilizadas 

e mais lentamente mobilizadas. Já os valores para [A]AR, [A]0, [A], [A]1 e [A]2 para os oito elementos 

e para os oito sítios de amostragem investigados estão apresentados na Tabela 3.19. 
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Figura 3.13 – Exemplos de curvas de extração exponencial dupla ajustada para os elementos Al, Co, Cr, Cu, Fe, 

Mn, Ni e Zn para oito sítios de amostragem e a decomposição em diferentes curvas para as frações lábeis e 

moderadamente lábeis. 

 

Tabela 3.15 – Valores de [A]AR, [A], [A]0, [A]1 e [A]2 para Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn para oito sítios de 
amostragem selecionados. 

Sítios de 

amostragem 

Elementos 

químicos 
[A]AR [A]  [A]o [A]1 [A]2 

AV-00 Al (g kg-1) 23,87 17,61 6,26 1,30 4,94 

AV-01 Al (g kg-1) 21,37 11,03 10,34 0,95 9,38 

AV-02 Al (g kg-1) 2,38 1,18 1,19 0,21 0,98 

AV-12 Al (g kg-1) 6,58 3,02 3,56 0,67 2,88 

AV-14 Al (g kg-1) 15,46 5,57 9,89 5,88 4,01 

AV-16 Al (g kg-1) 8,35 5,42 2,92 1,04 1,88 

AV-18 Al (g kg-1) 16,10 12,59 3,51 1,22 2,29 

AV-21 Al (g kg-1) 19,80 15,88 3,93 1,58 2,35 

AV-00 Co (mg kg-1) 38,34 6,21 32,13 20,28 11,85 

AV-01 Co (mg kg-1) 36,03 4,89 31,14 16,82 14,30 

AV-02 Co (mg kg-1) 25,66 11,30 14,36 10,28 4,08 

AV-12 Co (mg kg-1) 33,51 12,93 20,58 11,58 9,00 

AV-14 Co (mg kg-1) 258,00 8,40 249,60 218,80 30,84 

AV-16 Co (mg kg-1) 28,70 5,30 23,40 16,52 6,89 

AV-18 Co (mg kg-1) 31,18 4,48 26,70 19,05 7,64 

AV-21 Co (mg kg-1) 34,06 5,96 28,10 17,46 10,64 

AV-00 Cr (mg kg-1) 434,25 365,52 68,73 8,20 60,41 

AV-01 Cr (mg kg-1) 342,10 215,30 126,80 6,14 120,60 

AV-02 Cr (mg kg-1) 43,14 0,14 43,00 0,83 42,00 

AV-12 Cr (mg kg-1) 197,00 156,10 40,90 3,18 37,81 

AV-14 Cr (mg kg-1) 283,40 0,40 283,00 20,65 261,60 

AV-16 Cr (mg kg-1) 164,80 126,56 38,24 5,52 32,70 

AV-18 Cr (mg kg-1) 175,40 156,87 18,53 5,98 12,55 

AV-21 Cr (mg kg-1) 160,90 144,17 16,73 6,32 10,41 

AV-00 Cu (mg kg-1) 29,40 19,80 9,60 5,13 4,47 

AV-01 Cu (mg kg-1) 28,70 14,67 14,03 5,07 8,96 

AV-02 Cu (mg kg-1) 17,25 15,40 1,85 1,08 0,78 

AV-12 Cu (mg kg-1) 32,91 28,25 4,66 2,45 2,22 

AV-14 Cu (mg kg-1) 84,90 51,99 32,91 22,61 10,27 

AV-16 Cu (mg kg-1) 48,28 28,72 19,56 16,75 2,81 
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Cont. 

AV-18 Cu (mg kg-1) 51,70 33,26 18,44 15,92 2,51 

AV-21 Cu (mg kg-1) 60,50 33,69 26,81 22,64 4,17 

AV-00 Fe (g kg-1) 71,70 60,64 11,06 5,12 5,90 

AV-01 Fe (g kg-1) 56,62 46,84 9,78 1,73 8,16 

AV-02 Fe (g kg-1) 90,40 85,40 5,00 0,51 4,49 

AV-12 Fe (g kg-1) 473,5 290,2 183,3 0,96 182,30 

AV-14 Fe (g kg-1) 163,7 6,50 157,2 5,19 151,80 

AV-16 Fe (g kg-1) 156,3 141,5 14,77 8,27 6,49 

AV-18 Fe (g kg-1) 177,6 163,0 14,64 10,80 3,84 

AV-21 Fe (g kg-1) 133,3 113,3 20,00 16,14 3,86 

AV-00 Mn (mg kg-1) 813,0 191,5 621,5 503,9 117,6 

AV-01 Mn (mg kg-1) 465,4 8,90 456,5 203,5 252,8 

AV-02 Mn (mg kg-1) 2202 1667 535,1 262,4 272,0 

AV-12 Mn (mg kg-1) 2460 1635 825,4 283,4 539,9 

AV-14 Mn (mg kg-1) 925,0 118,9 806,1 278,0 527,1 

AV-16 Mn (mg kg-1) 1497 349,0 1148 782,3 366,0 

AV-18 Mn (mg kg-1) 3219 574,0 2645 1875 770,5 

AV-21 Mn (mg kg-1) 1899 422,0 1477 903,3 573,4 

AV-00 Ni (mg kg-1) 72,55 42,74 29,81 6,13 23,67 

AV-01 Ni (mg kg-1) 76,40 0,40 76,00 3,86 72,14 

AV-02 Ni (mg kg-1) 41,64 0,14 41,50 2,86 38,65 

AV-12 Ni (mg kg-1) 69,20 53,72 15,48 3,44 12,02 

AV-14 Ni (mg kg-1) 353,50 30,00 323,50 215,80 107,70 

AV-16 Ni (mg kg-1) 71,10 50,40 20,70 10,21 10,48 

AV-18 Ni (mg kg-1) 77,40 54,30 23,10 11,48 11,62 

AV-21 Ni (mg kg-1) 82,90 51,88 31,02 13,61 17,41 

AV-00 Zn (mg kg-1) 42,80 23,52 19,28 4,81 14,46 

AV-01 Zn (mg kg-1) 43,11 0,11 43,00 4,25 38,50 

AV-02 Zn (mg kg-1) 26,79 0,29 26,50 1,69 24,81 

AV-12 Zn (mg kg-1) 69,80 55,01 14,79 3,47 11,31 

AV-14 Zn (mg kg-1) 244,80 73,20 171,60 141,90 29,73 

AV-16 Zn (mg kg-1) 83,40 52,63 30,77 20,74 10,03 

AV-18 Zn (mg kg-1) 87,70 59,21 28,49 21,03 7,47 

AV-21 Zn (mg kg-1) 107,70 58,62 49,08 36,49 12,59 
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CAPÍTULO 4 

ELEMENTOS POTENCIALMENTE TÓXICOS  

EM AMBIENTES FLUVIAIS  

 

 

  4.1 - INTRODUÇÃO  

Os rios desempenham um importante papel no desenvolvimento da vida humana, na evolução 

do relevo, no condicionamento ambiental, como fonte de água doce, além de atuarem no transporte de 

nutrientes (Suguio, 2003; Solomns & Brils, 2004). Junto com suas planícies de inundação, formam 

sistemas fluviais complexos em termos de morfologia e dinâmica de sedimentos e, consequentemente, 

propiciam uma distribuição heterogênea de elementos químicos associados aos seus compartimentos 

(Taylor & Owens 2009). No entanto, estes ambientes são sistemas dinâmicos e sensíveis às pressões 

naturais e antrópicas que podem impactar o meio ambiente e as comunidades que dependem deste 

recurso natural (Miller, 1997; Lin & Chen, 1998; Fangueiro et al., 2002; Apitz et al., 2006; Rashti et 

al., 2014).  O crescente acúmulo e a possível mobilização de elementos químicos com alto potencial 

de toxicidade em cursos d’água é, hoje, uma das maiores preocupações ambientais. Devido à sua 

abundância, características cumulativas nos organismos vivos e à sua persistência em ambientes 

aquáticos (Younis & Raheem, 2020) a presença de elementos químicos no sistema sedimento-água 

tem recebido grande atenção de toda a comunidade científica mundial.  

De acordo com Miller (1997), mais de 90% da carga total de elementos potencialmente 

tóxicos lançada em ambientes fluviais é transportada a distâncias significativas, sendo armazenada ao 

longo das margens a partir da interação com a matriz sedimento. Jain et al. (2005) apontam que essa 

interação pode chegar a 97%. Förstner (1995) afirma que, de modo geral, os sedimentos têm uma alta 

capacidade de reter espécies químicas orgânicas e inorgânicas, uma vez que menos de 1% das 

substâncias que atingem um sistema aquático é dissolvida em água e, consequentemente, mais de 99% 

dos elementos acabam estocados no compartimento sedimentar. Portanto, a análise físico-química de 

sedimentos fornece importantes dados para o gerenciamento da qualidade hídrica. A quantificação de 

constituintes orgânicos e inorgânicos em sedimentos fluviais é largamente usada para avaliar a 

distribuição de diferentes contaminantes ao longo de um canal de um rio, especialmente para os 

elementos considerados potencialmente tóxicos (Horowitz et al., 1999).  

Há várias razões para analisar os elementos químicos e os compostos hidrofóbicos em 

sedimentos superficiais de corrente, dentre estas destacam-se: (i) partículas de granulometria mais fina 

e a matéria orgânica natural acumulam elementos químicos e alguns compostos orgânicos, os quais na 

maioria das vezes estão ligados por processos de sorção e associados com material particulado em 

https://www.researchgate.net/profile/Philip-Owens
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águas superficiais naturais; (ii) a contribuição de fontes não-pontuais e intermitentes de substâncias 

químicas dificulta uma avaliação a partir de amostragem somente usando a matriz água e (iii) quando 

são combinados dados físico-químicos e análise de material biológico, é possível fazer uma avaliação 

do potencial de biodisponibilidade ou bioacumulação para diferentes substâncias químicas. Além do 

mais, as concentrações de metais em sedimentos são comumente muitas ordens de grandeza superior 

aos valores encontrados para a água, favorecendo o procedimento de quantificação (Förstner, 2004).  

Por suas características, a matriz sedimento desempenha vários importantes papéis no 

diagnóstico ambiental: funcionando como reservatório natural de mudanças ambientais mais recentes 

(Kruopiene, 2007); funciona como um significativo indicador para o monitoramento dos 

contaminantes em sistemas aquáticos (Çevik et al., 2009); atua como uma importante ferramenta na 

determinação dos padrões de distribuição dos contaminantes dos sistemas aquáticos (Jahan & Strezov, 

2018); podendo ainda funcionar como sumidouro de elementos químicos no ciclo hidrológico (Ho et 

al., 2010). Calmano & Förstner (1996), confirmam que a transferência direta de elementos químicos 

do sedimento para a lâmina de água é a maior rota de exposição para algumas espécies da cadeia 

alimentar do sistema aquático e que critérios de qualidade de recursos hídricos devem considerar esta 

mobilização e o potencial de disponibilidade das espécies metálicas e suas interações com a biota. No 

entanto, pouco se tem relatado sobre o comportamento biogeoquímico das espécies dos elementos 

considerados tóxicos em sistemas fluviais (água/sedimento/biota) de países de clima tropical, 

principalmente os menos desenvolvidos (Väänänen et al., 2018).  

4.2 - AMBIENTES FLUVIAIS 

Os ambientes fluviais representam uma organização espacial resultante da integração dos 

componentes físicos ambientais como clima, topografia, litologia, água, biota, solos e sedimentos 

responsáveis por uma expressão espacial na superfície terrestre (Cristofoletti, 1980). De acordo com 

Schumm (1977), um sistema fluvial idealizado pode ser dividido em três partes: zonas 01, 02 e 03 de 

montante para jusante, conforme apresentado na Figura 4.1. A zona 01 é a área na qual água e 

sedimento são derivados e por isto é conhecida como zona de produção, a zona 02 é também 

conhecida como zona de transferência e, para canais estáveis ou em equilíbrio, a quantidade de entrada 

de sedimentos é igual à quantidade de transferência e, finalmente, a zona 03 é a chamada zona de 

deposição de sedimentos. No entanto, é sabido que este modelo hipotético não traduz de forma tão real 

o que acontece nas três zonas, uma vez que os sedimentos podem ser armazenados, erodidos e 

transportados em cada uma destas zonas. Cada um destes compartimentos pode ser considerado um 

sistema aberto e que apresenta um conjunto de características morfológicas próprias (Schumm, 1977). 
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Figura 4.1 – Sistema fluvial idealizado, adaptado de Schumm (1977). 

 

Os rios são os agentes mais importantes no transporte dos sedimentos para as áreas mais 

baixas do continente e para o próprio mar (Brito et al., 2009) e são os principais agentes de transporte 

de sedimentos formados por intemperismo de áreas continentais (Cristofoletti, 1980). Este transporte é 

feito através da bacia hidrográfica ou de drenagem – unidade fisiográfica, limitada por divisores 

topográficos, que recolhe a precipitação, age como um reservatório de águas e sedimentos, defluindo-

os em uma seção fluvial única, denominada exutório (Viessman et al., 1977). Os sedimentos 

transportados são formados por todas as partículas em movimento ao longo de um segmento fluvial a 

montante, durante um período de tempo definido (Riccomini et al., 2000).  

De forma simplificada, o ambiente do fluxo das águas pode ser dividido em três partes 

distintas: (i) as cabeceiras, (ii) a planície de inundação e (iii) a foz dos rios (Viessman et al., 1977). 

Nas bacias, são evidenciadas as hierarquizações dos segmentos, ou seja, as organizações naturais por 

ordem de menor volume para os mais caudalosos e das partes mais altas para as mais baixas, sendo 

classificados como primeira, segunda, terceira e muitas outras ordens, de acordo com a definição 

Horton (1945). A Figura 4.2 apresenta as ordens dos segmentos fluviais com a intensidade dos fluxos 

das águas, bem como uma relação com o tamanho das partículas transportadas. 

O transporte dos sedimentos depende da força do fluxo d’água que atua sobre as partículas 

para mantê-las em suspensão, no fundo do rio ou saltando do leito durante a movimentação (Cunha, 

2003). Por sua vez, a forma de transporte depende do tamanho, da massa e formato das partículas, da 

forma de escoamento, da presença de obstáculos no leito e de diversos outros fatores inter-

relacionados, tais como: declividade do leito, forma do canal, temperatura e volume da água (Stevens 

& Yang, 1989). Por sua vez, as taxas de transporte variam de acordo com os mecanismos de erosão e 

sedimentação que são resultantes de vários aspectos como morfológicos, hidrodinâmicos, 
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sedimentológicos, bem como pelo uso e ocupação do solo e demais alterações nas condicionantes 

ambientais (Viessman et al., 1977).  

 

 

 

Figura 4.2 – Influência do fluxo das águas no tamanho de partículas de sedimento transportadas, adaptado de 
Owens (2005). 

 

4.2.1 - Origem dos Sedimentos 

A palavra sedimento tem sua origem no latim onde a raiz do termo, sedis, significa assento e 

deposição. Então, numa tradução etimológica literal, pode-se dizer que sedimento é aquilo que se 

deposita, que se depositou, ou ainda que seja passível de se depositar (Riccomini et al., 2000). O termo 

deposição pressupõe movimento, portanto, a formação dos sedimentos envolve algum tipo de 

transporte físico e/ou químico, dentro ou fora da bacia hidrográfica, por vias físicas, químicas, 

biológicas ou bioquímicas (Owens, 2005). A deposição dos sedimentos ocorre quando diminui a 

energia do fluido de transporte que pode ser a água, o vento e o gelo. 

Nos complexos fluviais, os sedimentos são sólidos suspensos ou depositados que atuam como 

o principal componente de uma matriz que foi ou é susceptível ao transporte pelas águas (Solomons & 

Brils, 2004). São parte essencial, integral e dinâmica das bacias hidrográficas, incluindo os estuários e 

as zonas costeiras. Sua origem está associada ao intemperismo e erosão de rochas (Figura 4.3) e solos 

das porções mais altas da área de drenagem (Förstner, 2004). Fatores como os ventos, as precipitações 

e as variações de temperatura estão intimamente relacionados com o desenvolvimento dos sedimentos 

(Brito et al., 2009). Do ponto de vista ecológico, é importante ressaltar que os sedimentos são fontes 

de recursos energéticos para o compartimento biótico e trata-se do componente-chave para o estudo da 

integridade ecológica destes ambientes (Solomons & Brils, 2004).  
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As características físico-químicas dos sedimentos dependem da composição da rocha erodida, 

do agente de transporte, da duração do transporte e das condições físicas da bacia de sedimentação 

(Grotzinger & Jordan, 2013). Ainda, de acordo com Giannini & Riccomini (2000), os sedimentos 

podem ser classificados como alóctones ou autóctones, de origem tanto física, química ou biológica. 

Os sedimentos alóctones são formados num lugar diferente de onde são depositados, sofrem transporte 

mecânico e, portanto, possuem um forte caráter físico em sua gênese. Antagonicamente, os sedimentos 

autóctones são formados exatamente onde se encontram, não sofrem transporte mecânico e por isto 

sua origem se deve exclusivamente a processos químicos e/ou biológicos.  

 

 

 

Figura 4.3 – Ciclo das Rochas mostrando o sedimento como produto do intemperismo, desintegração e 

decomposição das rochas preexistentes, adaptado de Siegel (2002). 

 

4.2.2 - Sedimentos Fluviais 

Os sedimentos constituem uma parte essencial, integral e dinâmica dos sistemas fluviais, 

sendo derivados da erosão de áreas a montante, erosão de bancos de rios e de outras fontes dentro dos 

próprios canais (Figueiredo, 2000; Solomons & Brils, 2004). Os depósitos de sedimentos são 

formados pelo acúmulo de partículas tanto, de origem inorgânica, quanto de origem orgânica nos 

corpos d'água. Estes depósitos desempenham um importante papel nos ecossistemas aquáticos, 

incluindo o destino e fonte potencial dos nutrientes essenciais e dos diferentes elementos químicos, 

que podem ser essenciais ou, inclusive, tóxicos para os organismos vivos (Andrade et al., 2018). Nesse 

ambiente, os sedimentos formam um elo crucial entre a fase sólida e a água e, geralmente, representam 

o destino final na dispersão e acumulação de poluentes em sistemas fluviais naturais (Eyre & 

McConchie, 1993). 

Durante o processo de transporte, parte dos sedimentos se deposita ao longo do canal do rio 

por processos de sedimentação, resultado do declínio da taxa de fluxo de águas superficiais das áreas a 
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montante para jusante (Figura 4.2). Às vezes, as áreas de sedimentação natural são muito restritas e a 

maior parte da sedimentação ocorre no próprio estuário e até mesmo em zonas costeiras. Em sistemas 

fluviais naturais, ou seja, aqueles que não sofreram intervenções antrópicas, existe um equilíbrio 

hidrodinâmico que controla as pequenas variações nos fluxos da lâmina de água e os processos de 

sedimentação, deposição e ressuspensão (Cunha, 2003). Como mostrado na Figura 4.2, as 

características dos sedimentos transportados por um rio dependem de fatores como o tipo de material 

fonte, a velocidade média da corrente, o clima e a cobertura vegetal da bacia de drenagem, além da 

mata ciliar adjacente aos cursos d’água (Brito et al., 2009).  

De acordo com Owens et al. (2004), a matriz sedimentar apresenta múltiplas funcionalidades e 

participa tanto de processos naturais, como servir de substrato para desova de peixes, quanto processos 

antrópicos, que vão desde a extração de areia e cascalho para a construção civil e para a indústria, até o 

uso de várzeas férteis para a agricultura ou para o desenvolvimento de áreas urbanas (Figura 4.4). 

 

 

 

Figura 4.4 – Representação esquemática das múltiplas funcionalidades dos sedimentos e suas participações 

tanto em processos naturais como em processos antrópicos, adaptada de Owens et al. (2004). 

 

O sedimento é, provavelmente, o compartimento mais importante dentro de um sistema 

fluvial, uma vez que é responsável por uma série de habitats, sustentando grande quantidade de 

espécies aquáticas. Portanto, podemos afirmar que o sedimento é fonte de vida para os rios e de 

recursos naturais para as necessidades humanas e, por outro lado, atua, também, como um reservatório 

natural para os contaminantes químicos que chegam ao sistema fluvial (Maddock, 1999; Aptiz et al., 
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2006). Desde a revolução industrial, muitos produtos químicos despejados diretamente nos cursos 

d’águas e estes possíveis contaminantes podem ser fixados às partículas do sedimento, pelo menos 

temporariamente. Dessa forma, os sedimentos podem ser considerados fontes secundárias de 

contaminantes quando são erodidos ou quando ocorrem mudanças drásticas nas condicionantes físico-

químicas do meio. Portanto, os sedimentos podem ser considerados como um importante repositório 

de contaminantes, refletindo a evolução histórica da matriz geológica, o uso e ocupação do solo, os 

insumos naturais e antrópicos e as condições ambientais regionais (Förstner, 2004; Singh et al., 1997; 

Lin & Chen, 1998; Snape et al., 2004; Fangueiro et al., 2005; Yuan et al., 2014; Zhao et al., 2017, 

Liang et al., 2018). 

4.3 - ELEMENTOS POTENCIALMENTE TÓXICOS 

Antes de aprofundar a discussão sobre as interações dos elementos químicos com os 

ambientes fluviais, faz-se necessário padronizar a terminologia para referenciar estes elementos. Neste 

caso, é importante usar termos e conceitos que estejam bem definidos na literatura e amplamente 

aceitos pela comunidade científica. No senso geral, os elementos químicos com caráter metálico ou 

não são, indistintamente, chamados de “metais pesados”. No entanto, este é um termo vago, mal 

definido e, geralmente, usado para indicar metais tóxicos (Duffus, 2002). Até mesmo o uso do termo 

metal é, às vezes, erroneamente empregado por incluir os metaloides, além de não considerar a 

diferença da toxicidade das espécies químicas (Hodson, 2004).  

De acordo com Pourret & Hursthouse (2019), a melhor expressão para citar elementos 

químicos de interesse para a área ambiental é nomeá-los ou considerá-los como um grupo de 

elementos (metais e metaloides). Estes autores consideram o termo elementos potencialmente tóxicos 

(EPT) como um termo mais abrangente e menos ambíguo para remeter aos elementos químicos que 

estão associados a algum tipo de efeito de toxicidade ou ecotoxidade. Neste trabalho, que envolve o 

estudo da distribuição, fracionamento e mobilização de metais e As (metaloide), é adotado o termo 

EPT. No entanto, serão respeitados os termos adotados pelos vários autores das referências 

pesquisadas e aqui citadas. A expressão elemento-traço também é utilizada e, neste caso, para 

distinguir um grupo de EPT que se encontra na natureza em baixas concentrações e, geralmente, com 

alto grau de toxicidade associada. Cappuyns (2012), num importante trabalho de revisão sobre 

mobilização de metais em sedimentos, também adotou a expressão elementos-traço para referenciar 

diferentes metais e As, encontrados em baixa concentração em águas e sedimentos.  

4.3.1 - A origem dos Elementos Químicos dos Sedimentos 

Naturalmente, noventa e dois elementos químicos ocorrem no planeta Terra (Kloprogge et al., 

2020) cujas fontes estão intimamente relacionadas às rochas e aos processos pelos quais elas foram 

geradas. Os minerais formadores das rochas que compõe a crosta terrestre são as fontes primárias de 

metais e metaloides e não-metais para os ambientes naturais. Sendo assim, as concentrações naturais 
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dos elementos químicos nos solos e nos sedimentos refletem a ocorrência e abundância de diferentes 

litotipos (Goldschmidt & Thomassen, 1923). Já as diferentes formas químicas em que os elementos 

podem se apresentar e suas concentrações variam dentre e entre sistemas como os geológicos, os 

biológicos, os fluviais, os marinhos etc. (Smith & Huyck, 1999). Para ilustrar esta informação, o 

Quadro 4.1 apresenta uma lista de elementos que podem ser mobilizados quando os principais 

minerais formadores de rocha são intemperizados. O quadro, ainda, apresenta a estabilidade relativa 

desses minerais em ambientes superficiais. Os elementos químicos destacados em negrito apresentam 

um maior grau de toxicidade quando disponibilizados para o meio ambiente e, neste caso, são 

considerados EPT. 

Quadro 4.1 – Elementos químicos encontrados nos principais minerais formadores de rocha e sua estabilidade 

relativa em ambientes superficiais. 

Faixa de concentração na estrutura cristalina 

Mineral X% 0,X% 0,0X% 0,00X% Estabilidade 

Olivina --- Ni, Mn 
Ca, Al, Cr, 

Ti, P, Co 
Zn, V, Cu, Sc Mais instáveis 

Piroxênio --- Ti, Na, Mn, K  
Cr, V, Ni, Cl, 

Sr 

P, Cu, Co, Zn, 

Li, Rb, Ba 
 

Plagioclásio K Sr 
Ba, Rb, Ti, 

Mn 

P, Ga, V, Zn, 

Ni, Pb, Cu, Li 
 

Anfibólio --- 
Ti, F, K, 

Mn, Cl, Rb 

Zn, Cr, V, Sr, 

Ni 

Ba, Cu, P, Co, 

Ga, Pb, Li, B 
 

Biotita Ti, F 
Ca, Na, Ba, Mn, 

Rb 

Cl, Zn, V, Cr, 

Li, Ni 

Cu, Sn, Sr, 

Co, P, Pb, Ga 
 

Feldspato Na Ca, Ba, Sr Rb, Ti 
Pb, Ga, V, 

Zn, Ni, Cu, Li 
 

Muscovita --- 
Ti, Na Fe, Ba, 

Rb, Li 

Cr, Mn, V, 

Cs, Ga 

Zn, Sn, Cu, B, 

Nb 
 

Quartzo --- --- --- 

Fe, Mg, Al, 

Ti, Na, B, Ga, 
Ge, Mn, Zn 

Mais estáveis 

Fonte: Smith & Huyck (1999). 

 

É importante considerar que os elementos químicos disponibilizados a partir das rochas e seus 

minerais não são formados e nem desintegrados, mas são redistribuídos por diferentes 

compartimentos. Na Figura 4.5 estão ilustradas algumas interações entre os compartimentos que são 
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responsáveis pela distribuição dos diferentes elementos químicos. Consequentemente, estes elementos 

não são encontrados uniformemente disseminados nas camadas mais superficiais da crosta e nem 

mesmo entre os seus vários compartimentos como as rochas, os solos, os sedimentos marinhos e 

continentais (Smith & Huyck,1999).  

 

 
 

 

Figura 4.5 – Interações entre os compartimentos naturais que são responsáveis pela distribuição de diferentes 

elementos químicos em diferentes compartimentos. Adaptado de Smith & Huyck (1999). 
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4.4 - INTERAÇÃO SEDIMENTO-ÁGUA 

Estudos que correlacionam o comportamento geoquímico dos metais e metaloides em águas e 

sedimentos são cruciais para avaliar importantes parâmetros como a solubilidade, o transporte e o 

potencial de mobilização (Liu et al., 2019). Estes parâmetros traduzem os riscos da presença de 

elementos potencialmente tóxicos em ambientes fluviais que tenham sofrido qualquer tipo de ação 

antrópica (Bourg & Loch, 1995). De acordo com Owens & Xu (2020), o interesse ambiental pela 

matriz sedimentar é explicado pelo fato de se tratar de um importante componente do sistema fluvial, 

participando do equilíbrio das espécies solúveis e pouco solúveis e determinando o tempo de 

permanência destas espécies nos corpos d’água. Neste contexto, pode-se afirmar que a água e o 

sedimento são componentes de um sistema funcional integrado e, portanto, não devem ser avaliados 

individualmente. 

Os sedimentos superficiais funcionam como uma zona de reação nas quais as espécies 

químicas participam de vários processos, incluindo reações microbianas, transformações redox, troca 

por processos de adsorção-dessorção e a precipitação e solubilização de substâncias inorgânicas (Van 

Cappellen & Wang, 1995). A interface sedimento-água constitui o limite entre a lâmina d’água e os 

sedimentos superficiais. Nesta interface ocorre a zona de mistura com grande movimento de fluidos e 

tipicamente dominada pelo transporte de soluto através de diferentes processos. A atividade 

biogeoquímica mais intensa está concentrada na camada mais superficial dos sedimentos fluviais, ou 

seja, nesta interface sedimento-água. Esta porção afeta diretamente a qualidade da coluna d’água 

através da troca de solutos (Van Cappellen & Wang, 1995), conforme apresentado na Figura 4.6. De 

fato, os sedimentos desempenham um papel importante na remobilização de nutrientes e 

contaminantes em sistemas aquáticos sob condições favoráveis e nas interações água-sedimento 

(Rashed, 2001). 
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Figura 4.6 – Diferentes processos de interações que ocorrem na interface sedimento-água, adaptado de Van 

Cappellen & Wang (1995).  

 

Como visto, os sedimentos podem ser fonte de contaminação para organismos bentônicos, por 

exposição direta e também para os organismos que vivem na coluna d’água pela ressuspensão dos 

contaminantes, provocada por atividades biológicas, tempestades, dragagens; via alimentar, ou ainda 

pela troca que existe entre a água intersticial e a água sobrejacente aos sedimentos. Desse modo, as 

relações envolvendo as interações de elementos potencialmente tóxicos nos compartimentos bióticos, 

físicos e químicos dos sedimentos são extremamente complexas e não podem ser facilmente 

simplificadas sem ocorrer perda significativa de informações (Wang & Chapman, 1998). Na 

Figura 4.7 é apresentado um desenho esquemático com diferentes vias de absorção de metais (Me) por 

organismos bentônicos, sendo (1) das partículas de sedimentos, (2) das águas intersticiais (aquelas 

contidas entre as partículas do sedimento), (3) da coluna d’água e (4) de alimentos.  Ainda segundo 

estes autores, a distribuição ou deposição de metais nos sedimentos é um processo natural que controla 

a concentração destes íons em ambientes aquáticos. Este processo geralmente reduz o potencial de 

toxicidade para os organismos aquáticos diminuindo a mobilização dos metais.  
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Figura 4.7 – Principais vias de absorção de metais por organismos bentônicos e peixes, adaptado de Chapman et 

al. (1999). Men+ (íon metálico livre); MeL (íon metálico complexado com o ligante L)  POC-Me,  FeOO-Me, 

MnOO-Me, MeS são metais ligados a carbono orgânico particulado, a oxi e hidroxi de ferro e oxi e hidroxi de 
manganês e sulfetos, respectivamente. 

 

4.4.1 - Mobilização de Elementos Potencialmente Tóxicos na Interface Sedimento-água 

A presença de mineralizações e as atividades humanas estabelecidas nas bacias de drenagem 

influenciam, fortemente, a presença, a abundância e a mobilização de elementos químicos nas águas e 

nos sedimentos (Reis et al., 2020). Os elementos químicos não são biologicamente degradáveis e 

podem ser extremamente persistentes. Quando mobilizados na interface sedimento-água podem 

contaminar as águas subterrâneas, comprometendo os ecossistemas, as cadeias alimentares e o 

abastecimento de água potável (Miller, 1997; Lin & Chen, 1998; Fangueiro et al., 2002; Solís et al., 

2002; Chiron et al., 2003; Gismera et al., 2004; Fangueiro et al., 2005; Labanowski et al., 2008; 

Violante et al., 2010; Chon et al., 2012; Zhao et al., 2017). Em ambientes fluviais, os elementos 

químicos, em suas formas iônicas, são encontrados dissolvidos em água ou incorporados a minerais ou 

sólidos orgânicos e ligados a vários compartimentos: adsorvidos em superfícies de argila ou óxidos e 

hidróxidos; presentes na rede de minerais secundários como carbonatos, sulfatos, filossilicatos, 

fosfatos ou óxidos; ocluído em materiais amorfos, tais como sulfetos e oxi-hidróxidos; complexados 

com matéria orgânica ou retidos na rede cristalina de minerais primários, como silicatos (Lin & Chen, 

1998; Gismera et al., 2004; Snape et al., 2004; Väänänen et al., 2018). 

Como os sedimentos são os principais transportadores de contaminantes, eles se tornam 

importantes agentes para a distribuição de metais, metaloides e outras substâncias químicas ao longo 

da bacia de um rio (Förstner 2004; Yuan et al., 2014; Liang et al., 2018; Malsiu et al., 2020). Grande 

parte dos metais dissolvidos nos corpos d’água é fixada nos sedimentos por precipitação, troca iônica 

ou adsorção (Lin & Chen, 1998; Relic et al., 2010; Zhao et al., 2017), podendo ser remobilizados e 

devolvidos às águas quando ocorrerem variações na hidrologia e na geoquímica de um determinado 
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sistema fluvial. Esta remobilização pode ocorrer como resultado de uma sequência de eventos 

desencadeados por fenômenos naturais (mudanças climáticas, chuvas extremas, atividades tectônicas 

etc.) ou intervenções antrópicas (uso e ocupação do solo, desmatamento, construção de estradas, 

mineração, urbanização, construção e ruptura de diques, barragens etc. (Miller, 1997; Lin & Chen, 

1998; Förstner, 2004; Chon et al., 2012; Zhao et al., 2017; Väänänen et al., 2018; Malsiu et al., 2020).  

Na Figura 4.8 estão sumarizados alguns processos e condições geoquímicas que podem 

contribuir na redistribuição de íons metálicos entre vários compartimentos da interface sedimento-

água. Estas possíveis interações afetam a mobilidade dos íons livres sendo, muitas vezes, responsáveis 

por controlar a disponibilidade e/ou biodisponibilidade destas espécies (Smith & Huyck, 1999). 

 

 

Figura 4.8 – Alguns processos e condições geoquímicas que podem redistribuir íons metálicos dissolvidos em 

sistemas oxidantes em pH próximo do neutro. Os metais contidos em cada reservatório também podem ser 

redistribuídos por processos biológicos ou geoquímicos, onde MON é matéria orgânica natural. Adaptada de 

Smith & Huyck (1999). 

 

 

O potencial do sedimento em liberar íons metálicos e metaloides para a fase aquosa depende 

do tipo de ligação do elemento químico ao sedimento e sua possível transformação em espécies mais 

reativas (Gismera et al., 2004; Fangueiro., 2002; Fangueiro et al., 2005; Labanowski et al., 2008; 

Hamdoun et al., 2015). A avaliação das potenciais frações metálicas disponíveis nos sedimentos é uma 

tarefa difícil e a simples avaliação da concentração total de um metal nesta matriz não é suficiente para 

determinar o seu impacto, que também depende da mobilização do metal na água e nos sedimentos, 

bem como na sua absorção por vários organismos (Templeton et al., 2000;  Fangueiro et al., 2002; 

Gleyzes et al., 2002; Förstner, 2004; Gismera et al., 2004; Hlavay et al., 2004; Fangueiro et al., 2005; 

Cappuyns, 2002; Rashti et al.; 2014; Hamdoun et al., 2015; Islam et al., 2015 ; Malsiu et al., 2020). 
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4.4.2 - Avaliação da Mobilização dos Elementos Potencialmente Tóxicos  

Em todo o mundo, principalmente em países desenvolvidos, muitos esforços têm sido 

despendidos para avaliar as possíveis concentrações anômalas de elementos-traço em sedimentos 

fluviais. Em função de diferentes atividades antrópicas, a entrada de metais, metaloides e demais 

substâncias químicas em um determinado corpo d’água pode exceder as quantidades lixiviadas por 

processos naturais como o intemperismo. Em geral, a avaliação da qualidade do sedimento é 

interpretada a partir da análise da quantidade total ou pseudo-total de EPT presentes. No entanto, esta 

concentração nem sempre representa um risco ambiental existente (Salomons & Förstner, 1980; 

Gismera et al., 2004; Hlavay et al., 2004; Fangueiro et al., 2005; Semple et al., 2007; Labanowski et 

al., 2008; Cappuyns, 2002 ; Rashti et al., 2014; Hamdoun et al., 2015; Islam et al., 2015 ; Wei et al., 

2019; Malsiu et al., 2020). O conhecimento sobre das formas físico-químicas, ou seja, como um 

elemento químico se apresenta nestes ambientes fluviais, é importante uma vez que corrobora na 

avaliação da disponibilidade, mobilização e interação com a biota. 

O potencial de toxicidade de um determinado elemento químico está relacionado à sua 

concentração, mas sobretudo à distribuição das espécies. Diferentes formas de interação com a matriz 

sedimento podem exercer diferentes efeitos ambientais, o que afeta diretamente a sua toxicidade. 

Sendo assim, abordagens que estimam as frações de metais mais lábeis e as condições de sua liberação 

são de grande interesse. A relevância de tais investigações permitiu o desenvolvimento de 

procedimentos baseados no fracionamento de EPT por processos de dissolução, dessorção e extração 

parcial (Kumkrong et al., 2021).  

EPT em sedimentos podem estar associados em diferentes formas químicas. De modo geral, 

quando estes compartimentos não sofrem ação antrópica, os elementos-traço estão principalmente 

ligados aos silicatos e aos minerais primários e, portanto, com baixo grau de mobilização. (Snape et 

al., 2004). Já aqueles elementos químicos incorporados a partir de atividades antrópicas apresentam 

maior mobilização e estão ligados a outras fases do sedimento como carbonatos, óxidos, hidróxidos e 

sulfetos (Figura 4.8). Diferentes variáveis como a gênese dos sedimentos e os processos que controlam 

o transporte e a redistribuição como adsorção, dessorção, precipitação, solubilização e outros 

determinam o comportamento destas espécies no meio ambiente. (Smith et al., 2013). 

4.5 - TÉCNICAS DE FRACIONAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE EPT 

A avaliação da concentração total de elementos-traço no sistema sedimento/água fornece 

somente uma aproximação dos possíveis níveis de impactos causados, a partir de um padrão de 

distribuição destas espécies ao longo de rios, estuários, zonas costeiras e de ambientes lênticos naturais 

ou artificiais (Förstner, 2004).  Na maioria das vezes, estas informações são inadequadas e 

insuficientes para avaliar o potencial de disponibilidade e toxicidade destes elementos. O impacto 
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causado pela presença de elementos potencialmente tóxicos em ambientes aquáticos é função 

principalmente da sua biodisponibilidade, isto é, da fração que pode ser absorvida por organismos 

presentes no sistema sedimento/água (Templeton et al., 2000). 

Assim sendo, a fração biodisponível de metais e metalóides em ambientes naturais é de grande 

interesse para estudos de avaliação do impacto ambiental, uma vez que esta fração está diretamente 

associada aos possíveis efeitos de toxicidade causados à biota. Os elementos-traço biodisponíveis 

podem ser tanto de origem natural, quanto antrópica. Normalmente eles estão associados às frações 

mais reativas ou lábeis do sistema sedimento/água como solúveis em águas e nas águas intersticiais 

ou, ainda, adsorvidos a diferentes frações como à matéria orgânica, óxidos de ferro e manganês, 

carbonatos ou sulfetos amorfos (Kersten & Förstner, 1991). De fato, a fração disponível para o 

compartimento biótico como um todo é certamente uma combinação de várias destas possíveis 

interações que ocorrem neste complexo sistema e das espécies de organismos vivos ali presentes 

(Snape et al., 2004) e conforme mostrado na Figura 4.8. 

Estimar as frações de metais e metaloides que poderão se tornar potencialmente disponíveis, 

mais lábeis ou biodisponíveis em sedimentos é uma tarefa difícil e muitas tentativas foram 

experimentadas, mais enfaticamente ao longo das últimas três décadas, com maior ou menor sucesso. 

A despeito deste grau de dificuldade, algumas técnicas são empregadas para simular as condições e a 

concentração de íons metálicos e metalóides disponibilizados no sistema sedimento/água que podem 

ser assimilados por organismos vivos. Dentre estas podemos citar as extrações simples usando ácidos 

minerais fracos ou fortes diluídos, extração com ajuste de pH, extrações sequenciais, utilização de 

membranas de difusão do tipo DGT (Diffuse Gradients in Thin Films) para águas intersticiais, 

bioensaios e a avaliação da fração de sulfetos volatilizáveis por acidificação (AVS) associada com 

metais extraídos simultaneamente (SEM) que são aplicadas com sucesso para sedimentos anóxidos 

(Parsons et al., 2007).  

Basicamente, podemos dividir os métodos para avaliação do impacto de metais em sedimentos 

em dois grupos: (i) avaliação da concentração total ou pseudo-total e (ii) avaliação das frações mais 

potencialmente mobilizadas. A utilização de ataques químicos usando ácidos minerais fortes, como o 

fluorídrico, clorídrico, nítrico e perclórico, ou mesmo um procedimento baseado na mistura destas 

substâncias, visa a quantificação do teor total ou pseudo-total de elementos químicos e os resultados 

não contribuem significativamente para uma avaliação de riscos ambientais. Já a determinação da 

concentração de metais potencialmente disponíveis por diferentes procedimentos de extração parcial 

oferece alguma estimativa mais contextualizada das possíveis interações destes metais com o sistema 

fluvial como um todo, inclusive com o sistema biótico. 

O termo fracionamento químico refere-se às particulares formas físicas e químicas de 

associações nas quais os elementos interagem com as partículas sólidas (Templeton et. al., 2000). É, 

operacionalmente, definido a partir de abordagens usadas para avaliar as espécies de metais 
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mobilizáveis, lábeis ou disponíveis em solos e sedimentos e, portanto, de grande interesse ambiental 

(Tessier et al., 1979). Os metais nos sedimentos existem em várias formas diferentes e estão 

associados a mais de um compartimento. Quando as condições físico-químicas do ambiente, tais como 

pH, potencial redox, salinidade e outras mudam, os elementos químicos ligados aos sedimentos podem 

ser potencialmente remobilizados e se tornam disponíveis na interface sedimento-água e 

potencialmente tóxicos para os organismos bentônicos (Calmano & Förstner, 1996). De fato, é 

amplamente reconhecido que a mobilização de EPT nos sedimentos é determinada não apenas por sua 

concentração total, mas também por estas formas de associação com a fase sólida que são avaliadas a 

partir do seu fracionamento (Salomons & Förstner 1980; Filgueiras et al., 2004;  Wei et al., 2019).  

Métodos de extração química baseados em procedimentos realizados em várias etapas ou em 

apenas uma etapa e usando soluções de ácidos simples ou misturas de ácidos (nítrico, clorídrico e 

acético), sais não tamponados, reagentes complexantes em diferentes concentrações, tempos de reação 

e temperaturas têm sido amplamente usados para simular a disponibilidade/mobilização de metais em 

sedimentos e estimar as frações operacionalmente definidas (Lin & Chen,1998; Fangueiro et al., 2002; 

Gismera et al., 2004; Snape et al., 2004; Scouller et al., 2006; Labanowski et al., 2008; Hamdoun et 

al., 2015, Kumkrong et al., 2021). Já as velocidades de extração são comumente usadas para distinguir 

duas ou mais frações de EPT (Snape et al., 2004; Fangueiro et al., 2005): velocidades de extração 

rápidas estão associadas a metais rapidamente mobilizados e fracamente sorvidos, enquanto fases 

relativamente inertes têm velocidades de extração lentas. Uma vez que os metais de origem antrópica 

são geralmente mais fracamente ligados aos sedimentos do que os elementos de origem natural, eles 

também são mais reativos quimicamente e, consequentemente, mais facilmente mobilizados 

(Cappuyns, 2002; Snape et al., 2004).  

O uso de métodos de extração seletiva para distinguir analitos, que são mobilizados em 

diferentes fases de solos e sedimentos, também é de particular interesse na geoquímica de prospecção 

utilizada para localizar depósito minerais subsuperficiais. O fracionamento é, geralmente, realizado 

por uma sequência de etapas de extrações químicas seletivas, incluindo a remoção ou dissolução 

sucessiva dessas fases e seus metais associados (Hlavay et al., 2004). 

4.5.1 - Procedimentos de Extração Sequencial  

Uma das ferramentas para se avaliar o comportamento de diferentes associações de metais em 

solo e sedimento é a utilização dos chamados métodos de extração sequencial (Gleyzes et al., 2002). 

Conceitualmente, os metais associados a sólidos podem ser fracionados em formas geoquímicas 

específicas e podem, em princípio, ser seletivamente extraídos pelo uso de reagentes químicos 

apropriados. Diferentes métodos apresentam um conjunto de reagentes que deve extrair, 

especificamente, uma forma geoquímica para a qual foi escolhido (Tessier et al., 1979; Salomons & 

Förstner, 1980; Quevauviller, 1998). Então, a avaliação das diferentes associações dos EPT em uma 

https://www-sciencedirect.ez107.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/redox-potential
https://www-sciencedirect.ez107.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0269749118335589?via%3Dihub#bib9
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amostra, de acordo com as suas propriedades físicas ou químicas, pode ser realizada a partir da 

identificação de frações operacionalmente definidas, conforme recomendado pela IUPAC (Templeton 

et al., 2000). 

Uma metodologia desenvolvida para o fracionamento de metais em diferentes classes de 

sedimentos foi sistematizada por Tessier et al. (1979) e vem sendo adaptada para estudar o 

comportamento de contaminantes inorgânicos em diferentes amostras (Förstner & Wittmann, 1981; 

Ure & Davidson, 2002; Lima et al., 2001; Kumkrong et al., 2021). Uma segunda metodologia, 

conhecida como procedimento de extração sequencial em três etapas – BCR, que foi aprimorada pelo 

Standards, Measurements and Testing Programme – SM&T Programm, é mais rápida e a 

harmonização dos procedimentos possibilitou as comparabilidades entre os resultados visando atender 

as necessidades da Comunidade Europeia (Pueyo et al., 2001). 

4.5.2 - Evolução dos Procedimentos de Extração Sequencial  

Em um dos primeiros trabalhos de extração sequencial, Tessier et al. (1979) determinaram a 

concentração de Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn em amostras de sedimento de um rio da cidade de 

Quebec, no Canadá. Neste experimento dividiram as formas de associação dos metais em sedimentos, 

também aplicável para solos, em fração trocável, fração carbonato, fração óxidos (Fe-Mn), fração 

orgânica e fração residual. Shuman (1985) dividiu os metais em fração trocável, fração solúvel em 

água, fração carbonato, fração orgânica de ligação fraca, fração de óxido de manganês, fração orgânica 

de ligação forte, fração de óxido de ferro amorfo e fração dos silicatos. Gambrell (1994) sugeriu um 

esquema envolvendo sete tipos de formas de metais associadas aos solos e aos edimentos. As frações 

foram divididas em solúveis em água e facilmente trocáveis, de baixa solubilidade envolvendo 

compostos inorgânicos, com associação aos húmus de macromolécula, precipitação na forma de 

hidróxido envolvendo absorção ou adsorção, precipitação na forma de sulfetos e, finalmente, a fração 

residual. Ao longo dos anos, os procedimentos de extração sequencial foram sendo adaptados para 

outras matrizes e usando diferentes reagentes. 

Para harmonizar as várias técnicas de extração sequencial que surgiram ao longo do tempo, a 

European Community Bureau of Reference (Pueyo et al., 2001), a partir de 1998 desenvolveu um 

procedimento que dividiu as frações em quatro tipos, a saber: solúvel em ácido (fração carbonato), 

fração redutível (fração óxidos de Fe-Mn), fração oxidável (fração orgânica) e fração residual 

(Quevauviller, 1998). O protocolo desenvolvido se popularizou a partir de 2001 com a 

disponibilização de um material de referência certificado (BCR 701). Dentre todos os diferentes 

procedimentos de extração sequencial, o descrito por Tessier et al. (1979) e aquele adotado pela 

Community Bureau of Reference (BCR), atualmente conhecida por Standards, Measurements and 

Testing Programme – SM&TP, são aos mais comumente empregados (Pueyo et al., 2001). 
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Esta técnica define operacionalmente três frações: (1) trocáveis: metais que são fracamente 

adsorvidos, lixiviados por processos de troca iônica e ligados a carbonatos, (2) associados a óxidos de 

ferro e manganês: também chamada fração redutível, uma vez que estes metais são disponibilizados 

quando o sedimento sofre um processo de redução, (3) associados à matéria orgânica, conhecida como 

fração oxidável, que disponibiliza os metais quando a amostra é oxidada. A etapa (4) se refere à 

digestão da fração residual, mas esta não faz parte do procedimento proposto. 

De acordo Kumkrong et al. (2021), uma consulta sobre o termo “extração sequencial” no 

banco de dados Scopus, disponível em: https://www.scopus.com e acessado em 7 de junho de 2020, 

apresentou 5.957 trabalhos publicados que envolveram este assunto. Deste total, 3.625 relativos à 

técnica de extração reconhecida como de “Tessier” e 2.332 aplicando a extração do tipo BCR. O 

mesmo estudo mostrou, ainda, que existe uma tendência de aumento de uso da extração BCR a partir 

de 2011. 

4.5.3 - Limitações dos Procedimentos de Extração Sequencial  

Embora os procedimentos de extração sequencial sejam válidos para descrever a distribuição 

de metais em várias frações e serem usados para predizer, em longo prazo, efeitos adversos de 

espécies metálicas em matriz sólida, sabe-se que se trata de uma técnica que apresenta uma série de 

limitações (Nirel & Morel (1990), Gleyzes et al. (2002) e Förstner (2004)).  

No entanto, nenhum destes esquemas é totalmente seletivo para extrair formas geoquímicas 

distintas dos elementos associados a uma partícula sólida. Uma solução extratora pode mobilizar, 

indistintamente, uma fração do elemento ou metal numa forma geoquímica específica não desejada. A 

falta de seletividade dos extratores é um dos principais responsáveis pela baixa eficiência destes 

métodos de extração sequencial. Sendo assim, o primeiro desafio é selecionar reagentes que sejam 

efetivamente seletivos para extração de diferentes formas de metais associadas na matriz de interesse. 

Os metais extraídos por um determinado reagente químico podem ser adsorvidos em outras fases, seja 

pela presença de sítios específicos disponíveis, seja pela criação de novos sítios de ligação provocados 

pela ação destes extratos na composição da partícula sólida. Segundo Beckett (1989), este problema 

não ocorre nos estágios iniciais dos métodos de extração sequencial, pois os reagentes utilizados são 

eletrólitos deslocadores ou complexantes fracos que não alteram, substancialmente, a composição da 

matriz. Porém, para os extratores que são eletrólitos mais fortes, isto provavelmente ocorre. Um 

excelente agente complexante pode extrair, indistintamente, algum componente da fase sólida, 

alterando-a, podendo liberar os metais oclusos e/ou adsorvidos. Diversos pesquisadores têm 

questionado a possibilidade de processos de readsorção e a redistribuição de metais pesados 

(Cappuyns, 2012). 

Autores como Gleyzes et al. (2002) e Hlavay et al. (2004) discutem problemas de falta de 

seletividade, readsorção e o longo tempo demandado para a aplicação da técnica de extração 

https://www.scopus.com/
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sequencial, tornando esta metodologia sujeita a uma série de contaminações que têm como 

consequência a baixa reprodutibilidade dos resultados. Nirel & Morel (1990) criticaram severamente a 

falta de validação dos procedimentos analíticos de extração sequencial aplicados para amostras 

ambientais complexas. No entanto, estes esquemas de extração em única ou em múltiplas etapas têm 

sido amplamente adotados (Ure & Davidson, 2002) e adaptados para várias matrizes em diferentes 

estudos ambientais, condizentes com um expressivo número de publicações recentes como estes 

exemplos: Lestari & Budiyanto (2019); Simonsen  et al., (2019); He et al. (2019); Choleva et al. 

(2020); Nelson (2020); Kumkrong et al., (2021); Rommel et al. (2021). 

No entanto, o maior problema que tem sido observado nestes estudos de fracionamento, que 

buscam avaliar a mobilidade e a disponibilidade das espécies metálicas, reside na falta de critérios, 

embasados na composição física, química e mineralógica da matriz, por ocasião da escolha de 

extratores e das condições de extração. Atualmente, a maioria dos procedimentos utilizados constitui 

de pequenas adaptações de trabalhos anteriores (Tessier et al., 1979; Förstner & Wittmann, 1981; 

Lima et al., 2001; Pueyo et al., 2001). Por falta de uma metodologia específica para o sistema em 

estudo e a não especificidade dos extratores utilizados pode gerar resultados errôneos que conduzem a 

conclusões equivocadas a respeito da real distribuição e interação das espécies químicas. 

A despeito de inúmeras críticas em função da falta de seletividade e problemas relacionados 

com readsorção, a quantificação de espécies químicas extraídas de diferentes frações dos sedimentos 

e/ou solos, as técnicas de extração sequencial se tornaram uma ferramenta útil para melhor entender as 

possíveis interações que ocorrem entre os EPT e importantes sistemas naturais, como os fluviais (Ure 

& Davidson, 2002; Templeton et al, 2000; Pueyo et al., 2001; Morillo et al., 2002; Gismera et al., 

2004; Canepari et al., 2005; Pazos-Capeáns et al., 2005; Cappuyns, 2012; Handoum et al., 2015; 

Fernández-Ondoño, 2017; Kanat et al., 2018; Kouassi et al., 2019; Kumkrong et al., 2021; Rommel et 

al., 2021). 

 

4.5.4 - Fracionamento dos EPT em Sedimentos do Alto do Rio das Velhas 

 Na sequência das Figuras 4.9 (a-h), 4.10(a-e) e 4.11(a-g) estão apresentados os resultados da 

extração sequencial em quatro etapas para os elementos As, Co, Cr, Cu, Ni e Zn das amostras de 

sedimento dos vinte sítios de amostragem avaliados para o curso principal e tributários da bacia do 

alto do rio das Velhas, conforme mostrado na Figura 3.2. Nesta apresentação, optou-se por expressar 

os dados da extração sequencial em porcentagem extraída, em cada fração definida operacionalmente, 

com o objetivo de facilitar a comparação dos resultados entre cada sítio de amostragem. 

 

 

https://scholar.google.com/scholar?q=Lestari+Lestari
https://scholar.google.com/scholar?q=Fitri+Budiyanto
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Figura 4.9(a-h) – Porcentagem extraída de As, Co, Cu, Cr, Ni e Zn por procedimento de extração sequencial 

sendo: Fração 1 dos íons trocáveis ou associados a carbonatos, Fração 2 dos íons associados a óxidos de ferro e 

manganês, Fração 3 dos íons associados a matéria orgânica e sulfetos, além da Fração 4 que é considerado o 

residual não extraído, para as amostras dos segmentos fluviais AV-00, AV-01, AV-02, AV-04, AV-07, AV-16, 

AV-18 e AV-21 todos representativos do curso principal da bacia do alto do rio das Velhas. 

 

Os sítios AV-00, AV-01 e AV-02 estão localizados na porção mais alta desta bacia, já os sítios 

AV-04 e AV-07 estão localizados na porção média e os sítios AV-16, AV-18 e AV-21 estão 

localizados na sua porção mais baixa, todos do curso principal. Os EPT avaliados como o As, Co, Cr, 

Cu, Ni e Zn tem um comportamento similar, sendo que a maioria apresenta uma ocorrência associada 

à fração residual. Destaca-se o comportamento do elemento cromo, que está fortemente associado à 

fração residual para todos os sítios avaliados, bem como o elemento cobalto que se apresenta, dentre 

os outros, mais distribuído entre as frações, principalmente, aquela considerada de maior potencial de 

mobilização (Fração 1).  

Para este conjunto de dados, observa-se também uma participação pouca expressiva da 

Fração 3 onde os elementos estariam associados a matéria orgânica e aos minerais sulfetados. 

Conforme apresentado na Tabela 3.10, o teor de matéria orgânica oxidável para as amostras da 

primeira campanha de campo não chega a atingir 2% em massa e, também, não se espera uma 

abundância da fração sulfetada, uma vez que se trata de amostras de sedimentos superficiais de 

ambientes lóticos, portanto mais oxidantes. Destaca-se o comportamento diferenciado do sítio de 

amostragem AV-02, que apresenta os EPT associados, preferencialmente, às frações de menor 

potencial de mobilização como a residual. Neste sítio AV-02 não se identificou associação dos EPT à 

fração trocável, considerada a de maior potencial de mobilização e, portanto, de maior interesse 

ambiental. 
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Figura 4.10(a-e) – Porcentagem extraída de As, Co, Cu, Cr, Ni e Zn por procedimento de extração sequencial 

sendo: Fração 1 dos íons trocáveis ou associados a carbonatos, Fração 2 dos íons associados a óxidos de ferro e 

manganês, Fração 3 dos íons associados a matéria orgânica e sulfetos, além da Fração 4 que é considerado o 

residual não extraído, para as amostras dos segmentos fluviais AV-03, AV-09, AV-10, AV-15 e AV-20 todos 

representativos dos tributários localizados à margem direita do curso principal da bacia do alto do rio das Velhas. 

 

Os sítios de amostragem apresentados na Figura 4.10(a-e) são representativos de cinco 

tributários e foram agrupados, uma vez que todos estão localizados à margem direita do curso 

principal da bacia do alto do rio das Velhas, conforme detalhamento apresentado na Tabela 3.1. Os 

resultados da extração sequencial de EPT de amostras dos sítios AV-03, AV-09, AV-10, AV-15 e AV-

20 apresentam um comportamento similar ao apresentado pelos segmentos do curso principal, com 

cobalto com maior potencial de mobilização. Cabe ressaltar a dificuldade de reproduzir resultados para 
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o elemento As para quatro destes cinco sítios avaliados, por apresentar concentrações muito baixas e 

de difícil quantificação para a técnica utilizada. 

O rio de Pedras (AV-03) é o primeiro tributário avaliado no alto do rio das Velhas e este 

apresenta uma concentração de elementos diferente dos outros segmentos fluviais, como por exemplo, 

concentração de cromo na faixa de 50 mg kg-1 (Figura II d, em anexo). No entanto o padrão de 

distribuição nas diferentes frações definidas se apresenta de forma similar aos sítios anteriores, 

ressaltando a maior afinidade do cromo pela fração de menor capacidade de mobilização e o cobalto se 

apresentando mais lábil, Figura 4.10a.  

O ribeirão Cortesia (AV-09), quando comparado com os demais tributários, apresenta valores 

expressivos para o elemento Cr, seguido do Zn e Ni (Figura II.j, em anexo) e com forte associação 

destes elementos à fração residual. O Co se encontra preferencialmente associado às frações 2 e 1 

respectivamente e, portanto, continua se comportando como o elemento mais lábil do conjunto dos 

seis elementos avaliados nos diferentes sítios, conforme apresentado na Figura 4.10b.  

 De todos os segmentos fluviais avaliados o ribeirão Mingú (AV-10) é aquele que sofre 

interferência antrópica direta, uma vez que recebe toda a carga orgânica de efluentes domésticos do 

município de Rio Acima. Este tributário da margem direita do rio das Velhas apresenta concentrações 

mais significativas para Zn e Cu e comparativamente valores menores para o Cr, Figura II.k, em 

anexo. Quanto à distribuição destes EPT, pode-se observar uma menor afinidade pela fração residual 

(Fração 4) e uma melhor distribuição nas frações mais lábeis (Frações 1 e 2), principalmente para Co, 

Cu, Zn e Ni, conforme mostrado na Figura 4.10c.  

O ribeirão da Prata (AV-15), a montante do município de Raposos, apresenta um 

comportamento muito similar ao sítio de amostragem identificado como AV-12 (Figura 4.10d), mas 

com teor de óxido de ferro III na faixa de 12%, conforme mostrado no Quadro I.1, em anexo.   

O último tributário investigado, AV-20, que está localizado no ribeirão Sabará a jusante da 

siderúrgica Belgo Mineira e na confluência com o rio das Velhas, apresenta um aumento do potencial 

de mobilização para os elementos Co, Cu, Ni e Zn quando comparado com os demais, Figura 4.10e. 
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Figura 4.11(a-g) – Porcentagem extraída de As, Co, Cu, Cr, Ni e Zn por procedimento de extração sequencial 

sendo: Fração 1 dos íons trocáveis ou associados a carbonatos, Fração 2 dos íons associados a óxidos de ferro e 

manganês, Fração 3 dos íons associados a matéria orgânica e sulfetos, além da Fração 4 que é considerado o 

residual não extraído, para as amostras dos segmentos fluviais AV-05, AV-06, AV-08, AV-11, AV-12, AV-13 e 

AV-14 todos representativos dos tributários localizados à margem esquerda do curso principal da bacia do alto 

do rio das Velhas. 

 

Do conjunto dos tributários localizados à margem esquerda do rio das Velhas, observa-se o 

ribeirão do Silva (AV-05, Figura 4.11a) que apresenta uma maior associação dos EPT à Fração 2 na 

qual os elementos se encontram associados aos óxidos de ferro e manganês. De fato, como 

apresentado no Quadro I.1, em anexo, os sedimentos, coletados na primeira campanha e com 

granulometria mais fina (<0,063 mm) apresentam 51,82% de F2O3 e 1,03% em MnO, dentre outros 

óxidos avaliados. Para este sítio, localizado próximo ao pátio de uma mina de ferro, é interessante 

observar que nenhum dos seis elementos avaliados se apresenta associado à fração trocável, ou seja, na 

fração mais lábil.  

O sítio AV-06 (Figura 4.11b), está localizado no rio Itabirito, um dos mais expressivos 

tributários do Velhas, em volume de água, e que está localizado dentro do município com o mesmo 

nome e na confluência com o córrego Paianas. Apresentou uma forte associação do elemento cobalto à 

fração óxidos e, diferentemente, do sítio AV-05, uma pequena porção dos elementos se encontram 

associados a fração trocável. Neste sítio de amostragem o cromo é, novamente, o elemento que 

apresenta maior concentração seguido do zinco, do níquel e cobre (Figura II.g, em aenxo), no entanto 

este elemento manteve o padrão de baixo potencial de mobilização. 

Da mesma forma que o sítio AV-05, o sítio AV-08, Rio do Peixe (Figura 4.11c) é destacado 

pela presença de alto teor de óxido de ferro associado aos sedimentos (53,4%), conforme apresentado 

no Quadro I.1, em anexo. Sendo assim, depois da associação dos EPT à fração residual, recorrente 

para a maioria dos sítios de amostragem, observa-se uma tendência de associação destes elementos à 

fração óxidos, principalmente para Co e Ni. Nas amostras deste sítio, o cobalto se torna menos lábil 
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não sendo extraído na fração trocável (Fração 1), mas se encontra fortemente associado à fração dos 

óxidos (Fração 2). 

O sítio de amostragem AV-11 representa o córrego Marumbé a montante de São Sebastião das 

Águas Claras e do córrego Gota Fria (Figura 4.11d), o sítio AV-12 representa o ribeirão dos Macacos 

próximo à confluência com o rio das Velhas (Figura 4.11e) e o sítio AV-13 representa o ribeirão dos 

Cristais à montante da sede de Nova Lima (Figura 4.11f). Todos estes sítios apresentaram 

concentrações expressivas para Cr (Figuras III.13; III.14 e III.15) com valores comparáveis àqueles 

encontrados nos sedimentos do curso principal do rio das Velhas e diferentes dos tributários à 

montante destes sítios.  A associação de Cr com a matriz sedimento pode ter origem nas rochas 

carbonato-quartzo xisto e sericita xisto do Grupo Nova Lima que são responsáveis pela ocorrência de 

anomalias deste elemento na região (Costa, 2015).  

Os sítios AV-11 e AV-13 apresentam maiores concentração para Zn e Ni quando comparado 

com o sítio AV-12 e este último apresenta elevadas concentrações de Fe2O3, atingindo valores médios 

de 67,7%, de acordo com os dados fornecidos no Quadro I.1.  Apesar de ser mais rico em óxido de 

ferro o sítio AV-12 apresenta comportamento muito similar aos dois sítios de amostragem AV-11 e 

AV-13 no que diz respeito à distribuição dos elementos nas frações definidas operacionalmente. Uma 

das possibilidades para justificar este comportamento está baseada na hipótese que o método de 

extração química utilizado não promove a extração dos EPT mais fortemente associados aos óxidos de 

ferro ou mesmo que a quantidade do extrator usada não é adequada para sedimentos tão fortemente 

impactos por óxidos de ferro e manganês. 

Por fim, destaca-se o comportamento do sítio de amostragem AV-14 (Fig. 4.11g), 

caracterizado pelo aumento da associação dos EPT à fração trocável, com exceção do elemento As, 

que continua se apresentando associado, preferencialmente, à fração residual. Além desta tendência de 

associação dos EPT às frações mais facilmente mobilizáveis, o sítio AV-14, que representa o ribeirão 

Cardoso e também conhecido como ribeirão “Água Suja”, apresenta altas concentrações dos elementos 

avaliados quando comparado com todos os outros demais sítios de amostragem. Na Fig. 4.12 estão 

apresentados os resultados da extração com água régia (pseudo-total) para os elementos As, Co, Cr, 

Cu, Ni e Zn, bem como a soma das quatro frações obtidas pelo procedimento extração sequencial. 

Destacam-se nesta figura as altas concentrações de As, Ni, Co e Zn. Para este sítio de amostragem a 

relação com altas concentrações dos EPT e uma tendência de associação destes elementos às frações 

mais facilmente mobilizáveis chama a atenção pelos possíveis impactos ambientes que podem estar 

relacionados. 

Estes dados estão de acordo com os resultados obtidos por Costa (2015). Nesta região do 

entorno do ribeirão Cardoso (AV-14), que abrange os municípios de Rio Acima, Nova Lima, Caeté, 

Sabará e Raposos foi relatada uma grande densidade de pontos com anomalias, principalmente para o 
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elemento arsênio. Ainda, segundo esse autor, todos os cursos d´água da região drenam, 

predominantemente, sobre a litologia quartzo-carbonato-mica-clorita-xisto e os maiores valores 

anômalos foram encontrados no próprio ribeirão Cardoso com concentração máxima de As de 414 μg 

L-1 para a água e em sedimento chegou a 1691 mg kg-1. Além disso, esta região é fortemente 

impactada pela por ações antrópicas como a mineração e a urbanização e no passado foi palco de uma 

intensa exploração de ouro, a qual se estende até os tempos atuais. De fato, durante o trabalho de 

campo foi possível observar inúmeras evidências dos processos de extração e beneficiamento, 

incluindo minas e pilhas de rejeito ativas e inativas às margens do próprio ribeirão Cardoso, Prancha 

III, em anexo. 

 

Figura 4.12 – Concentração de As, Co, Cu, Cr, Ni e Zn extraídos com água régia (pseudo-total) e comparação 

com as somas das concentrações das três frações do método de extração sequencial BCR e mais a fração residual 

para as amostras representativas do segmento fluvial AV-14. 

 

Dos elementos potencialmente tóxicos o Cr e o As são os que apresentaram as maiores 

concentrações obtidas a partir da digestão pseudo-total e o elemento Cr foi encontrado em todas as 

amostras e sempre com uma baixa associação com as frações mais facilmente mobilizadas. Para 

ilustrar este comportamento os dados da extração sequencial para o Cr, envolvendo todos os vinte 

sítios de amostragem, foram organizados no gráfico apresentado na Figura 4.13. Nesta figura também 

é apresentado o resultado para o material de referência certificado, BCR 701, que mostra uma 

distribuição para o elemento cromo diferentemente das amostras analisadas de sedimento.  
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Figura 4.13 – Comparativo da porcentagem extraída para o elemento Cr extraído dos vinte segmentos fluviais 

do alto do rio das Velhas e para as quatro frações operacionalmente definidas no método BRC, sendo: Fração 1 

dos íons trocáveis ou associados a carbonatos, Fração 2 dos íons associados a óxidos de ferro e manganês, 
Fração 3 dos íons associados a matéria orgânica e sulfetos, além da Fração 4 que é considerado o residual não 

extraível. 

 

A despeito das limitações desta técnica, principalmente para ser aplicada em matriz sedimentar 

de províncias minerais específicas, como é o caso do QFe, observa-se que o procedimento de extração 

sequencial proposto pelo método BCR permite identificar sítios de amostragem mais fortemente 

impactados. Um aumento da concentração de EPT associados à fração mais lábil (Fração 1) está, 

muitas vezes, relacionado a uma forte intervenção antrópica. Por outro lado, este procedimento 

permite distinguir fontes naturais, uma vez que os elementos presentes em diferentes concentrações e 

ligados mais fortemente à rede cristalina dos minerais não se apresentam associados às frações mais 

facilmente mobilizadas, como é o caso do elemento Cr para todos os sítios de amostragem 

investigados no QFe (Figura 4.13). A análise dos resultados da aplicação desta técnica nas amostras de 

sedimentos dos vinte segmentos fluviais do alto do rio das Velhas mostra um aumento na mobilidade 

de Co, Ni e Zn de montante para a jusante e considerando somente os seis segmentos do curso 

principal. 
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4.5.5 - Fator de Mobilização Individual e Global 

A avaliação da integridade ecológica de sistemas fluviais é complexa e envolve o 

conhecimento de processos físicos, químicos e biológicos. No entanto, dados físico-químicos podem 

se tornar ferramentas úteis para se avaliar os riscos ambientais e estimar possíveis danos causados aos 

organismos bentônicos. A Tabela 4.1 apresenta os fatores de mobilização para cada elemento (Mf
i) e o 

fator de mobilização global (Mf), que foram adaptados de Fernandes (1997). O fator de mobilização 

individual para cada amostra foi calculado a partir da soma das concentrações de cada elemento 

extraído nas três fases do processo de extração sequencial, dividido pela concentração deste elemento 

na fração residual (Equação 4.1) e o fator de mobilização global foi obtido a partir da soma dos valores 

de mobilização individual para os elementos analisados (Equação 4.2). 

𝑀𝑓
𝑖 =

𝐶(𝑓𝑟𝑎çã𝑜 01)
𝑖 + 𝐶(𝑓𝑟𝑎çã𝑜 02)

𝑖 𝐶(𝑓𝑟𝑎çã𝑜 03)
𝑖

𝐶(𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)
𝑖  Eq. 4.1 

 

𝑀𝑓 = ∑ 𝑀𝑓
𝑖  Eq. 4.2 

 

Fernandes (1997) utilizou o mesmo fator, mas denominando fator de contaminação, para 

avaliar o impacto ambiental causado por cinco elementos (Cd, Pb, Cu, Cr e Zn) na laguna de 

Jacarepaguá, RJ. O maior coeficiente individual calculado para este corpo d’água foi de 5,62 para o 

cobre.  Já Da Silva et al. (2002) aplicaram estes fatores para avaliar as condições ambientais do 

sistema fluvial Tietê-Pinheiros, SP, Brasil e o fator de mobilização ou contaminação global para seis 

elementos (Cu, Pb, Cd, Zn, Ni e Cr) variou de 2,9±0,7 para uma área considerada de controle (Barra 

Bonita) até 48±8 para a represa Billings, reconhecidamente poluída por metais e diferentes substâncias 

orgânicas (Da Silva et al.., 2002). 

Os fatores de mobilização global calculados para o alto curso do rio das Velhas confirmam um 

enriquecimento de metais e As, nas frações mais disponíveis e ao longo do fluxo da bacia, ou seja, 

estes índices aumentam no sentido sítio AV-00 < AV-01 < AV-16 < AV-21. Os tributários AV-14 e 

AV-20, notoriamente mais impactados, apresentam os maiores índices de mobilização, sendo que no 

ribeirão Cardoso (sítio AV-14) este fator chega a 41,65 e pode ser comparado com aquele determinado 

para a represa Billings (De Paula & Mozeto, 2001). O maior fator de mobilização individual calculado 

para os seis segmentos estudados foi 31,25 para o cobalto e é aproximadamente seis vezes superior ao 

obtido para cobre na laguna de Jacarepaguá (Da Silva et al., 2002).  
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Tabela 4.1 - Fator de mobilização individual (Mf
i) e fator de mobilização global (Mf)*. 

Sítios 
Amostrais 

As Co Cu Cr Ni Zn 
Mf=∑Mf

i 

 Mf
i 

AV-01 <0,01 2,20 0,56 0,19 0,23 0,30 3,48 

AV-14 0,33 31,25 0,82 0,26 5,74 3,25 41,65 

AV-16 0,23 2,66 0,64 0,11 0,90 0,40 4,94 

AV-20 0,14 5,40 0,94 0,13 0,83 2,78 10,22 

AV-21 0,26 2,70 0,64 0,10 1,19 0,65 5,54 

* Adaptado de Fernandes (1997). 

 

4.5.6 - Fração Ambientalmente Disponível 

O conceito de disponibilidade de metais é muito utilizado para avaliar ambientes aquáticos e 

uma variedade de soluções extratoras podem ser empregadas para estimar esta porção mais lábil de 

EPT em sedimentos e outras matrizes de importância ambiental (Fernandes, 1997). Para a aplicação 

deste conceito foram avaliados seis segmentos fluviais pré-selecionados, sendo dois da porção mais 

alta do rio das Velhas (AV-00, AV-01), dois segmentos da porção mais baixa (AV-16 e AV-21) e dois 

segmentos representando importantes tributários (AV-14 e AV-20) desta bacia. As amostras de 

sedimento foram submetidas a uma extração à frio e em fase única com uma solução de ácido 

clorídrico 0,1 mol L-1 (pH 1,0).  As percentagens extraídas para cada elemento foram comparadas 

com as percentagens obtidas na soma das três frações do processo de extração sequencial e os 

resultados estão apresentados na Tabela 4.2.  

De modo geral, para o As, Cu e Zn, a extração em fase única é similar à soma das frações em 

três etapas e para o Co, Cr e Ni os extratores usados no fracionamento em três etapas foram mais 

eficientes. Para o sítio AV-14, fortemente impactado, a extração com HCl 0,1 mol L-1 apresenta 

eficiência semelhante à extração em três etapas, para todos os elementos, com exceção para o Co e Cr, 

onde a soma das três frações mostrou maior eficiência.  
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Tabela 4.2 – Comparação entre percentagens extraídas na soma das três etapas do processo de extração 

sequencial com a extração em única fase. 

Sítios de 

amostragem 
Extrações 

As Co Cu Cr Ni Zn 

% extraída 

AV-00 
Sequencial 1,3 68,0 20,0 18,0 11,0 14,7 

Fase única ≈ 0 31,3 18,2 0,7 6,1 8,4 

AV-01 
Sequencial ≈ 0 69,0 37,0 17,0 20,0 23,0 

Fase única ≈ 0 31,8 31,8 1,0 4,9 17,6 

AV-14 
Sequencial 24,0 96,7 46,0 21,0 85,0 77,0 

Fase única 19,9 30,5 30,5 6,6 83,7 79,1 

AV-16 
Sequencial 19,0 73,0 39,0 39,0 48,0 29,0 

Fase única 5,4 37,5 37,5 37,5 12,0 22,8 

AV-20 
Sequencial 12,0 53,0 38,0 38,0 45,0 73,0 

Fase única 16,7 43,2 43,2 43,2 11,5 65,0 

AV-21 
Sequencial 11,0 73,0 39,9 39,9 55,0 40,0 

Fase única 4,8 35,5 35,5 35,5 13,6 29,0 

 

4.6 - VALORES DE REFERÊNCIA PARA AMOSTRAS DE SEDIMENTO  

No passado, os valores geoquímicos de referência (background) foram, indistintamente, 

considerados como o teor médio dos elementos encontrados na crosta terrestre (Cox, 1997). De fato, 

isto não é compatível com as pesquisas na área de geologia ambiental, uma vez que existe uma grande 

variação na composição dos litotipos que compõem a superfície da crosta (Siegel, 2002). Estas 

diferenças nos litotipos levam às variações na composição de solos, sedimentos, águas e em outros 

compartimentos naturais. Soma-se a estes fatores as interações químicas que ocorrem nas rochas 

durante os processos de intemperismo e diagênese e as intervenções antrópicas que podem alterar a 

mobilização de diferentes elementos químicos nos compartimentos naturais (Siegel, 2002). 

Além disso, os valores de referência variam em função de outros fatores, como o tipo de 

amostras selecionadas, a granulometria e os procedimentos analíticos empregados para extrair e 

avaliar as quantidades dos analitos desejados. Matschullat et al. (2000) e Costa (2007) ressaltam a 

importância de obter valores de background regionais para avaliação das fontes naturais e antrópicas 

de diferentes elementos químicos, principalmente quando as áreas que estão sendo investigadas são 

províncias minerais particulares, como é o caso dos sedimentos do alto curso da bacia do rio das 

Velhas, totalmente inserido no QFe, sudeste de Minas Gerais. 

Em 2008, Nascimento & Mozeto divulgaram um trabalho que representou a primeira tentativa 

no Brasil para propor e estabelecer concentrações de referência regionais para metais e metaloides em 

sedimentos de fundo para a bacia do rio Tietê, em São Paulo. Esta unidade hidrográfica foi 

selecionada, uma vez que, o sistema Tietê vem sofrendo intensa atividade de urbanização e 

industrialização, desde a revolução econômica no Brasil, em meados de 1950. Neste trabalho foram 

envolvidos 84 sítios de amostragem, abrangendo 27 municípios, que iniciou na cabeceira do rio e se 

estendeu até a sua foz no rio Paraná. Para garantir valores menos impactados pela ação antrópica as 
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amostras foram obtidas dos pontos mais altos do curso principal do rio e em alguns dos seus 

tributários e reservatórios localizados em áreas minimamente antropizadas. Somente a fração mais fina 

das amostras (<0,063 mm), seca a 50 ºC, foram submetidas a uma extração de mistura ácida para a 

quantificação dos elementos Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Th, Ti, U, V e Zn, utilizando 

diferentes técnicas analíticas para a medição. Os valores de referência, determinados neste estudo, 

apresentam desvios significativos em relação aos valores globais de referência geológica assumidos 

para alguns elementos, além de serem detectadas diferenças significativas, até mesmo dentro da 

própria bacia. 

4.6.1 - Valores de Referências para Amostras de Sedimentos do QFe 

Em 2018, Costa et al., publicaram um mapeamento geoquímico de alta densidade para a 

determinação de valores de referência para a província mineral do QFe. Este trabalho, considerado 

inédito para a região e para o número de amostras empregadas, gerou mapas geoquímicos que 

permitem a visualização da distribuição espacial de diferentes elementos, principalmente, aqueles 

considerados potencialmente tóxicos. Foram coletadas 541 amostras de águas e de sedimentos 

superficiais em todo o QFe e com uma densidade de uma amostra para cada 13 km2. A partir da 

técnica de interpolação e de separação por faixas foi possível a confecção de mapas geoquímicos por 

elemento avaliado, destacando os valores considerados de referência e anômalos para a região.  

Deste trabalho, os autores concluíram que 70% da área superficial do QFe apresentam faixas 

de concentração relacionadas aos valores de background geoquímico regional para os elementos As, 

Cd, Cr, Ni, Cu, Pb e Zn. Cerca de 20% desta área apresentaram anomalias positivas, provavelmente, 

relacionadas tanto ao tipo de rochas próximas à superfície quanto à interferência antrópica. No 

entanto, somente 5 a 10% de anomalias foram associadas às atividades de mineração para esta região.  

4.6.2 - Valores de Referências para Amostras de Sedimento do Alto do Rio das Velhas 

Mais especificamente para a porção alta da bacia do rio das Velhas, um mapeamento 

geoquímico e a determinação de valores de referência em sedimentos fluviais foram propostos por 

Costa (2015). Neste trabalho, 208 amostras de sedimento de corrente foram coletadas em toda a 

porção mais alta desta bacia. O sistema de amostragem atingiu a densidade de uma amostra para cada 

13 km2 e foram utilizadas as mesmas técnicas descritas por Costa et al. (2018) para a confecção de 

mapas geoquímicos e para o levantamento de dados regionais. A partir da análise dos elementos 

potencialmente tóxicos As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn, estes autores constataram que de 73 a 78% da 

área da porção mais alta desta bacia não apresentaram anomalias. Constaram também que 12 a 24% da 

área investigada apresentaram anomalias tipicamente de origem geológica relacionadas ao afloramento 

de litotipos específicos. A ocorrência de 2 a 11% foram consideradas anomalias mistas derivadas tanto 

de origem natural quanto proveniente de processos de mineração e urbanização que ocorrem na região. 

Neste caso, um valor-guia de qualidade de sedimento TEL/PEL, descrito detalhadamente no item 4.7, 
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foi utilizado para atribuir efeitos antrópicos para as anomalias de alguns metais encontrados em 

segmentos fluviais da porção alta da bacia do rio das Velhas. 

Na Tabela 4.3 estão sumarizados os valores de referência (background) geoquímico para a 

região do QFe, para a porção mais alta da bacia do rio das Velhas, além do valor distribuído na crosta 

terrestre.  

Tabela 4.3 – Valores da distribuição média da crosta terrestre apresentados por McLennan & Taylor (1999) de 

background regional e valores considerados anômalos para sedimento do alto do rio das Velhas e definidos por 
Costa (2015) e para o QFe definido Costa et al. (2018).  

Metal 

Distribuição 
média na 

crosta 

terrestre 

Valores de 

background 

para o QFe 

Valores 

anômalos 

para o QFe 

Valores de 

background 

para o AV* 

Valores 

anômalos 

para o AV 

Faixa obtidas 
via digestão 
pseudo-total 

(mg kg-1) 

As 2,1 6,1 > 12,8 20,6 > 49 2 – 580 

Cd 0,10 0,9 > 1,8 1,02  > 1,96 --- 

Co 26,6 18,53 > 37,6 --- --- 23,6 – 380 

Cr 100 128,2 > 269 151,3 > 315,7 30,0  – 510 

Cu 27 33 > 68,4 37,9       > 75,6 20,0 – 110 

Ni 47 43,2 > 95,8 56,9 > 125,7 5,0 – 480 

Zn 65 32,0 > 59,0 63,1 > 100,2 26,8 – 380 

* AV – Alto curso da bacia do rio das Velhas. 

4.7 - VALORES-GUIA DE QUALIDADE DE SEDIMENTO 

O potencial de risco de um metal ou metaloide e compostos orgânicos xenobióticos em 

diferentes ambientes aquáticos pode ser avaliado, a partir da comparação entre sua concentração em 

sedimentos e níveis aceitáveis estabelecidos por padrões de qualidade ambiental, geralmente pré-

definidos por órgãos ambientais e governamentais (Väänänen et al., 2018). Exemplos de padrões de 

qualidade ambiental são os valores-guia de qualidade de sedimentos, que foram estabelecidos a partir 

de extensos bancos de dados de background de metais, metaloides, compostos orgânicos, testes de 

toxicidade com adição de contaminantes (spiking test), parâmetros de qualidade das águas e dos 

sedimentos, além de uma avaliação da comunidade bentônica (MacDonald et al., 2000).  

De fato, os valores-guia de qualidade de sedimentos são informações de caráter técnico-

científico que tem como objetivo reunir dados sobre concentrações de diferentes espécies químicas na 

interface sedimento-água para avaliar os seus efeitos deletérios ou não ao sistema biótico (Silvério, 

2003). Na literatura, muitas vezes, estes valores são chamados de critérios ou guias de qualidade de 

sedimento. No entanto, Chapman et al. (1999) sugere que o termo mais adequado deveria ser valor ou 

valores, uma vez que o termo critério tem implicação de legislação, de regulamentação legal. Neste 



Rocha, J. C. P., 2021 Distribuição, fracionamento e mobilização de elementos potencialmente tóxicos... 

 
 

96 

 

trabalho, seguindo as orientações de Chapman et al (1999), foi adotado o termo “valores-guia de 

qualidade de sedimento” e, muitas vezes, simplificado pela sigla VGQS. 

De acordo com a agência de proteção ambiental norte-americana (Environmental Protection 

Agency, 2005), um conjunto significativo de valores-guia de qualidade de sedimentos já foi 

desenvolvido. Wang & Chapman (1998) relataram a existência de 50 VGQS para 22 dentre metais e 

metaloides, oriundos de diferentes países como EUA, Canadá, Holanda, Noruega, Austrália, Nova 

Zelândia e China, sendo que os dados variaram de muitas ordens de grandeza. Apesar da diversidade 

de valores-guia existente há quase três décadas, felizmente estes são derivados somente de duas 

formas: experimental ou teórica. Os valores derivados empiricamente usam grandes bancos de dados 

de resultados de análise química de sedimentos e efeitos biológicos para desenvolver relações 

preditivas entre estes dois compartimentos. Já os VGQS derivados mecanisticamente usam a teoria, 

geralmente de equilíbrio de partição, mais conhecida como teoria EqP, para fazer previsões baseadas 

em dados de efeitos biológicos, a partir de informações normalizadas (Morillo et al., 2002). Os VGQS 

obtidos a partir de dados empíricos e que utilizam uma abordagem baseada em intervalos ou níveis de 

efeitos são os mais utilizados. 

4.7.1 - Equilíbrio de Partição 

A partir de uma abordagem teórica, a aplicação do conceito de equilíbrio de partição (EqP) 

permitiu o desenvolvimento de valores-guia de qualidade de sedimento, com base nas concentrações 

dos sulfetos volatilizáveis por acidificação (SVA) e dos metais extraídos simultaneamente (MES). De 

acordo com a Environmental Protection Agency (2005), os dados de SVA e MES são utilizados para 

estimar a biodisponibilidade de íons metálicos nos sedimentos. De modo geral, estes VGQS são 

aplicáveis a uma variedade de sedimentos de águas doces, salobras e marinhas e de ambientes mais 

profundos, redutores e lênticos, com o objetivo de proteger os organismos bentônicos da toxicidade 

provocada pela disponibilidade de diferentes espécies químicas (Allen et al., 1993).  

O equilíbrio de partição (EqP) prevê a concentração biodisponível de uma espécie química em 

determinadas condições do sedimento, a partir dos coeficientes de partição das espécies. Este modelo é 

baseado no desenvolvimento de concentrações causais que têm a função de prever a toxicidade ou 

ausência de metais (e outras substâncias orgânicas) nos sedimentos (Di Toro et al., 1992). A 

concentração de uma dada espécie química biodisponível na água de poro ou intersticial, ou seja, no 

sedimento úmido, pode então ser comparada a uma concentração de efeito, estabelecida e usada para 

prever a probabilidade de efeitos adversos. Então, quando uma espécie química excede ao valor de 

referência, um efeito biológico adverso pode ocorrer e, quando as concentrações destas espécies são 

inferiores ou iguais ao valor de referência, é improvável que ocorram efeitos adversos à comunidade 

bentônica. 
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Neste modelo de partição SVA/MES, são consideradas as interações dos metais associados 

aos sulfetos que são volatilizáveis com ácidos minerais nos sedimentos. Neste caso, uma menor 

toxicidade está associada aos metais que podem formar compostos pouco solúveis (com baixos valores 

de Kps) como é o caso dos cátions de metais divalentes, como por exemplo, Cd2+, Co2+, Cu2+, Ni2+ e 

Zn2+. Sendo assim, quanto maior a concentração SVA, menor a toxicidade associada. Resumidamente, 

a fração potencialmente biodisponível é avaliada a partir da extração dos metais com uma solução 

diluída de um eletrólito forte e, neste caso, utiliza-se uma solução de HCl 1,0 mol L-1 (concentração 

final, após a mistura). Em princípio, espera-se que esta solução de ácido clorídrico mobilize metais 

fracamente adsorvidos na matriz sedimento, ou seja, aqueles potencialmente biodisponíveis. De fato, 

este reagente permite a extração parcial de metais adsorvidos a sulfetos, a óxidos-hidróxidos de ferro e 

manganês, além daqueles associados à matéria orgânica mais facilmente oxidável (Allen et al., 1993). 

4.7.2 - Valores Empíricos para Avaliação da Qualidade de Sedimentos 

A maior parte dos valores-guia de qualidade de sedimentos adotada foi estabelecida a partir de 

uma abordagem empírica baseada em informações de extensos bancos de dados sobre níveis de 

contaminação, valores de referência natural (background), ensaios ecotoxicológicos e, portanto, 

devem ser usados e interpretados com cautela. De modo geral, a avaliação da qualidade dos 

sedimentos é feita comparando os resultados de análises químicas, obtidos a partir de diferentes 

procedimentos de extração e/ou digestão, com os valores-guia disponíveis na literatura (Smith et al., 

1996).  

Um dos trabalhos mais importantes nesta área foi desenvolvido por MacDonald et al. (2000) 

que organizaram diferentes dados para derivar VGQS baseados num consenso.  Os valores obtidos 

foram determinados a partir da média geométrica de diferentes valores-guia, incluindo dentre outros, 

aqueles disponibilizados pela U.S. Environmental Protection Agency. Obrigatoriamente, neste 

trabalho, foram utilizados dados empíricos que relacionavam concentração de espécies químicas com 

efeito biológicos, além de garantir que as informações eram obtidas a partir de fontes reconhecidas 

pela comunidade científica. Os dados analisados foram agrupados em duas categorias: (i) valores de 

consenso de efeito limite, do inglês Thereshold Effect Concentration (TEC) e (ii) os valores de 

consenso de efeito provável, do inglês Problable Effect Concentration (PEC). Quando a concentração 

de uma espécie química avaliada no sedimento está abaixo do valor TEC, não se espera que apresente 

efeito adverso efeitos nos organismos. No entanto, se a concentração de uma espécie estiver acima do 

valor PEC, os efeitos tóxicos são prováveis de ocorrência. 

 Dentro desta categoria de consenso destacam os valores TEL/PEL (Long & MacDonald, 

1997), sendo TEL – nível limiar de efeitos (do inglês Threshold Effect Level) e o PEL – nível provável 

de efeitos (do inglês Probable Effect Level) e o ERL/ERM sendo ERL – intervalo de efeito baixo (do 

inglês Effect Range-Low) e ERM – intervalo de efeito médio (do inglês Effect Range-Mediam) (Yin et 

al., 2002). Estes VGQS são muito utilizados na literatura científica e diferem em valores nominais 
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propostos para cada espécie química avaliada, mas todos têm como objetivo a proteção da vida em 

ambientes aquáticos. Com exceção do Zn, os valores de ERL/ERM apresentam valores mais altos e, 

portanto, são mais permissíveis quando comparados com os valores TEL/PEL, Tabela 4.5. 

As faixas destes valores-guia propostos são divididas em três partes: (i) abaixo do valor 

mínimo sugerido, onde um efeito raro adverso é esperado; (ii) entre o valor mínimo e o valor máximo, 

quando provavelmente um efeito adverso é esperado e, finalmente (iii) superior ao valor máximo 

sugerido, quando frequentemente se espera um efeito adverso, conforme exemplificado de forma 

genérica na Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 – Frequência dos efeitos adversos à biota em função da concentração de uma dada espécie química 

avaliada (contaminante), expressa numa escala hipotética variando numa amplitude de 0 a 103 (Basílio, 2005). 

 

4.7.3 - Aplicação dos Valores-guia de Qualidade 

No Brasil não existem valores-guia ou critérios estabelecidos para avaliar a qualidade dos 

sedimentos. No entanto, a exaração da resolução CONAMA no 344 de 2004 (posteriormente revogada 

pela Resolução CONAMA no 454 de 2012), é considerada o marco inicial da preocupação com a 

gestão de sedimentos, uma vez que estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a 

avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras. Os parâmetros definidos nesta 

resolução foram obtidos a partir de referências internacionais como as americanas, canadenses e 

holandesas e são também adotados pelo estado de Minas Gerais. No entanto, numa deliberação 

normativa estadual e mais recente (Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM nº 217, de 06 

de dezembro de 2017), nem mesmo é citada a matriz sedimento ao estabelecer critérios para a 

classificação a serem utilizados para a definição das modalidades de licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais no estado de Minas Gerais, tão 

fortemente impactado por atividades de mineração.  

 Em São Paulo, Mozeto et al., (2006) coordenaram um grande projeto financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e intitulado QualiSed, que foi 

desenvolvido em parceria entre as instituições brasileiras Universidade Federal de São Carlos 
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(UFSCar), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (Cetesb), visando aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica dos sedimentos nos ambientes 

aquáticos, atuando especificamente na bacia hidrográfica do Rio Tietê. Apesar destes esforços no 

desenvolvimento de estudos para a geração de bases técnico-científicas, o banco de dados disponível 

ainda não é grande o suficiente para subsidiar a derivação de valores-guia nacionais (Silvério, 2006).  

Empresas públicas como a Cetesb – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do 

Estado de São Paulo – adotam os valores como – TEL/PEL (Long & MacDonald, 1997), dentre outros 

– para caracterizar o potencial tóxico da concentração de contaminantes. Como previsto na Resolução 

CONAMA No 454 de 2012, a Cetesb utiliza estes valores-guia para a disposição de sedimentos 

dragados. Na maioria dos países em desenvolvimento, como na Turquia em particular, a avaliações 

ecotoxicológicas, bem como estudos para determinar os valores de referência (background) são 

especialmente escassos para sedimentos. Sendo assim, o uso de VGQS são amplamente aceitos e 

utilizados (Algül & Beyhan, 2020). 

No entanto, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental norte-americana, é importante 

considerar que as tomadas de decisão em relação a contaminação de sedimentos em sistemas aquáticos 

não devem considerar apenas as informações químicas. Já Silvério et al. (2006) recomendam que os 

VGQS não sejam utilizados isoladamente, mas conjuntamente com os dados físicos, químicos, 

biológicos e ecotoxicológicos. Scrimshaw et al. (2007), afirmam que os VGQS têm como objetivo 

principal abordar padrões espaciais e/ou temporais de contaminação, incluindo nenhum efeito 

provável e possíveis concentrações de efeito, além de auxiliar na tomada de decisão primária, quando 

os efeitos biológicos adversos são prováveis. É importante ressaltar que, segundo estes autores, os 

VGQS não se aplicam para a avaliação de riscos à saúde humana ou na avaliação de processos de 

biomagnificação. 

 4.7.4 - Valores-Guia de Qualidade Aplicados aos Sedimentos do Alto do Rio das Velhas 

Apesar dos VGQS nem terem sido derivados para serem aplicados em ambiente lóticos e, 

portanto, mais oxidantes (Scrimshaw et al., 2007), estes valores-guia foram utilizados para comparar 

dados químicos dos sedimentos da bacia do alto do rio das Velhas em dois momentos. No primeiro 

momento, as concentrações de elementos potencialmente tóxicos como As, Cd, Cr, Cu, Ni e Zn, de 

amostras dos vinte segmentos fluviais do alto do rio das Velhas (na fração < 0,063 mm) e obtidas a 

partir de um procedimento de extração pseudo-total, foram comparados com os VGQS TEL/PEL e 

ERL/ERM, conforme apresentado no capítulo 6.  

Na Tabela 4.4 estão sumarizados os VGQS TEL/PEL e ERL/ERM para As, Cd, Cr, Cu, Ni e 

Zn e o número de sítios amostrais (n) que se encontram dentro de cada faixa proposta para estes 

valores-guia adotados. Considerando somente estes critérios para avaliar a qualidade dos sedimentos, 

observa-se que dos vinte segmentos fluviais estudados todos extrapolam valores de PEL para Cd, 
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dezoito para Ni e dezesseis para Cr. Já para valores de ERL/ERM que são menos restritivos, em 

dezoito dos sítios de amostragem os valores excedem o limite superior para Cd, para Ni são treze 

ocorrências e, no caso do Cr, onze valores estão acima dos sugeridos para ERM. 

 Para o arsênio, apesar de somente oito amostras extrapolarem os limites superiores para os 

dois critérios, no sítio AV-14, de comportamento anômalo, a concentração é cerca de sete vezes maior 

do que o limite superior para ERL/ERM e trinta e duas vezes maior do que os limites sugeridos por 

TEL/PEL. Já para o cobre e zinco quase todos os segmentos fluviais apresentam concentrações destes 

elementos abaixo do nível inferior, ou entre o limite inferior e o superior. Estes VGQS adotados não 

fornecem dados completos para o cobalto e, portanto, neste estudo este elemento não foi avaliado. 

Tabela 4.4 – Valores de background para o a porção alta do rio das Velhas (AV) e valores-guia de qualidade de 

sedimentos (TEL/PEL) e (n) número de amostras dentro das faixas de cada VGQS, expressos em (em mg kg-1). 
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As 20,6 > 49 5,9 17 12 8 0 33 85 16 1 3 

Cd 1,02  > 1,96 0,6 3,5 0 20 0 5,0 9,0 0 2 18 

Cr 151,3 > 315,7 37,3 90,0 0 16 4 80 145 4 5 11 

Cu 37,9 > 75,6 35,7 197 8 0 12 70 390 19 1 0 

Ni 56,9 > 125,7 18,0 36,0 0 18 2 30 50 1 6 13 

Zn 63,1 > 100,2 123 315 18 1 1 120 270 18 0 2 

* McLennan & Taylor (1999), **Long & MacDonald (1997) e *** Yin et al. (2002). 

 

Num segundo estudo, os VGQS TEL/PEL foram usados para comparar dados de oito 

segmentos fluviais, previamente selecionados, e obtidos a partir de um estudo cinético e utilizando 

uma solução extratora de HCl, além dos resultados de extração pseudo-total.  Nestes experimentos, 

uma tentativa de avaliar a fração mobilizável dos metais Co, Cr, Cu, Ni e Zn foi emulada a partir de 

um procedimento de extração em uma única etapa usando uma solução de HCl 1,0 mol L-1, à frio. De 

acordo com Snape et al. (2004), as vantagens do uso desta solução extratora são: (i) uma solução 

diluída deste eletrólito permite a extração dos metais mais fracamente associados às partículas dos 

sedimentos; (ii) a sua propriedade redutora ou não oxidante facilita a mobilização de metais associados 

à fração óxido; (iii) esta solução é também eficiente na decomposição da matéria orgânica mais lábil e 

de sulfetos amorfos que controlam a disponibilidade dos sedimentos em ambientes anóxicos ou 

parcialmente oxidantes; (iv) esta solução pode maximizar a extração de metais de origem antrópica, 

enquanto minimiza a extração dos metais de origem geogênica. Uma outra motivação para o uso da 

solução de HCl 1,0 mol L-1 está no fato de ser a mesma utilizada para extrair metais associados a 

sulfeto (MES), adotada para avaliação da qualidade de sedimento que é baseada no equilíbrio de 
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partição (EqP), conforme abordado no item 4.7.1, além de ser um reagente importante para a 

mobilização de metais associados à fração óxidos dos sedimentos ou solos. 

No Capítulo 7, Figura 7.3(a-e), estão apresentados os resultados deste estudo, além dos valores 

de TEL/PEL e background regional para as amostras representativas dos sítios AV-00, AV-01, AV-

02- AV-12, AV-14, AV-16, AV-18 e AV-21. Com exceção do Zn, observou-se que os valores 

regionais de background excedem os valores de TEL para os elementos Co, Cr, Cu e Ni. Já para os 

elementos Cr e Ni os valores de background regional superam até mesmo os valores considerados para 

PEL. Esta comparação mostra que estes VGQS, obtidos para amostras de sedimentos de países 

temperados, não se adequam ao contexto geológico observado em climas tropicais, principalmente 

aqueles predominantes em províncias minerais como a do QFe.  

De acordo com Silvério et al. (2006), quando os VGQS são inferiores aos valores de 

referência regional (background) estes devem ser substituídos por este último ou serem adotados de 

forma crítica, uma vez que não representam o cenário proposto por estes valores obtidos 

experimentalmente. Neste caso, considerando os aspectos geológicos particulares da região do QFe e a 

falta de valores-guias adaptados para as condições encontradas, este trabalho propõe a comparação de 

VGQS, adotados mundialmente, com dados de concentrações do EPT, obtidos por um procedimento 

de mobilização parcial apresentado no Capítulo 7. 

 4.7.5 - Comparação entre Técnicas de Extração 

Diferentes técnicas de extração são utilizadas com objetivo de avaliar a quantidade e/ou 

mobilização dos elementos potencialmente tóxicos e suas associações com as partículas de sólidos 

como os sedimentos, Figura 4.15. No entanto, em função da interação dos reagentes químicos com a 

matriz sedimentar, as quantidades extraídas podem variar e, em alguns casos, em mais de uma ordem 

de grandeza. A extração identificada com HF é, na verdade uma extração feita com uma mistura de 

ácidos fortes mais o ácido fluorídrico (HF). Esta mistura ácida é responsável pela extração considerada 

total, uma vez que permite a liberação de cátions metálicos e outros associados à matriz de silicatos. Já 

a fração [A]AR é considerada pseudo-total, uma vez que utiliza uma mistura ácida conhecida como 

água régia (HCl e HNO3) e não utiliza o HF. Estas duas extrações são muito utilizadas para 

caracterização de solos e sedimentos, mas são de menor interesse ambiental. 

Por outro lado, com objetivo de avaliar a mobilização de EPT, utiliza-se reagentes químicos 

mais fracos ou diluídos que atuam sobre a superfície da matriz sólida e, por isto, liberam metais e 

metaloides mais fracamente associados. Dentre estes métodos, destaca-se a extração sequencial e a 

extração em fase única. Na Figura 4.15 estão apresentados os resultados para a extração do elemento 

cromo de amostras representativas de cinco sítios de amostragem e utilizando as quatro técnicas 

citadas. Considerando este experimento, observa-se que o procedimento mais simples, em uma única 

etapa, e utilizando uma solução diluída de HCl, reproduziu o procedimento de extração sequencial 
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para amostras de sedimento de três sítios. No caso do sítio AV-14, fortemente impactado por 

atividades de mineração e urbanização o procedimento em uma única etapa foi mais eficiente para 

extrair o cromo.  

 

Figura 4.15 – Comparação entre quatro técnicas de extração sendo (i) digestão total com mistura ácida incluindo 
o HF, (ii) digestão pseudo-total extração HCl/HNO3 (fração [A]AR), (iii) soma de três frações sequenciais do 

procedimento BCR e (iv) extraível com HCl 1,0 mol L-1 (fração [A]0). 

 

4.7.6 - Considerações Finais 

Os sistemas fluviais recebem muitas espécies químicas que são incorporadas à fase sólida nos 

sedimentos e, por isto, se tornam menos disponíveis ou biodisponíveis, uma vez que somente na fase 

aquosa as diferentes espécies exógenas são mais facilmente absorvidas pelos organismos vivos 

(Canadian Council of Ministers of the Environment, 1995). Sendo assim, podemos afirmar que a 

matriz sedimento constitui um importante substrato para avaliar uma variedade de espécies químicas 

que chegam ao sistema fluvial, principalmente na interface sedimento-água. (Environmental 

Protection Agency, 2005). No entanto, de acordo com Chapman et al. (1999), para uma melhor 

avaliação de ambientes aquáticos que sofrem intensa ação antrópica, faz-se necessária uma abordagem 

integrada, conhecida pela expressão tríade de qualidade dos sedimentos e que leva em consideração 

dados físico-químicos, biológicos e ecotoxicológicos. 

Embora os extratores químicos não reproduzam perfeitamente as condições naturais, os 

procedimentos de extração química fornecem uma técnica simples, relativamente segura e útil para 

avaliar a contaminação por elementos potencialmente tóxicos em sedimentos, além de permitir 

identificar anomalias de origem antrópica com um bom compromisso entre seletividade, sensibilidade, 

precisão, custo e conveniência (Snape et al., 2004; Hamdoun et al., 2015). Ainda de acordo com 

Väänänen et al. (2018), implementar o estudo de mobilização de metais em sedimentos é um desafio 

e, muitas vezes, o problema é o custo ou a disponibilidade de métodos analíticos atualizados. 
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Especialmente no caso de áreas de mineração de metais, como no QFe, as concentrações de 

background podem ser notavelmente elevadas e é importante diferenciar elementos de origem 

antrópica daqueles de origem natural. Nestes casos a aplicação de VGQS, adotados 

internacionalmente, não parecem satisfatórios.  
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CAPÍTULO 5 

ABORDAGEM CINÉTICA E MOBILIZAÇÃO DE METAIS 

 

 

5.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para sistemas aquosos naturais, como os sistemas fluviais e que envolvem interações solução-

sólido, a mobilização normalmente reflete o fluxo de elementos químicos entre as diferentes fases. 

Este fluxo é afetado tanto por processos de aceleração quanto por processos de inibição (Förstner, 

1995). Fatores que aceleram a mobilização de elementos químicos no sistema água/sedimento incluem 

a redução do pH, alterações do potencial redox, força iônica, complexação inorgânica e orgânica e as 

transformações de espécies mediadas por microrganismos, como o processo de biometilação. Já os 

fatores que são considerados inibidores reúnem, principalmente, os processos físicos incluindo os de 

adsorção e absorção e os processos químicos como a precipitação e coprecipitação (Allan & 

Stegemann, 2007). As características mais importantes e que afetam a distribuição de diferentes 

elementos químicos entre o sistema solução-sólido incluem: (i) as formas químicas dos metais 

dissolvidos tanto de origem natural ou induzida pelo homem (antrópica); (ii) os processos de interação 

tais como sorção/dessorção; (iii) a composição granulométrica e a área superficial específica da 

partícula sólida (Calmano & Förstner, 1996). 

Sposito (1996) definiu o termo adsorção como um processo de acumulação bidimensional de 

um adsorvato (espécie solúvel) na superfície de uma fase sólida e o termo absorção foi usado para 

definir uma acumulação tridimensional, representada pela difusão do adsorvato (substância ou espécie 

que sofre o processo) para o interior da fase sólida como resultado de processos de precipitação 

superficial ou de coprecipitação. Já Stumm (1992), dentro de uma perspectiva mais voltada para os 

estudos na área ambiental, define a adsorção de metais e ligantes como um fenômeno que exerce 

fundamental influência em vários processos geoquímicos predominantes em solos e sedimentos, 

dentre os quais destaca-se a distribuição de espécies entre a fase aquosa e o material 

sólido/particulado. Souza (2005) contribuiu com dois conceitos, o primeiro define que o processo 

reverso da adsorção é chamado de dessorção e o segundo define que os processos de adsorção podem 

ser do tipo físico ou químico. Sendo assim, as definições de Stumm (1992) e Sposito (1996) parecem 

estar relacionadas tanto a adsorção química quanto a adsorção física. 

A sorção de metais por solos e sedimentos geralmente aumenta com diminuição do tamanho 

da partícula e está relacionada com o aumento da superfície específica (Sposito, 1984). Horowitz 

(1991) relata uma correlação entre área superficial de sedimentos e o teor de elementos-traço
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sugerindo que a incorporação destes elementos em solos e sedimentos ocorre principalmente devido a 

processos de sorção. Então, pode-se considerar que a concentração de metais e metaloides de origem 

antrópica nos sedimentos é fortemente dependente do tamanho das partículas, estando os elementos 

mais móveis preferencialmente associados às frações < 0,020 mm e também < 0,063 mm. O uso de 

frações granulométricas < 0,063 mm é internacionalmente aceito por várias razões, a saber: (i) 

quantidade de metais associada a esta fração, (ii) eficiência do processo de separação e (iii) o fato 

desta fração corresponder a porção do material que é transportado em suspensão ao longo de um rio 

(Sposito, 1984).  

Os elementos-traço, na maioria das vezes, estão adsorvidos às partículas mais finas dos 

sedimentos e os processos de adsorção desses elementos podem ser avaliados a partir de uma 

abordagem cinética. Neste contexto, a abordagem cinética se apresenta como uma boa aproximação 

para avaliar a distribuição das espécies em ambientes naturais (Gismera et al., 2004; Fangueiro et al., 

2005; Hamdoun et al., 2015). Além disso, a partir de métodos de extração química em uma única 

etapa, é possível estimar uma modelagem detalhada da mobilização de um ou mais elementos 

químicos presentes em matrizes como os solos e os sedimentos. Órgãos reguladores utilizam a 

concentração total ou pseudo-total de um elemento químico para estimar o potencial de risco pela 

presença de metais em diferentes tipos de sedimentos (Doherty et al., 2000). Entretanto, estas medidas 

são, muitas vezes, inadequadas para avaliar o potencial de mobilização e a toxicidade para a vida 

aquática como um todo (Parsons et al., 2007; Kumkrong et al., 2021).  

Grande parte das informações sobre os mecanismos de reação/interação é obtida a partir da 

cinética química (El Seoud et al., 2016). Os estudos cinéticos permitem ampliar o entendimento sobre 

a “especiação” geoquímica dos elementos (Hamdoun et al., 2015). Já o fracionamento cinético mostra 

a força de ligação de cada elemento com a matriz sólida e provê informações sobre o período de tempo 

e, consequentemente, o risco ambiental representado por concentrações, principalmente anômalas, de 

metais em solos e sedimentos (Hamdoun et al., 2015). De acordo com Labanowski et al. (2008) a 

abordagem cinética fornece dois tipos de dados: (i) a proporção de metais extraíveis em relação a 

quantidade total ou pseudo-total destes elementos químicos na amostra e (ii) o comportamento 

cinético destes elementos.  

Geralmente, um modelo matemático adaptado para estas condições experimentais é baseado 

no estudo dos fluxos de dessorção e das taxas de liberação de um metal ou metaloide. Esta dessorção é 

provocada pela ação de um reagente químico específico para distinguir qualitativa e/ou 

quantitativamente as várias frações de metais mobilizáveis (Gismera et al., 2004; Fangueiro et al., 

2005; Labanowski et al., 2008; El Seoud et al., 2016). Ho & McKay (1999) afirmam que o tempo de 

residência de um adsorvato ou sorvato na interface solução-sólido pode ser descrito por processos 

cinéticos, muitas vezes relatados como reações de primeira ordem. Lin & Chen (1998), Chiron et al. 
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(2003) e Hamdoun et al. (2015) concordam que um dos modelos mais apropriados é o de múltiplas 

primeiras ordens, mas que pode ser simplificado para uma ou duas ordens no máximo. 

5.1.1 - Modelos Cinéticos Aplicados para Estudos de Contaminação de Solos e Sedimentos 

Vários modelos cinéticos, baseados na taxa de reação ou na transferência de massa, têm sido 

propostos na literatura e os mais usuais são: o modelo de difusão, o modelo de duas constantes, a 

equação de Elovich, a equação de Langmuir, o modelo de primeira e segunda ordem, o modelo de 

reação de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem, o modelo de reações múltiplas de primeira ordem 

e o modelo de duas reações de primeira ordem (Tan & Lindenbaum, 1994; Lin & Chen, 1998; Ho & 

McKay, 1999; Chiron et al., 2003; Snape et al., 2004; Fangueiro et al., 2005; Nackiewicz  et al., 

2020). Estes modelos cinéticos podem ser aplicados para emular a mobilização de diferentes 

elementos químicos em sedimentos e solos e tendem a substituir os métodos de extração sequencial. 

Esta técnica de extração tem sido muito criticada pela falta de seletividade, além de ocorrência de 

processos de readsorção dos elementos nas etapas, dentre outras limitações. Nestes procedimentos, a 

extração em cada etapa considera que uma condição de equilíbrio químico é atingida. No entanto, as 

reações em ambientes naturais estão raramente em equilíbrio como é considerado nesses protocolos 

(Rauret, 1998). Estes sistemas complexos estão em um estado contínuo de mudança por causa da 

natureza dinâmica dos processos ambientais. Sendo assim, um estudo cinético parece ser mais 

adequado, principalmente quando se trata de sistemas dinâmicos como os fluviais (Lin & Chen, 1998; 

Fangueiro et al., 2005; Gismera et al. 2004; Hamdoun et al., 2015).  

A diferença entre um comportamento cinético e um comportamento termodinâmico está, de 

forma simplificada, apresentada na Figura 5.1. O gráfico mostra o desenvolvimento de uma reação 

química genérica que segue uma cinética de primeira ordem. É possível observar três momentos 

distintos no comportamento desta reação em função de seu tempo reacional. No intervalo de tempo até 

t1, observa-se que a quantidade de produto formado aumenta com o tempo a uma taxa ou velocidade 

constante. Entre os tempos t1 e t2 a velocidade da reação reduz, devido à escassez dos reagentes que 

foram convertidos em produtos. Já entre o tempo t0 e t2 a componente cinética comanda o processo e 

determina o tempo de conversão dos produtos em reagentes. Em tempos superiores a t2 não 

observamos variações nas concentrações dos produtos, neste ponto dizemos que a reação alcançou o 

equilíbrio (Atkins & de Paula, 2017). 
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Figura 5.1 – Diferentes estágios de uma reação química em função do tempo. 

 

A avaliação do comportamento cinético permite estudar o mecanismo e o tempo de uma 

reação química. No contexto deste trabalho entende-se que, quando uma reação envolvendo um 

determinado elemento está próxima da condição de equilíbrio, pode-se presumir que a maioria das 

formas mobilizáveis já foi extraída e esta informação permite uma estimativa razoável da contribuição 

antropogênica ou da concentração de metais e metaloides de maior potencial de mobilização nos 

sedimentos. 

De modo geral, as curvas de extração baseadas no comportamento cinético são, comumente, 

usadas para distinguir duas ou mais frações de metal com base em diferenças nas taxas de extração ou 

dessorção. Lehman & Harter (1984) usaram diretamente as curvas de extração, sem qualquer ajuste de 

modelo, para estudar a dessorção de cobre em sedimentos. No entanto, modelos cinéticos e equações 

cinéticas vem sendo aplicados ao longo dos anos, principalmente aos dados de extração que buscam 

identificar qualitativa e quantitativamente as várias frações de metais em sedimentos. Lin & Chen 

(1998), utilizando agentes complexantes orgânicos para extração de metais em sedimentos 

contaminados de um rio no norte de Taiwan, descreveram dois estágios para a dessorção na 

mobilização de elementos considerados potencialmente tóxicos e propuseram o uso de três tipos de 

modelos cinéticos: (i) o modelo de múltiplas reações de primeira ordem; (ii) o modelo de duas 

constantes e (iii) o modelo de difusão para os ajustes dos dados experimentais. Ho & Mckay (1999) 

registraram mais de setenta trabalhos publicados, desde 1984, sobre a adsorção de metais e outras 

substâncias orgânicas por adsorventes ou bioadsorventes e, em cerca de 60% destes estudos 

pesquisados, o modelo de pseudo primeira ordem se mostrou mais adequado. 

Nos últimos vinte anos, muitos trabalhos foram publicados usando uma abordagem cinética 

para identificar diferentes frações de metais em amostras de solos e sedimentos. Snape et al. (2004), a 

partir de um estudo cinético e utilizando uma solução de HCl 1,0 mol L-1, aplicaram a reação de 

pseudo primeira ordem para definir um tempo “otimizado” de extração. Segundo estes autores, o 

tempo limítrofe de 4 horas permitiu distinguir metais de origem antrópica dos geogênicos em materiais 
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de referência e em sedimentos marinhos da Antártica. Fangueiro et al. (2005) utilizando também um 

esquema de extração em fase única, neste caso usando uma solução aquosa de 

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), compararam os modelos de difusão e de múltiplas reações 

de primeira ordem, a equação de Elovich e a equação das duas constantes para ajustar os dados 

experimentais obtidos num estudo de mobilização de elementos-traço em amostras de sedimentos. 

Labanowski et al. (2008) usaram soluções aquosas de EDTA e de (NH4)2H-citrato como extratoras de 

metais em solos contaminados por atividades metalúrgicas e, a partir de estudos cinéticos, definiram 

dois pools de metais associados aos solos e que foram modelados por duas reações de primeira ordem. 

Recentemente, Zhu et al. (2018) avaliaram a mobilização de metais em solos, a partir de uma 

extração cinética com solução aquosa de EDTA e ajustaram os dados com um modelo de duas reações 

de primeira ordem. No Brasil, Da Silva et al. (2018) utilizaram os modelos de Langmuir, Freundlich e 

Temkin para ajustar dados de experimentos cinéticos, mas neste caso, para avaliar processos de 

adsorção de chumbo em casca de coco quimicamente modificada. Já Kouassi et al. (2019) 

investigaram a “especiação” cinética de Co, Cu, Ni e Zn em sedimentos estuarinos tropicais da Lagoa 

Ebrie, Costa do Marfim, a partir do modelo de múltiplas reações de primeiras ordens. Cai et al. (2021) 

estudaram o comportamento cinético da extração de Zn e Cd em sedimentos fluviais contaminados 

pela mineração de ouro na China e usaram um modelo cinético baseado em dois equilíbrios para 

ajustar os dados de dessorção destes elementos. Neste estudo diferentes taxas cinéticas foram 

interpretadas como diferentes mecanismos de interação.  

Dentro de uma proposta mais recente e discutível, Bhagat et al. (2021) desenvolveram 

modelos híbridos de inteligência artificial para previsão de chumbo em amostras de sedimentos 

marinhos australianos. Um algoritmo de seleção de características, denominado reforço de gradiente 

extremo, foi proposto para abstrair os vinte e um parâmetros de entrada correlacionados para a 

previsão de Pb e reconhecidos durante uma fase de treinamento dos modelos. Segundo estes autores, 

esta ferramenta computacional contribui para o monitoramento e avaliação da poluição ambiental. 

5.2 - MODELO DE DUAS REAÇÕES DE PRIMEIRA ORDEM 

O modelo de duas reações de primeira ordem pode ser considerado uma ferramenta útil para 

estudar a mobilização de metais em sedimentos. Consiste na simplificação do modelo de múltiplas 

reações de primeira ordem e considera apenas duas etapas para a extração de metais. Este modelo 

simplificado provê informações com significado físico-químico e, geralmente, permite um ajuste 

eficiente de dados experimentais em uma ampla faixa de concentração (Chiron et al., 2003; Fangueiro 

et al., 2005). Também permite prever, razoavelmente, o potencial de mobilização dos metais 

potencialmente tóxicos nos sedimentos, uma vez que as frações destes elementos químicos mais 

prontamente extraíveis são, frequentemente, os metais mais facilmente mobilizados e/ou disponíveis 
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(Gismera et al.,2004; Fangueiro et al., 2005; Scouller et al., 2006; Labanowski et al., 2008; Hamdoun 

et al., 2015). 

5.2.1 - Dedução do Modelo Matemático  

Quando uma reação química ocorre em um sistema diluído cujo volume é constante, as 

concentrações do metal extraído no sedimento [A] e na solução [B] podem ser utilizadas como 

variáveis representativas desse processo. A taxa de variação da concentração do metal extraível no 

sedimento e na solução com o tempo t para uma reação A B é dada por: (Tan & Lindenbaum, 1994; 

Gismera et al., 2004; Gargurevich, 2016) 

 

− 
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
=

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
=  

𝛼𝐷𝑆

𝑉𝛿
𝑓([𝐴], [𝐵]) = 𝑘𝑓([𝐴], [𝐵]), Eq. 5.1 

 

onde D é o coeficiente de difusão, S é a área de superfície do sólido, V é o volume da solução, δ é a 

espessura da camada de difusão em torno da partícula e α é uma constante de proporcionalidade, as 

quais podem ser agrupadas em uma taxa de reação k para condições experimentais fixas. A função 

f([A];[B]) representa a lei empírica que relaciona a taxa de reação às concentrações [A] e [B], a qual 

pode ser influenciada pela temperatura, tempo, propriedades físicas e químicas do sedimento, detalhes 

moleculares da reação, incluindo a estereoquímica, distâncias interatômicas e ângulos ao longo do 

curso da reação, etapas moleculares individuais envolvidas no mecanismo, etc. (Ho & McKay, 1999; 

Gismera et al., 2004). Uma lei de taxa usual é dada por: (El Seoud et al., 2016). 

 

𝑓([𝐴], [𝐵]) = [𝐴]𝑙[𝐵]𝑚 Eq. 5.2 

onde o expoente l e m são números reais que expressam a ordem de reação. 

Uma boa estimativa da concentração de metal em reações químicas pode ser obtida usando 

uma equação de primeira ordem, onde a taxa de reação é diretamente proporcional à concentração de 

uma única espécie (Lin e Chen, 1998; Gismera et al., 2004; Snape et al., 2004; Nackiewicz et al., 

2020).  

Considerando l = 1 e m = 0, 

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= −𝑘[𝐴]. Eq. 5.3 
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Reordenando e integrando esta equação de t = 0 a t, a concentração de metal [A] no sedimento é dada 

por: 

[𝐴] = [𝐴]∞ + [𝐴]0𝑒−𝑘𝑡 , Eq. 5.4 

onde [A]0 é a concentração total de metal extraível e [A] é a concentração total de metal não extraível 

do sedimento. Considerando o princípio da conservação da massa, a concentração pseudo-total de 

metal [A]AR é dada por: 

[𝐴]𝐴𝑅 = [𝐴]∞ + [𝐴]0 = [𝐴] + [𝐵] Eq. 5.5 

de modo que a concentração de metal extraível na solução seja: 

[𝐵] = [𝐴]0(1 − 𝑒−𝑘𝑡). Eq. 5.6 

A cinética da transferência do metal do sedimento [A] para a solução [B] considerando apenas 

uma etapa de extração é apresentada na Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 - Cinética de uma reação química AB considerando uma única etapa para extração do metal, onde 
[A] é a concentração do metal no sedimento e [B] é a concentração do metal na solução. 

 

5.2.2 - Modelo de Múltiplas Reações de Primeira Ordem 

A mobilização e a disponibilidade de um metal não dependem apenas de sua concentração no 

sedimento, mas também da capacidade do sedimento para liberá-lo. A solução pode facilmente extrair 

metais solúveis em água, trocáveis e fracamente adsorvidos de vários compartimentos de sedimentos, 

enquanto pode precisar de mais tempo para dissociar metais envolvidos em interações mais 

complexas. Assim, a extração é mais ou menos seletiva devido à presença de diferentes associações de 

metais em sedimentos com diferentes níveis de mobilização (Gismera et al., 2004; Fangueiro et al., 

Tempo 
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2005). Nesse contexto, o modelo baseado em múltiplas reações de primeira ordem fornece uma 

melhor caracterização da reação química, onde cada modelo independente de primeira ordem 

representa uma fração metálica associada a um compartimento específico do sedimento (Lin & Chen, 

1998; Gismera et al., 2004; Fangueiro et al., 2005). O modelo de primeira ordem relacionado ao 

compartimento i é descrito por: 

𝑑[𝐴]𝑖

𝑑𝑡
= −𝑘𝑖[𝐴]𝑖, Eq. 5.7 

 

onde [A]i é a concentração de metal extraído do compartimento i no tempo t, e ki é o coeficiente de 

taxa de reação da reação de primeira ordem relacionada ao compartimento i. Integrando as equações 

relacionadas a cada compartimento, as concentrações do metal no sedimento [A] e na solução [B] no 

tempo t são: 

[𝐴] = [𝐴]∞ + ∑[𝐴]𝑖𝑒−𝑘𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

 Eq. 5.8 

e 

[𝐵] =  ∑[𝐴]𝑖(1 − 𝑒−𝑘𝑖𝑡),

𝑛

𝑖=1

 Eq. 5.9 

 

onde n é a quantidade considerada de compartimentos e [A]i é a concentração total de metal extraível 

no compartimento i. 

5.2.3 - Simplificação do Modelo de Múltiplas Reações e Identificação de Frações 

Normalmente, a extração de metais em sedimentos apresenta duas etapas de extração bem 

definidas (Chiron et al., 2003; Fangueiro et al., 2005). Ao considerar apenas duas etapas distintas na 

extração de metal com diferentes coeficientes de taxa de reação, o modelo de múltiplas reações de 

primeira ordem pode ser reduzido a duas equações de primeira ordem (Gismera et al., 2004; Fangueiro 

et al., 2005; Labanowski et al., 2008). Este modelo é dado pela equação 5.10 e pela equação 5.11, 

onde é possível distinguir a concentração [A]1 que corresponde a concentração do metal prontamente 

mobilizada e [A]2 que corresponde a concentração do metal mais lentamente mobilizada. 
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[𝐴] = [𝐴]∞ + [𝐴]1𝑒−𝑘1𝑡 + [𝐴]2𝑒−𝑘2𝑡 Eq. 5.10 

e 

[𝐵] = [𝐴]0 − [𝐴]1𝑒−𝑘1𝑡 − [𝐴]2𝑒−𝑘2𝑡 , Eq. 5.11 

  

O modelo de duas reações de primeira ordem permite classificar quantitativa e 

qualitativamente as frações do metal presentes no sedimento em três categorias distintas de acordo 

com o nível de mobilização. A concentração total de metal no sedimento [A]AR é dada por: (Gismera 

et al., 2004; Fangueiro et al., 2005), 

[𝐴]𝐴𝑅 = [𝐴]1 + [𝐴]2 + [𝐴]∞ = [𝐴]0 + [𝐴]∞, Eq. 5.12 

 

onde [A]1 é a concentração de metal prontamente extraível ou rapidamente mobilizada associada ao 

coeficiente de taxa de reação k1, [A]2 é a concentração de metal menos extraível ou lentamente 

mobilizada associada ao coeficiente de taxa de reação k2, [A]0 é a concentração total de metal extraível 

ou mobilizada, e [A] é a concentração de metal não extraível ou não mobilizada. A cinética da 

extração do metal [A] do sedimento para a solução [B] considerando dois estágios é apresentada de 

forma gráfica na Figura 5.3 e de forma esquematizada na Figura. 5.4. 

 

 

 

Figura 5.3 - Cinética de uma reação química A B considerando duas etapas bem definidas para extração de 
metal. 

 

 

Tempo 
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Figura 5.4 – Esquema simplificado de interações de espécies metálicas com uma partícula de sedimento em 

meio aquoso, sendo [A] a concentração não mobilizada, [A]AR a concentração extraída com água régia, [A] a 
concentração total de metal não extraída, [A]0 a concentração total extraída, [A]1 a concentração rapidamente 

extraída, [A]2 a concentração lentamente extraída e [B] é concentração solvatada em água. 

 

5.3 - APLICAÇÃO DO MODELO DE DUAS REAÇÕES DE PRIMEIRA ORDEM 

O modelo de duas reações de primeira ordem deve, primeiramente, ser ajustado aos dados 

obtidos em experimentos de extração química para ser usado como ferramenta de avaliação do 

potencial de mobilização de metais e metaloides em diferentes matrizes como as de sedimento. O 

Curve Fitting Toolbox do pacote do software MATLAB® permite estimar diretamente os parâmetros 

do modelo de reações de duas primeiras ordens que fornecem os melhores ajustes entre a solução 

matemática analítica dada pela equação 5.10 e os diferentes dados experimentais.  

Sendo assim, os níveis de mobilização de um dado metal na matriz sedimento podem ser 

avaliados a partir destas duas frações extraíveis. No capítulo 3 (Materiais e Métodos) são apresentadas 

as curvas de extração exponencial dupla, obtidas a partir dos dados experimentais de extração cinética 

em uma única etapa para os sítios de amostragem AV-00, AV-01, AV-02, AV-12, AV-14, AV-16, 

AV-18, AV-21 e os dados experimentais correspondentes para os elementos Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, 

Ni e Zn. Neste mesmo capítulo 3 também são mostradas as decomposições das curvas de extração 

exponencial para as frações prontamente mobilizadas e mais lentamente mobilizadas, bem como os 

valores para [A]AR, [A]0, [A], [A]1 e [A]2 para os oito elementos químicos investigados, nos oito sítios 

de amostragem. 
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CAPÍTULO 6 

DISTRIBUIÇÃO, FRACIONAMENTO E MOBILIDADE DE 

ELEMENTOS-TRAÇO EM SEDIMENTOS SUPERFICIAIS  

DISTRIBUTION, FRACTIONATION AND MOBILITY OF TRACE 

ELEMENTS IN STREAM SEDIMENTS  

 

 

Abstract1 

The gold and iron mining activities in the Velhas River yield considerable amounts of suspended solids 

as well as metals to the hydrological system of the region. The risks were assessed by sequential 

extraction procedures. They were carried out in sediments samples, aiming to evaluate the availability 

of Co, Cr, Cu, Ni, Zn and As. In spite of being in high levels in some stations (e.g. As 527 g g-1 and Cr 

475 g g-1) they are associated to the residual fraction. Mobility factors were also calculated and they 
show that these species are enriched along the river, e.g. for As 0.02 in the springs and 0.33 at the high 
course of the river. 

Keywords: sediments, trace elements, fractionation. 

6.1 – INTRODUÇÃO 

Os minerais presentes na crosta terrestre são as fontes primárias de metais para o ambiente. Os 

elementos químicos liberados não são formados e nem destruídos, mas sim redistribuídos por diferentes 

tipos de mecanismos. Consequentemente, estes elementos não são encontrados uniformemente 

disseminados nas camadas mais superficiais da crosta e nem mesmo entre os seus vários 

compartimentos como as rochas, os solos e os sedimentos marinhos e continentais (Smith & Huck, 

1999). Os sedimentos são sólidos suspensos ou depositados que atuam como o principal componente de 

uma matriz, que foi ou é susceptível ao transporte pelas águas (SedNet, 2005). É parte essencial, 

integral e dinâmica das bacias hidrográficas, incluindo estuários e zonas costeiras. Sua origem está 

associada ao intemperismo e erosão de rochas e solos das porções mais altas da área de drenagem 

(Förstner, 2004). Os sedimentos apresentam valor ecológico, social e econômico. Do ponto de vista 

ecológico é importante ressaltar que o sedimento é fonte de recursos energéticos para o compartimento 

biótico e é o componente-chave para o estudo da integridade ecológica destes ambientes (SedNet, 2005; 

Moreira & Boaventura, 2003). 

 

                                         
1 Artigo publicado na revista Química Nova (A4 para o novo Qualis e B1 para a Geociências para o último Qualis).  

Disponível em https://doi.org/10.1590/S0100-40422007000500037 

https://doi.org/10.1590/S0100-40422007000500037


Rocha, J. C. P., 2021 Distribuição, fracionamento e mobilização de elementos potencialmente tóxicos... 

 
 

116 

 

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

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

incorporada aos sedimentos de fundo (Filgueiras et al., 2004). De modo geral, os sedimentos têm uma 

alta capacidade de reter espécies químicas orgânicas e inorgânicas e menos de 1% das substâncias que 

atingem um sistema aquático são dissolvidas em água e, consequentemente, mais de 99% são estocadas 

no compartimento sedimentar (Förstner, 1995). Portanto, a análise química de sedimentos fornece uma 

eficiente ferramenta para o gerenciamento da qualidade hídrica (Förstner, 2004). No entanto, a 

legislação brasileira, que regulamenta a qualidade desses recursos hídricos, não prevê tais 

procedimentos (Conselho Nacional de Meio Ambiente, 2005).  

Geralmente, a variação da concentração de elementos químicos em sedimentos pode ser 

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

regime hidrológico, o tipo de vegetação, a presença de mineralizações, dentre outros (Tarvainen & 

Kallio, 2002). A avaliação da concentração total de metais e metalóides em sedimentos de ecossistemas 

aquáticos naturais não é suficiente para predizer a sua capacidade de mobilização (Barreto et al., 2004; 

Fytianos & Lourantou, 2004; Sutherland & Tack, 2003; Fangueiro et al., 2005; Morillo et al., 2002).  

Assim, a concentração total tem uma importância sob o ponto de vista estocástico, mas fornece poucos 

dados sobre o ponto de vista ambiental. 

Metais traço em sedimentos podem existir em diferentes formas químicas. Quando estes 

compartimentos não sofrem ação antrópica, os metais traço estão principalmente ligados aos silicatos e 

aos minerais primários e, portanto, com baixo grau de mobilidade. Já aqueles elementos químicos 

incorporados a partir de atividades antrópicas apresentam maior mobilidade e estão ligados a outras 

fases do sedimento como carbonatos, óxidos, hidróxidos e sulfetos. Diferentes variáveis como a gênese 

dos sedimentos e os processos que controlam o transporte e a redistribuição dos elementos como 

adsorção, dessorção, precipitação, solubilização e floculação determinam o comportamento desses 

ambientes (Sahuquillo et al., 2002). 

As técnicas de extração sequencial são comumente usadas para o fracionamento de metais em 

solos, sedimentos e outras matrizes ambientais e buscam avaliar o potencial de mobilidade e 

disponibilidade destes metais (Gleyzes et al., 2002). Diferentes métodos para a avaliação das formas de 

associação destes elementos em matrizes sólidas estão descritos na literatura científica (Tessier et al., 

1979; Salomons & Förstner, 1980; Quevauviller, 1998). Os métodos mais amplamente empregados são 

aqueles baseados no procedimento de extração em várias etapas, nas quais diferentes reagentes são 

consecutivamente empregados para extrair metais das frações operacionalmente definidas, de acordo 

com as recomendações da IUPAC (Templeton et al., 2000). 

Vários autores (Gleyzes et al., 2002; Hlavay et al., 2004; Egreja-Filho, 2000) têm discutido 

problemas de falta de seletividade, readsorção e o longo tempo demandado para a aplicação da técnica 
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de extração sequencial, tornando esta metodologia sujeita a uma série de contaminações que têm como 

consequência a baixa repetibilidade dos resultados. Nirel & Morel (1990) criticaram severamente a falta 

de validação dos procedimentos analíticos de extração sequencial aplicados para amostras ambientais 

complexas. No entanto, estes esquemas de extração em única ou em múltiplas etapas têm sido 

amplamente adotados (Ure & Davidson, 2002) e adaptados para várias matrizes em diferentes estudos 

ambientais, condizentes com um expressivo número de publicações recentes sobre este tema (Canepari 

et al., 2005; Pazos-Capeáns et al., 2005; Basílio et al., 2005; Guevara-Riba et al. 2004, Gismera et al., 

2004; Morillo et al., 2004; Jain, 2004; Snape et al., 2004).  

Neste trabalho foi utilizado um sistema de extração sequencial em três etapas sugerido pelo 

Community Bureau of Reference, agora Standards, Measurements and Testing Programme, que foi 

desenvolvido com o objetivo de harmonizar os diferentes procedimentos descritos na literatura. No 

procedimento BCR (Pueyo et al., 2001), as frações operacionalmente definidas como as solúveis em 

ácido, redutível e oxidável, são obtidas através de ataques químicos sucessivos, utilizando na primeira 

etapa uma solução de ácido acético 0,11 mol L-1, na segunda cloridrato de hidroxilamina, 0,5 mol L-1, 

na terceira uma solução de peróxido de hidrogênio 8,8 mol L-1 e posteriormente acetato de amônio 

1,0 mol L-1 e finalmente o resíduo da etapa 3 é digerido com água régia e identificado como fração 

residual. Para complementar estes dados e para efeito de comparação, uma extração simples (Snape et 

al. 2004; Pueyo et al., 2001; Mozeto et al., 2003) é obtida com HCl 0,1 mol L-1, à temperatura ambiente 

e a “pseudo total” é obtida com a água régia, à quente. 

Este artigo tem como objetivos (i) estudar a distribuição de elementos-traço em sedimentos de 

superfície do alto da bacia do rio das Velhas, (ii) avaliar a mobilidade desses elementos com base nos 

estudos de fracionamento, de acordo com o esquema de extração sequencial em três etapas, (iii) 

comparar os dados de extração sequencial com extração em fase única utilizando HCl 0,1 mol L-1 e 

digestão com água régia, e (iv) finalmente correlacionar dados geoquímicos e mineralógicos para gerar 

informações sobre a origem, disponibilidade e mobilidade de metais traço em sedimentos do alto do rio 

das Velhas. 

6.2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

6.2.1 - Área de Estudo 

O estado de Minas Gerais representa um dos maiores potenciais minerários do país. Por 

consequência, os problemas ambientais advindos desta atividade extrativo-mineral na região são 

extremamente relevantes. Dentro desse contexto, no Quadrilátero Ferrífero (QFe), onde se encontra 

uma expressiva parte das atividades de mineração do estado, os problemas ambientais se acentuam 

ainda mais, exercendo um forte impacto sobre os recursos hídricos. O QFe é uma região montanhosa 

que apresenta concentrações econômicas de ferro, ouro, manganês, alumínio e topázio (Uhlein & 

Oliveira, 2000). A porção mais alta da bacia do rio das Velhas, região de nascentes, localizada a 
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sudeste do QFe, apresenta intensa atividade de mineração e consequente geração de efluentes com 

elevados teores de sólidos em suspensão e diferentes espécies metálicas. Esta área é também de grande 

importância socioeconômica porque fornece água para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, 

em diversas modalidades como para consumo humano, uso agropecuário e industrial (Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - CBHRV, 2021). O alto do rio das Velhas corta as três 

grandes unidades litoestratigráficas que compõem o Quadrilátero Ferrífero: (i) Embasamento 

Cristalino – inclui um complexo gnáissico e  magmatítico; (ii) Supergrupo Rio das Velhas – composto 

por greenstone belt (basalto e komatiito), riolito e rocha sedimentar intercalada e (iii) Supergrupo 

Minas – cujas unidades basais são compostas por conglomerados e arenitos gradando para pelitos 

marinhos, que foram recobertos por uma sequência de sedimentos químicos do Grupo Itabira 

representados pela formação ferrífera bandada (Alkmin & Marshak, 1998). 

Os vinte segmentos fluviais investigados estão apresentados na Figura 1, onde oito pontos 

(AV- AV-00; AV-01; AV-02; AV-04; AV-07; AV-16; AV-18 e AV-21) estão localizados no rio das 

Velhas e os demais (AV-03; AV-05; AV-06; AV-08; AV-09; AV-10; AV-11; AV-12; AV-13; AV-14; 

AV-15 e AV-20) em seus tributários mais expressivos, distribuídos nas margens direita e esquerda. 

Dezenove sítios amostrais foram selecionados a partir da rede operada no projeto Águas de Minas e de 

uma rede mais adensada e dirigida para o alto curso do rio das Velhas, montada no âmbito do 

Programa Nacional de Meio Ambiente – PNMA-II. Ambos os programas de monitoramento são 

coordenados pelo IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas) e abrangem um total de trinta e seis 

estações de amostragem (Instituto Mineiro de Gestão de Água , 2005). Além destes, um ponto mais 

à montante, identificado como AV-00, foi incluído na rede e é considerado como área de controle, 

uma vez que sofre menor pressão ambiental. Foram estudados Co, Cr, Cu, Ni, Zn e As, devido a 

abundância destes elementos nos litotipos da região. 

6.2.2 - Amostragem e Preparo das Amostras 

Para amostragem de sedimentos foram escolhidas áreas de remanso, onde a menor energia do 

sistema fluvial favorece o depósito de material mais fino e, portanto, de maior interesse para avaliação 

ambiental do comportamento dos elementos químicos (Förstner, 2004). No período de junho a agosto 

de 2002, cerca de 2 kg de amostras de sedimentos superficiais compostas foram coletadas em cada 

segmento fluvial, de acordo com as recomendações do USGS (Shelton & Capel, 1994), utilizando-se 

um amostrador de polietileno manufaturado no laboratório e acondicionadas em sacos plásticos. No 

laboratório, as amostras foram transferidas para recipientes plásticos e colocadas em uma capela com 

exaustão forçada, onde foi adaptado um sistema de aquecimento com lâmpadas de infravermelho e a 

temperatura controlada a 40±5°C. Após este procedimento, as amostras foram desagregadas, 

quarteadas, onde 2/4 foram reservados e outros 2/4 foram fracionados por peneiramento, sendo a 

fração mais fina (<63µm) tomada para estes experimentos. 
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6.2.3 - Vidrarias e Reagentes 

Todas as vidrarias e frascos utilizados nos procedimentos descritos neste trabalho foram 

imersos em solução de HNO3 1,0 mol L-1 por 24 horas e abundantemente enxaguados em água 

deionizada. Todos os reagentes utilizados foram de grau de pureza analítica, ou superior, e as soluções 

foram preparadas utilizando água ultrapura, obtida a partir do sistema de purificação da marca Milli-Q, 

Millipore®. As curvas analíticas foram preparadas a partir de soluções-padrão para ICP, das marcas 

J.T. Baker e Merck, de 1 000 mg L-1 para todos os elementos, exceto para ferro que o padrão foi de 10 

000 mg L-1. 



Rocha, J. C. P., 2021 Distribuição, fracionamento e mobilização de elementos potencialmente tóxicos... 

 
 

120 

 

 

 

Figura 6.1 – Mapa da área de estudo. 
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6.2.4 - Digestão “Pseudo-total” com Água Régia  

Para a digestão “pseudo-total” foram adicionados 10 mL de uma mistura de HCl/HNO3, na 

proporção de 3:1, a uma massa de 1 g0,1 mg de amostra de sedimento, que permaneceu em repouso 

no béquer tampado com vidro de relógio por 16 horas, à temperatura ambiente. Após este período, as 

amostras foram aquecidas por 2 horas (80°C), resfriadas e, em seguida, filtradas, transferidas e 

avolumadas para balão volumétrico de 50 mL. Após a homogeneização as soluções foram 

acondicionadas em frascos tipo PET, lacradas, identificadas e mantidas a 4ºC até a leitura. 

6.2.5 - Extração em Fase Única – Fração Ambientalmente Disponível 

A fração potencialmente disponível em sedimentos é definida, em termos operacionais, como a 

fração extraída por um ataque ácido moderado e neste trabalho é denominada ambientalmente 

disponível (Fiszman et al., 1984). Massas de 500,00,1 mg de amostras de sedimentos foram medidas 

em frascos de polipropileno para centrífuga e 20 mL de solução de ácido clorídrico 0,1mol L-1 foram 

adicionados. Os frascos tampados foram colocados num agitador rotativo 360º, marca Heidoph 

Instruments, Reax 2, à temperatura ambiente, por 16 horas e, em seguida, foram centrifugados durante 

30 minutos, a 3000 rpm e o sobrenadante separado, acondicionado em frascos tipo PET e mantidos a 

4ºC até a leitura.  

6.2.6 - Extração Sequencial – Frações Operacionalmente Definidas 

A metodologia adotada para o fracionamento por extração sequencial, em três fases mais a fase 

residual, foi desenvolvida pelo Standard, Measurements and Testing Program – BCR (Pueyo et al., 

2001). Uma sinopse deste protocolo está descrita na Tabela 6.1. O material de referência, BCR-701, foi 

utilizado para assegurar a qualidade da aplicação de tais procedimentos e brancos analíticos foram 

avaliados em todas as fases da extração. A Tabela 6.2 apresenta os resultados das taxas de recuperação 

calculados para cada etapa do procedimento de extração sequencial para quatro dos seis elementos 

químicos certificados, sendo eles o Cr, Cu, Ni e Zn. Os valores das taxas de recuperação variaram entre 

80 e 136%, considerando o valor médio sugerido pela literatura. Este esquema de extração sequencial 

em três etapas, devido à alta reprodutibilidade dos resultados e a aplicabilidade em diferentes matrizes 

de sedimentos, tem sido usado como método de referência em muitos laboratórios. A certificação deste 

material de referência (BCR 701) mostrou que os sedimentos secos permanecem estáveis por um longo 

período de tempo à temperatura ambiente, além de permitir um controle de qualidade e validação das 

técnicas analíticas empregadas (Gleyzes et al., 2002; Quevauviller, 2002).  
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Tabela 6.1 – Protocolo analítico BCR, adaptado para 1g de amostra.  

Fração Reagentes 
Volume 

(mL) 

Temp. 

(ºC) 
Tempo de Extração 

Fração 01 
(Trocável) 

0,11 mol L-1 de CH3COOH 20 22 ± 5 
Agitação mecânica em agitador do tipo 
end-over-end, por 16h (overnight). 

Fração 02 

(Redutível) 

0,5 mol L-1 de NH2OH·HCl 
acidificado com HNO3 2 mol L-1. 

20 22 ± 5 
Agitação mecânica em agitador do tipo 
end-over-end, por 16h (overnight). 

Fração 03 

(Oxidável) 

8,8 mol L-1 de H2O2 10 22 ± 5 
Digestão por 1h, com agitação 
ocasional. 

 10 85 ± 2 Digestão por 1h. 

1 mol L-1 de NH4OAc (pH 2) 20 22 ± 5 
Agitação mecânica em agitador do tipo 
end-over-end, por 16h (overnight). 

Fração 04 

(Residual) 
Água régia HCl/HNO3 (3:1) 

10 22 ± 5 Repouso por 16h. 

 85 ± 5 
Aquecimento por 2h, com agitação 

ocasional. 

 

Tabela 6.2 –Taxa de recuperação para material de referência BCR 701. 

 Fração 01 Fração 02 Fração 03 Fração 04 Digestão “pseudo-total” 

% 

As NC NC NC NC NC 

Co NC NC NC NC NC 

Cr 112 91 108 115 96 

Cu 102 87 112 136 93 

Ni 92 ND 80 96 103 

Zn 102 103 82 113 90 

NC - Valores não certificados e ND - valores não determinados 

 

6.2.7 - Espectrofotômetro de Emissão Óptica 

Todas as análises de metais foram realizadas num equipamento ICP OES radial, da marca 

SPECTRO, modelo Ciros CCD. Várias curvas analíticas, com diferentes faixas de concentrações dos 

elementos, foram preparadas com as soluções extratoras empregadas em cada etapa do procedimento de 

extração sequencial e em fase única, visando a correção de matriz (Grotti et al., 2002).  Um ajuste na 

curva analítica, utilizada para digestão com água régia, foi feito adicionando ácido clorídrico em 

quantidade equivalente à percentagem de ácido residual na amostra após esta digestão. As linhas 

analíticas selecionadas foram sempre as de maior sensibilidade para os elementos-traço e, dependendo 

da matriz, estas foram substituídas por outras de melhor sinal analítico e livre de interferência. Todo o 

procedimento foi realizado em duplicata. 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 102, 195p. 

 

123 

  

6.3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.3.1 - Distribuição Espacial de Metais e Arsênio 

A digestão das amostras foi feita a partir de um ataque com água régia e, portanto, representa a 

concentração “pseudo-total” destes elementos. Esta digestão disponibiliza, além dos metais mais 

lábeis, aqueles de menor mobilidade que estão associados aos óxidos cristalinos de ferro e manganês, 

matéria orgânica, sulfetos e alguns silicatos mais alterados (Ryan et al., 2002). Estes resultados podem 

estar subestimados se considerada a contribuição de metais associados à rede cristalina dos minerais a 

base de silicatos e, portanto, resistentes a este ataque químico. Esta digestão, no entanto, é bem aceita 

para estudos do comportamento de elementos químicos em matrizes ambientais e seus resultados são 

usados como valores de referência para avaliar o grau de mobilidade de metais e metalóides 

associados a outras frações operacionalmente definidas do sedimento (Pueyo et al., 2001). A 

distribuição dos elementos analisados, de montante para jusante, é apresentada na Figura 6.2. O ponto 

AV-14 (Ribeirão Cardoso) apresenta valores de As, Co, Ni, Cu e Zn que se destacam do conjunto, 

sugerindo um alto grau de impactação naquele ponto. O Cr apresenta altos valores na nascente (AV-00 

e AV-01) e no ponto AV-11, mas, como veremos, este elemento está ligado à fase residual naqueles 

sítios, não significando necessariamente impacto. 
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Figura 6.2 – Distribuição espacial de As, Co, Cr, Cu e Zn ao longo dos vinte segmentos do alto curso da bacia 

do Rio das Velhas. (  ) Tributários, () Curso principal. 

 

 6.3.2 - Ocorrência e Abundância de Metais e Arsênio 

A avaliação da qualidade dos sedimentos muitas vezes é feita através da comparação dos 

resultados obtidos com diferentes VGQS (Valores Guias de Qualidade para Sedimentos), disponíveis 

na literatura (Snedecor & Cochran, 1989; Smith et al., 1996). A maioria destes valores foi estabelecida 

a partir de uma abordagem empírica baseada em informações de extensos bancos de dados sobre 

níveis de contaminação, valores de referência natural (baseline), ensaios ecotoxicológicos e, portanto 

devem ser usados e interpretados com cautela. É importante ressaltar que muitos destes VGQS são 

definidos em função da concentração total dos elementos no sedimento, desconsiderando as fases mais 

lábeis, ou seja, aquelas de maior importância na interpretação de dados dentro de uma abordagem 

ambiental. 

Na legislação brasileira não existem critérios estabelecidos para avaliar a qualidade dos 

sedimentos, no entanto a Cetesb – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 

São Paulo – adota os valores canadenses – TEL/PEL (Long & Morgan,1991) – para classificar e 

regulamentar a disposição de sedimentos dragados. Visando compreender a ocorrência e a abundância 

de metais e arsênio na região em estudo, dois distintos valores guia foram comparados com as 

concentrações de metais nas amostras de sedimentos do alto da bacia do rio das Velhas. 

Os valores utilizados foram TEL/PEL (Long & Morgan, 1991), sendo TEL – nível limiar de 

efeitos (Threshold Effect Concentration) e o PEL – nível provável de efeitos (Probable Effect Level) e 

o ERL/ERM (Yin et al., 2002), sendo ERL – intervalo de efeito baixo (Effect Range-Low) e ERM – 

intervalo de efeito médio (Effect Range-Mediam). Estes VGQS diferem em valores nominais 

propostos para cada metal, mas todos têm como objetivo a proteção da vida em ambientes aquáticos. 

Geralmente as faixas destes valores propostos são divididas em três partes: (i) abaixo do valor mínimo 

sugerido, onde raramente um efeito adverso é esperado; (ii) entre o valor mínimo e o valor máximo, 
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quando provavelmente um efeito adverso é esperado e, finalmente (iii) superior ao valor máximo 

sugerido, quando frequentemente se espera um efeito adverso. 

A Tabela 6.3 mostra os VGQS TEL/PEL e ERL/ERM para As, Cd, Cr, Cu, Ni e Zn e o 

número de sítios amostrais (n) que se encontram dentro de cada faixa proposta para os valores guia 

adotados. Considerando somente estes critérios para avaliar a qualidade dos sedimentos, observa-se 

que dos vinte segmentos fluviais estudados todos extrapolam valores de PEL para Cd, dezoito para Ni 

e dezesseis para Cr. Já para valores de ERL/ERM que são menos restritivos, em dezoito dos sítios 

amostrais os valores excedem o limite superior para Cd, para Ni são treze ocorrências e, no caso do Cr, 

onze valores estão acima dos sugeridos para ERM. 

 Para o arsênio, apesar de somente oito amostras extrapolarem os limites superiores para os 

dois critérios, no sítio AV-14 de comportamento anômalo, a concentração é cerca de sete vezes maior 

do que o limite superior para ERL/ERM e trinta e duas vezes maior do que os limites sugeridos por 

TEL/PEL. Já para o cobre e zinco quase todos os segmentos fluviais apresentam concentrações destes 

elementos abaixo do nível inferior, ou entre o limite inferior e o superior. Estes VGQS adotados não 

fornecem dados para o cobalto e, portanto, este elemento não foi avaliado. 

Tabela 6.3 – Valores Guia de Qualidade para Sedimentos (em µg g-1) e (n) número de amostras dentro das faixas 

de cada VGQS. 

 TEL43 PEL* < TEL 
> TEL 

<PEL 
> PEL 

ERL** ERM** 
< ERL 

> ERL 

< ERM 
> ERM 

n n n n n n 

As 5,9 17 12 8 0 33 85 16 1 3 

Cd 0,6 3,5 0 20 0 5,0 9,0 0 2 18 

Cr 37,3 90,0 0 16 4 80 145 4 5 11 

Cu 35,7 197 8 0 12 70 390 19 1 0 

Ni 18,0 36,0 0 18 2 30 50 1 6 13 

Zn 123 315 18 1 1 120 270 18 0 2 

* Long & Morgan (2002) e ** Yin et al. (2002). 

 

6.3.3 - Extração Sequencial - Frações Operacionalmente Definidas 

Para o estudo do fracionamento das espécies estudadas, seis segmentos fluviais foram 

selecionados, priorizando dois pontos mais a montante (AV-00 e AV-01), dois tributários de maior 

expressão (AV-14 e AV-20) e dois pontos mais a jusante (AV-16 e AV-21). A Figura 3 apresenta os 

resultados deste experimento, com valores expressos em percentuais extraídos em cada fração para os 

seis elementos avaliados. De modo geral, os elementos químicos nos seis sedimentos fracionados têm 

um comportamento similar, sendo a fração residual a mais significativa e a fração oxidável a menos 

expressiva. A concentração de carbono orgânico oxidável é pouco significativa sendo que o valor 

máximo não ultrapassou a 10,1 mg g-1 e, considerando-se que os sedimentos são oriundos de ambientes 

essencialmente lóticos, os resultados são condizentes com as características físico-químicas. Por outro 
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lado, apesar dos sedimentos analisados serem enriquecidos com óxido de ferro, as espécies analisadas 

não estão preferencialmente associadas à fração redutível.  

A contribuição da fração de maior interesse ambiental, mais lábil, não é expressiva para a 

maioria dos elementos, com exceção do cobalto para todas as amostras e o cobre e zinco para os sítios 

AV-14, AV-20 e AV-21. De todos os elementos estudados o cobalto é o que se apresenta 

homogeneamente distribuído entre as frações trocável, redutível e residual. O arsênio e o cromo 

apresentam comportamento similar e se encontram preferencialmente associados à fração residual e, 

portanto, menos móvel em todos os seis sítios analisados. De montante para jusante, seguindo os seis 

segmentos fluviais investigados dentro da bacia do rio das Velhas, observa-se uma tendência dos 

elementos apresentarem maior mobilidade, ou seja, a distribuição dos elementos químicos nas frações 

mais lábeis, principalmente a trocável e redutível, aumenta e isto pode ser mais bem observado para Ni, 

Zn e As. Para o sítio AV-14, os resultados do fracionamento mostram um maior potencial de 

mobilidade dos elementos, principalmente para Co, Ni e Zn, já para o arsênio a fração redutível é a 

mais significativa. Estes dados acentuam a preocupação com a concentração de metais e As neste 

segmento fluvial. 
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Figura 6.3 - Fracionamento de As, Co, Cr, Cu e Zn em seis segmentos fluviais do alto curso da bacia do Rio das 

Velhas.  

 

6.3.4 - Fração Ambientalmente Disponível 

O conceito de disponibilidade de metais é muito utilizado e uma variedade de soluções pode 

ser empregadas para estimar esta porção mais lábil em sedimentos e outras matrizes de importância 

ambiental (Fernandes, 1997). As amostras dos seis segmentos fluviais, pré-selecionados para o 

fracionamento em três etapas, foram submetidas a uma extração em fase única com HCl 0,1 mol L-1. 

As percentagens extraídas para cada elemento foram comparadas com as percentagens obtidas na 

soma das três etapas do processo de extração sequencial e os resultados estão apresentados na Tabela 

6.4. De modo geral, para o As, Cu e Zn, a extração em fase única é similar à soma das frações em três 

etapas e para o Co, Cr e Ni os extratores usados no fracionamento em três etapas foram mais 

eficientes. Para o sítio AV-14, fortemente impactado, a extração com HCl 0,1 mol L-1 apresenta 

0

20

40

60

80

100

As Co Cu Cr Ni Zn

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

 (
%

)
Sítio AV-14 - Ribeirão Cardoso

0

20

40

60

80

100

As Co Cu Cr Ni Zn

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

 (
%

)

Sítio AV-16 - Rio das Velhas

0

20

40

60

80

100

As Co Cu Cr Ni Zn

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

 (
%

)

Sítio AV-20 - Ribeirão Sabará

Trocável Redutível Oxidável Residual

0

20

40

60

80

100

As Co Cu Cr Ni Zn

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

 (
%

)

Sítio AV-21- Rio das Velhas



Rocha, J. C. P., 2021 Distribuição, fracionamento e mobilização de elementos potencialmente tóxicos... 

 
 

128 

 

eficiência semelhante à extração em três etapas, para todos os elementos, com exceção para o Co e Cr, 

onde a soma das três frações mostrou maior eficiência.  

Tabela 6.4 – Comparação entre percentagens extraídas na soma das três etapas do processo de extração 

sequencial com a extração em única fase.  

Sítios de 
amostragem 

Extrações 
As Co Cu Cr Ni Zn 

% extraída 

AV-00 
Sequencial 1,3 68,0 20,0 18,0 11,0 14,7 

Fase única ≈ 0 31,3 18,2 0,7 6,1 8,4 

AV-01 
Sequencial ≈ 0 69,0 37,0 17,0 20,0 23,0 

Fase única ≈ 0 31,8 31,8 1,0 4,9 17,6 

AV-14 
Sequencial 24,0 96,7 46,0 21,0 85,0 77,0 

Fase única 19,9 30,5 30,5 6,6 83,7 79,1 

AV-16 
Sequencial 19,0 73,0 39,0 39,0 48,0 29,0 

Fase única 5,4 37,5 37,5 37,5 12,0 22,8 

AV-20 
Sequencial 12,0 53,0 38,0 38,0 45,0 73,0 

Fase única 16,7 43,2 43,2 43,2 11,5 65,0 

AV-21 
Sequencial 11,0 73,0 39,9 39,9 55,0 40,0 

Fase única 4,8 35,5 35,5 35,5 13,6 29,0 

 

 

6.3.5 - Implicações Ambientais 

A avaliação da integridade ecológica de sistemas fluviais é complexa e envolve o conhecimento 

de processos físicos, químicos e biológicos. No entanto, dados físico-químicos podem se tornar 

ferramentas úteis para se avaliar os riscos ambientais e estimar possíveis danos causados aos 

organismos bentônicos.  A Tabela 6.5 apresenta os fatores de mobilidade para cada elemento (Mf
i) e o 

fator de mobilidade global (Mf), que foram adaptados de Fernandes (1997). O fator de mobilidade 

individual para cada amostra foi calculado a partir da soma das concentrações de cada elemento 

extraído nas três fases do processo de extração sequencial, dividido pela concentração deste elemento 

na fração residual (Equação 6.1) e o fator de mobilidade global foi obtido a partir da soma dos valores 

da mobilidade individual (Equação 6.2). 

𝑀𝑓
𝑖 =

𝐶(𝑓𝑟𝑎çã𝑜 01)
𝑖 + 𝐶(𝑓𝑟𝑎çã𝑜 02)

𝑖 𝐶(𝑓𝑟𝑎çã𝑜 03)
𝑖

𝐶(𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)
𝑖  Eq. 6.1 

 

𝑀𝑓 = ∑ 𝑀𝑓
𝑖  Eq. 6.2 

 

Fernandes (1997) utilizou o mesmo fator, mas denominando fator de contaminação, para avaliar 

o impacto ambiental causado por cinco elementos (Cd, Pb, Cu, Cr e Zn) na laguna de Jacarepaguá, RJ. 
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O maior coeficiente individual calculado para este corpo d’água foi de 5,62 para o cobre.  Já Da Silva et 

al. (2002) aplicaram estes fatores para avaliar as condições ambientais do sistema fluvial Tietê-

Pinheiros, SP, Brasil e o fator de mobilidade global para seis elementos (Cu, Pb, Cd, Zn, Ni e Cr) 

variou de 2,9±0,7 para uma área considerada de controle (Barra Bonita) até 48±8 para a represa 

Billings, reconhecidamente poluída por metais e diferentes substâncias orgânicas (Da Silva et al., 

2002). 

Os fatores de mobilidade global calculados para o alto curso do rio das Velhas confirmam um 

enriquecimento de metais e As, nas frações mais disponíveis e ao longo do fluxo da bacia, ou seja, estes 

índices aumentam no sentido sítio AV-00 < AV-01 < AV-16 < AV-21. Os tributários AV-14 e AV-20, 

notoriamente mais impactados, apresentam os maiores índices de mobilidade, sendo que no ribeirão 

Cardoso (sítio AV-14) este fator chega a 41,65 e pode ser comparado com aquele determinado para a 

represa Billings (De Paula & Mozeto, 2001). O maior fator de mobilidade individual calculado para os 

seis segmentos estudados foi 31,25 para o cobalto e é aproximadamente seis vezes superior ao obtido 

para cobre na laguna de Jacarepaguá (Da Silva et al., 2002).  

Tabela 6.5 - Fator de mobilidade individual (Mf
i) e fator de mobilidade global (Mf)*. 

Sítios 
Amostrais 

As Co Cu Cr Ni Zn 
Mf=∑Mf

i 

 Mf
i 

AV-01 <0,01 2,20 0,56 0,19 0,23 0,30 3,48 

AV-14 0,33 31,25 0,82 0,26 5,74 3,25 41,65 

AV-16 0,23 2,66 0,64 0,11 0,90 0,40 4,94 

AV-20 0,14 5,40 0,94 0,13 0,83 2,78 10,22 

AV-21 0,26 2,70 0,64 0,10 1,19 0,65 5,54 

* Adaptado de Fernandes (1997). 

 
 

6.4 – CONCLUSÃO 

Os sedimentos superficiais do alto da bacia do rio das Velhas apresentam elevadas 

concentrações de cromo nos sítios mais à montante (sítios 00 e 01), anomalias para As, Co, Cr, Cu, Ni 

e Zn em amostras do ribeirão Cardoso (sítio 14), além de um enriquecimento de As, Cu e Zn para os 

pontos mais à jusante. 

Os VGQS aplicados (Tabela 6.3) classificam alguns segmentos fluviais como impactados, 

principalmente para As, Cd, Cr, e Ni, podendo, segundo estes critérios, causar efeitos adversos à 

comunidade bentônica. No entanto, estudos de fracionamento de alguns metais e As mostram que 

grande parte destes elementos está associada à fração residual (Fig. 6.3), com exceção do cobalto que 

se encontra homogeneamente distribuído entre todas as frações. O fator de mobilidade aplicado mostra 

que a distribuição espacial do grau de mobilidade global dos elementos químicos segue a tendência 

AV-00 < AV-01 < AV-16 < AV-21 < AV-20 < AV-14, sendo AV-20 e AV-14 tributários de grande 



Rocha, J. C. P., 2021 Distribuição, fracionamento e mobilização de elementos potencialmente tóxicos... 

 
 

130 

 

expressão em volume de água e de intensa intervenção antrópica como mineração e urbanização. O 

fator de mobilidade individual sugere uma menor mobilidade para o As e Cr e maior para o Co, 

influenciando diretamente na disponibilidade destes elementos. A comparação das percentagens 

extraídas usando processo de extração em três etapas e em única fase mostra a eficiência do 

procedimento mais simplificado para avaliação do potencial de disponibilidade para a maioria dos 

elementos químicos avaliados. As técnicas e os dados discutidos neste trabalho, no contexto das 

complexas questões ambientais, podem ser tornar ferramentas úteis no desenvolvimento de projetos 

que visem uma avaliação integrada para o gerenciamento da qualidade da bacia do alto do rio das 

Velhas. No entanto, a otimização de protocolos analíticos de extração sequencial e/ou em fase única se 

faz necessária, considerando que estes sedimentos são particularmente enriquecidos em óxidos de 

ferro.
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CAPÍTULO 7 

ASSESSEMENT OF METAL MOBILIZATION  

IN SEDIMENTS USING A KINETIC APPROACH  
 

 

Abstract2 

This paper presents a simple and low-cost methodology for assessment of metals mobilization in 

fluvial sediments aiming identify impacted areas by anthropogenic activities and potential 

environmental risks. The maximum content of a specific metal in sediment is evaluated from the 

partial digestion using aqua regia. The mobilization of metals from river sediments is emulated from 

the one-step chemical extraction process using the hydrochloric acid (HCl), which was 

mathematically modelled as two first-order reactions. Pseudo-total concentrations, total extracted 

contents, and quickly mobilized fractions of metals are compared to local background and sediment 

quality guide values in order to identify impacted areas by anthropogenic activities and potential 

environmental risks. A multivariate analysis of the experimental data allows identify similarities 

among the sampling sites and classified them according to geochemical affinity and mobility potential. 

The proposed methodology is applied in the investigation of the mobilization potential of eight metals 

(aluminum, cobalt, copper, chromium, iron, manganese, nickel, and zinc) in the fluvial system of the 

upper Velhas River basin.  

Keywords: Kinetic approach, Mobilization Potential, Metal, River Sediment. 

 

7.1 – INTRODUCTION 

Rivers play a very important social and ecological role as sources of freshwater, nutrient 

carriers, and ecosystems for many species. Since metals are not biologically degradable and can be 

extremely persistent in environment, the accumulation and the transportation of metallic elements in 

watercourses by natural and anthropogenic processes are big environmental concerns. Metals are 

found in rivers dissolved in water or incorporated to fluvial sediments bound to various compartments 

(Lin & Chen, 1998; Gismera et al., 2004; Snape et al., 2004; Labanowski et al., 2008; Väänänen et al., 

2018). A large part of metals fixed in sediments may be remobilized and released back to waters when 

occur variations in the river hydrology and geochemistry as result of a chain of events triggered by 

natural phenomena (climate changes, extreme rainfall, tectonic activities, etc) or anthropogenic 

interventions (land use, deforestation, road construction, urbanization, building and failure of dykes, 

                                         
2 Artigo submetido para publicação no periódico Environmental Earth Sciences, 2021 (Qualis A2).  
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dams, sea walls, and drainage, etc.) (Miller, 1997; Lin & Chen, 1998; Förstner, 2004; Chon et al., 

2012; Zhao et al., 2017; Väänänen et al., 2018; Malsiu et al., 2020). A possible mobilization of metals 

in a river can impact environments and communities that depend on the watercourse, compromising 

ecosystems, food chains, and drinking water supplies (Miller, 1997; Lin & Chen, 1998; Fangueiro et 

al., 2002; Solís et al., 2002; Chiron et al., 2003; Gismera et al., 2004; Fangueiro et al., 2005; 

Labanowski et al., 2008; Violante et al., 2010; Chon et al., 2012; Tsakovski et al., 2012; Rashti et al., 

2014; Hamdoun et al., 2015; Zhao et al., 2017). 

Worldwide water resource management institutes have recommended incorporate data related 

to mobility assessment and/or bioavailability of metals in watershed regulation laws (Varol, 2011; 

Islam et al., 2015; Väänänen et al., 2018; Liu et al., 2020; Wang et al., 2020). The analysis of local 

sediments is the most usual strategy in order to verify mobilization potential of a metal in fluvial 

systems (Malsiu et al., 2020). Sediments are significant repository of contaminants and important 

agents for the distribution of metals along the river basin, such that they reflect the historic evolution 

of geological matrix, land use, natural and anthropogenic inputs, and local environmental conditions 

(Förstner, 2004; Singh et al., 1997; Lin & Chen, 1998; Snape et al., 2004; Fangueiro et al., 2005; 

Yuan et al., 2014; Zhao et al., 2017; Liang et al., 2018; Malsiu et al., 2020). Although chemical 

extractants do not perfectly reproduce natural conditions, chemical extraction procedures using 

specific chemical reagents provide a simple, relatively safe, low-cost, and useful simulation technique 

to assess the mobilization potential of metals in sediments (Snape et al., 2004; Hamdoun et al., 2015). 

The experimental chemical extraction processes can be fitted to the model of two first-order reactions, 

which provides relevant physicochemical information and allows reasonable predictions of 

mobilitization potential and availability of the metal pools in sediments with good compromise among 

selectivity, sensitivity, accuracy, and expediency (Chiron et al., 2003; Gismera et al., 2004; Fangueiro 

et al., 2005; Labanowski et al., 2008; Hamdoun et al., 2015). 

This paper presents a simple and low-cost methodology for assessment of metals mobilization 

in fluvial sediments aiming identify impacted areas by anthropogenic activities and potential 

environmental risks. Since metallic contaminants are usually not bound in silicates (Reli¢ et al., 2010), 

the pseudo-total concentration of a specific metal evaluated from the partial digestion using aqua regia 

is considered its maximum content in sediment. The mobilization of metals from river sediments is 

emulated from the one-step chemical extraction process using the hydrochloric acid (HCl), which was 

mathematically modelled as two first-order reactions. Pseudo-total concentrations, total extracted 

contents with HCl and quickly mobilized fractions of metals in sediment samples are compared to 

local background values and sediment quality guide values in order to identify impacted areas by 

anthropogenic activities and potential environmental risks. A multivariate analysis of the experimental 

data allows identify similarities among the sampling sites and classified them according to 

geochemical affinity and mobilization potential. 
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The proposed methodology is applied in the investigation of the mobilization potential of eight 

metals (aluminum, cobalt, copper, chromium, iron, manganese, nickel, and zinc) in the fluvial system 

of the upper Velhas River basin (Brazil). 

7.2 - CHEMICAL KINETIC APPROACH 

The concentrations of extracted metal in the sediment [A] and in the solution [B] can be used 

as the representative variables of this process. The variation rate of extractable metal concentration in 

sediment and in solution with time t for a reaction A  B is given by (Tan & Lindenbaum, 1994; 

Gismera et al., 2004). 

− 
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
=

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
= 𝑘𝑓([𝐴], [𝐵]), Eq. 7.1 

where k is the rate for fixed experimental conditions. The function 𝑓([𝐴], [𝐵] represents an empirical 

law usually given by Ho and McKay, 1999; Gismera et al., 2004; El Seoud et al., 2017. 

𝑓([𝐴], [𝐵] = [𝐴]𝑙[𝐵]𝑚 Eq. 7.2 

where the exponent l and m are real numbers that express the order of reaction. 

 

A good approximation for the kinetic of a chemical extraction can be obtained using a first-

order approach, where the rate is directly proportional to the concentration of a single species 

(Gismera et al., 2004; Snape et al., 2004; Nackiewicz et al., 2020). Integrating this equation from t = 0 

to t, the concentration of metal [A] in sediment is given by 

[𝐴] = [𝐴]∞ + [𝐴]0𝑒−𝑘𝑡 , Eq. 7.3 

where [A]0 is the total concentration of extractable or mobilized metal and [A] is the total 

concentration of non-extractable or no-mobilized metal in sediment. Considering the principle of mass 

conservation, the total metal concentration [A]AR in sediment is 

[𝐴]𝐴𝑅 = [𝐴]∞ + [𝐴]0 = [𝐴] + [𝐵] Eq. 7.4 

 

such that the concentration of extractable metal in the solutions is 

[𝐵] = [𝐴]0(1 − 𝑒−𝑘𝑡). Eq. 7.5 
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However, the mobilization and availability of a metal depend not only on its concentration in 

sediment, but also on the sediment capacity to release it. The metal extraction presents different grades 

of selectivity due to different metal compositions in sediments with different mobilization levels 

(Gismera et al., 2004; Fangueiro et al., 2005). A chemical solution can easily extract water soluble, 

exchangeable, and weakly adsorbed metals from several compartments of sediments, while it can need 

more time to dissociate metals involved in complexes. Since the metal extraction in sediments usually 

presents two well-defined extraction stages with different reaction rates, two first-order reactions 

provides an improved characterization of the chemical process (Lin & Chen, 1998; Chiron et al., 2003; 

Gismera et al., 2004; Fangueiro et al., 2005; Labanowski et al., 2008). Considering independent first-

order model represents a metal fraction associated to a specific compartment of the sediment, the 

concentrations [A] and [B] are given by 

 

[𝐴] = [𝐴]∞ + [𝐴]1𝑒−𝑘1𝑡 + [𝐴]2𝑒−𝑘2𝑡 Eq. 7.6 

and 

[𝐵] = [𝐴]0 − [𝐴]1𝑒−𝑘1𝑡 − [𝐴]2𝑒−𝑘2𝑡  Eq. 7.7 

  

where [A]1 corresponds to concentration of readily extractable or quickly mobilized metal associated 

to the reaction rate k1, [A]2 is the concentration of less extractable or slowly mobilized metal 

associated to the reaction rate k2. The total concentration of metal in sediment and [A]AR is (Gismera et 

al., 2004; Fangueiro et al., 2005). 

 

[𝐴]𝐴𝑅 = [𝐴]1 + [𝐴]2 + [𝐴]∞ = [𝐴]0 + [𝐴]∞, Eq. 7.8 

 

7.3 - CHARACTERIZATION OF THE UPPER VELHAS RIVER BASIN REGION 

The Velhas River is an important watercourse in South-East Brazil that provides freshwater 

for human, agricultural, and industrial consumption along its trajectory towards the São Francisco 

River, of which is the major tributary by length. Its upper basin is situated between geographic 

coordinates 19o45' to 20o30' S and 44o30' to 43o07' W in a relevant mineral province known as Iron 

Quadrangle, which has been impacted since XVII Century by anthropogenic interferences associated 

to different activities related to mining and panning, industry, agriculture, tourism, and urban 

expansion due to its physical-geographical characteristics such as geology, hypsometry, slope, and 
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hydrography (Castro et al., 2011; Costa et al., 2018; Lemos & Magalhães Jr., 2019; Silva et al., 2019). 

The map of the upper Velhas river basin with the watercourse and main tributaries, lithostratigraphic 

units, ore occurrences, and municipalities is presented in Figure 7.1. 

 

 

 

Figura 7.1 – Map of the upper Velhas River basin sampling sites. Colors of lithostratigraphic area:     

 Sedimentary cover;  metasandstones and metaconglomerate;  metapelite;  metasandstone and 

metapelite;  itabirite and marble;  metaconglomerate, metasandstone, and metapelite;  metavolcanic rock; 

 granite-gneiss complex. 
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7.4 MATERIAL AND METHODS 

7.4.1 - Sampling and Sample Preprocessing 

Eight representative fluvial segments were selected in the area mapped in Figure 7.1 for sampling 

of superficial sediments: the sites identified as AV-00, AV-01, AV-02, AV-16, AV-18, and AV-21 are 

located in the main watercourse while AV-12 and AV-14 are situated in impacted tributaries. The site 

AV-12 is in the Macacos stream, which is a highly impacted tributary by iron oxides due to activities 

related to iron ore mining and the depositional increment of eroded particles of a rocky outcrop 

essentially constituted by itabirites located at upstream in this tributary (Cherem et al., 2011). The site 

AV-14 is in a tributary particularly called “Dirty Water” (Água Suja stream), which drains a region 

characterized by intense urbanization and activities in industrial scale of mining and processing of gold 

and iron ore. Superficial sediments were collected at depths of approximately 5 cm in different flooded 

depositional zones during the dry period, in order to have composite and representative samples of 

approximately 2 kg for each site according to recommendations of USGS (Shelton & Capbel, 1994). 

The samples were cooled and transported to laboratory, transferred to plastic recipients and dried at 

controlled temperature of (40±5) oC during approximately 48 hours. The dry samples were 

disaggregated and sieved using a 250 Mesh screen, and the passing material (< 0.063 mm) was used for 

analysis. 

7.4.2 - Laboratory Analysis 

Pseudo-Total Digestion 

The analysis of pseudo-total metal contents was performed from the partial digestion of 

sediment samples using aqua regia according to an adapted methodology based on standard ISO 11466. 

A sediment sample with (1±0.0001) g was dried and partially digested by 10 mL of aqua regia 

(HCl/HNO3 in proportion 3:1) at room temperature during 16 hours. Then, the solution was heated to 

80 oC for 2 hours. After cooling, the solution was filtered using quantitative quick filtration filter papers 

and transferred to a 50.00 mL type A volumetric flask. The residue was washed with small amount of 

2.0 mol L-1 HNO3 solution. The solution was homogenized and stored in closed polyethylene flasks at 4 

oC for chemical analysis. 

One-Step Chemical Extraction 

In the experiment, 20 mL of 1.0 mol L-1 HCl solution is added to (0.5±0.0001) g of sediment 

sample. This suspension is agitated in a 360o rotative Heidolph Reax-2 overhead shaker at room 

temperature during selected extraction times 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 16, 24, 32, and 48 hours. The resulting 

solution is centrifuged to 3000 rpm during 5 minutes. After filtering with 0.45 µm cellulose 
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membranes, the supernatant solution is collected and stored in closed polyethylene flasks at 4 oC for 

chemical analysis. 

Chemical Analyses 

Chemical analyses investigated the presence and the quantity of eight metals (aluminum, cobalt, 

copper, chromium, iron, manganese, nickel, and zinc) from different sediment matrices. Elements were 

quantified using optical emission spectrometer with coupled plasma source, radial view and multi-

frequency optics ICP-OES (SPECTRO, Ciros CCD model) in the Environmental Geochemistry 

Laboratory - Laboratório de Geoquímica Ambiental - LGqA/DeGeo/UFOP, Ouro Preto, Brazil. The 

quantification of iron, aluminum and silicon oxides is performed from full analysis by X-ray 

fluorescence of sediment samples using both techniques of dispersive wave-length (WD-WRF) and 

dispersive energy (ED-XRF) in the Center for Environmental Research - Zentrum für Umweltmedizin - 

UFZ, Leipzig-Halle, Germany. 

Quality Control in the Chemical Analyses 

Reagents with analytical purity grade or superior were used, and all solutions were prepared 

using distilled and demineralized water in Milli-Q® system (Water System, Millipore, Bedford, USA). 

The analytical curves were prepared from 1,000 mg L-1 standard solutions for ICP-OES (J.T. Baker and 

Merck) for all elements, except for iron, whose standard is 10,000 mg L-1. This work used Certified 

Reference Material (LKSD-2 and BRC 701) in order to assure the operational conditions of equipment, 

as well as in-house reference materials that present a similar mineralogical and/or chemical composition 

to analyzed samples in order to check the analysis routines and method performances (Fifield & Haines, 

2000). The use of available Certified Reference Materials for pseudo-total digestion allows recovery 

rates between 95% and 105% (Sahuquillo et al., 2002). All laboratory analysis steps were accompanied 

by analytical blank extractions in order to verify contamination sinks and assure reliability of the 

results. 

Curve Fitting and Estimation of Metal Fractions 

The model of two first order reactions must be fitted to the experimental data obtained from 

one-step chemical extraction experiments in order to assess the metal mobility potential in river 

sediments. The Curve Fitting Toolbox™ of the MATLAB® software package allows direct 

estimations of the parameters that provide the best fitting between its analytical mathematical solution 

given by Eq. 7.6 and experimental data obtained from one-step chemical extraction experiments. The 

mobilization levels of a metal in sediments are evaluated from the extractable metal fractions given by 

Lin & Chen (1998).  
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𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(%) = [
([𝐴]0 𝑜𝑟 [𝐴]1) × 𝑉

[𝐴]𝐴𝑅 × 𝑊 × (1 −
𝑤

100
)
] ×  100 

Eq. 7.9 

where V is the volume of the solution (L), W is the weight of sediment (g) and w is the moisture content of dried 

sediment (%). 

Assessment of Contamination Risk Potentials 

The risk potential of a metal in different aquatic environments can be evaluated from the 

comparison between its concentration in sediments and acceptable threshold levels established by 

environmental quality standards, which are usually predefined by government agencies (Väänänen et 

al., 2018). Examples of environmental quality standards are the sediment quality guide values 

(SQGV), which were established using an empirical approach that considers background metal data, 

toxicity tests, water and soil quality criteria, and evaluation of benthic communities obtained from 

extensive databases related to sediment contamination levels and biological responses (Macdonald et 

al., 2000). This work assessed the contamination risk potentials of cobalt, chromium, copper, nickel, 

and zinc in upper Velhas River basin using the protocol recommended by the Canadian Council of 

Ministers of the Environment (CCME), which establishes two limit SQGVs (Canadian Council of 

Ministers of the Environment, 1995). The Threshold Effect Level (TEL) is the lower SQGV that 

represents the concentration below which adverse biological effects rarely occur, which is calculated 

as the lower level of concentration that can induce adverse effects to 15% of the biological community 

and the upper level of concentration that does not causes adverse effects to 50% of the biological 

community. Thus, metal concentrations below the TEL level rarely cause harmful effects to the biota. 

The Probable Effect Level (PEL) is the upper SQGV that defines the concentration above which 

adverse effects frequently occur, which is computed as the upper level of concentration that can induce 

adverse effects to 85% of the biological community and the lower level of concentration that does not 

causes adverse effects to 50% of the biological community. In this context, adverse biological effects 

probably occur in biota for metal concentrations greater than the PEL level. 

7.5 - RESULT AND DISCUSSION 

The sediment samples collected in the upper Velhas River basin present a heterogeneous 

chemical composition with a matrix predominantly composed by silicates (27.09 - 81.05%), iron 

oxides (8.10 -5.70%), and aluminum oxide (3.03 - 15.17%) according to full analysis by X-ray 

fluorescence. The pseudo-total contents [A]AR and the extracted concentrations [A]0 and [A]1 of metals 

in sediment samples were compared to local geochemical references and sediment quality guide values 

in order to identify natural occurrences and anthropogenic pressures as well as to verify probable risks 

to river biota arising of possible mobilizations of these elements in aquatic environment. 
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7.5.1 - Iron, Aluminum, and Manganese 

High contents of iron, aluminum, and manganese in sediment samples are expected due to the 

geological composition of the region. These elements can modulate the mobilization of other metallic 

species because their oxides have high affinity with other metals and can adsorb alkaline cations and 

acid anions (Rieuwerts, 2007; Barrón & Torrent, 2013). In this context, iron, aluminum, and 

manganese play an important role in the distribution, transportation, and availability of other metals in 

various ecosystem compartments such as biota, soils, rivers, lakes, and oceans. The pseudo-total 

contents [A]AR and total extracted concentrations [A]0 and [A]1 of iron, aluminum, and manganese in 

sediment samples are presented in Fig. 7.2. 

The sediment samples of the upper Velhas River basin are characterized by iron abundance, 

which are from the main iron formations of Iron Quadrangle such as hematite, phyllites, Fe-dolomites, 

pyrite-rich phyllites, and mainly itabirites of the banded metamorphic formations (Rosière & Chemale 

Jr, 2000). It can be observed that one-step chemical extraction procedure only mobilizes quantities of 

iron that are weakly or moderately linked to the sediment matrix without changing the mineral particle 

structures. 

The pseudo-total content of iron [A]AR in the tributary AV-12 surpasses 470 g kg-1 and 

overcomes in 60% the local background value of 281.0 g kg-1 suggested by Costa (2015). However, 

the readily extracted fraction does not reach 2% of the pseudo-total content in the samples collected in 

tributary AV-12 and also does not surpass 12% in samples of other sampling sites. The same behavior 

is observed in relation to the total extracted fraction [A]0 using HCl in other sites, except in the 

tributary AV-14 where the iron content of 163.7 g kg-1 in the samples collected is almost fully 

mobilized (96%) after an extraction of 48 hours, demonstrating a greater fragility in the interactions 

between this metal and sediment on this site. The contents and the quickly mobilized fractions of iron 

slightly increase in the main watercourse downstream of tributaries AV-12 and AV-14. 

It is also observed that one-step chemical extraction procedure only mobilizes quantities of 

aluminum that are weakly or moderately linked to the sediment matrix without changing the mineral 

particle structure. The concentrations of aluminum are lower than local background value of 45.2 g  

kg-1 suggested by Costa (2015). The readily extracted fractions [A]1 do not exceed 5% of the pseudo-

total contents in representative sediment samples of the sites AV-00 and AV-01, which are situated in 

low environmental impact areas. The high concentrations of aluminum with low mobility in these 

upstream sites can be attributed to the natural occurrence of a metamorphic complex formed by 

gneissic and granitic rocks with high Al2O3 contents in pristine points as well as the possible existence 

of gibbsite in the region (Varajao, 1988; Boulangé et al.,1997; De Carvalho Filho et al., 2011; Nalini 

Jr., 2020). Considering the readily extractable contents [A]1 does not exceed 12.5% of respective 

pseudo-total concentrations [A]AR in the most of sampling sites, the mobility of the aluminum is low 
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along the investigated stretch of the river except in the site AV-14. Total extracted fraction [A]0 and 

the most quickly mobilizable fraction [A]1 of aluminum in sediment samples of the polluted tributary 

AV-14 are respectively 64% and 38%, which contributes to increase the availability of this ion at 

downstream points. 

Manganese has great geochemical affinity with iron, such that accumulations of this metal are 

invariably accompanied by high concentrations of iron oxides (Barrón & Torrent, 2013). The 

concentrations of manganese in the upper Velhas River basin are strongly related to local lithology, 

where this element frequently occurs as accessory of iron mineralization in itabirite intercalations, 

which forms many deposits of iron-manganese ore in this region essentially constituted by 

romanechite (psilomelana) and pyrolusite (Pires, 1977). The pseudo-total concentrations of manganese 

vary from 0.37 to 3.22 g kg-1 and exceed the local background value of 1.77 g kg-1 proposed by Leão 

(2019) in the sites AV-02, AV-12, AV-18, and AV-21. In despite of the high pseudo-total 

concentrations [A]AR of manganese in AV-02 and AV-12, the quickly mobilized fractions of this metal 

are low in these sites. However, high manganese concentrations in sites AV-16, AV-18, and AV-21 

are associated to high readily extractable fractions, which overcome 50% of the respective pseudo-

total concentration of this metal. Although the manganese has naturally a high mobilization capacity 

(Barrón & Torrent, 2013), the higher concentration of the most mobilizable species of this metal in the 

sampled sediments can also be associated to possible anthropogenic activities in the region, which 

involve a large mining concession area for iron and/or manganese exploitation, urbanization, 

metallurgical and steel industries. 

 

 

(a) (b) 
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Figura 7.2 – Pseudo-total contents [A]AR, total extracted concentration [A]0, and readily extracted concentration 

[A]1. 

 

7.5.2 - Cobalt, Chromium, Copper, Nickel, and Zinc 

The pseudo-total contents [A]AR and the extracted concentrations [A]0 and [A]1 of potentially 

dangerous metals present in the sediment samples must be compared with local geochemical 

references and sediment quality guide values in order to identify natural occurrences and 

anthropogenic pressures as well as to verify probable risks to river biota arising of possible 

mobilizations of these elements in aquatic environment. The concentrations of cobalt, chromium, 

copper, nickel, and zinc in sediment samples in the upper Velhas River basin are presented in Fig.7.3. 

The geogenic sources of cobalt in upper Velhas River basin are probably related to weathering 

processes of mafic and ultramafic rocks, which include schists (Ministério de Minas e Energia, 2014). 

Although the pseudo-total concentration [A]AR of metal reaches 258.0 mg kg-1 in the site AV-14, the 

discharge of this polluted tributary in the main watercourse practically does not affect the cobalt levels 

at downstream sampling sites, such that the distribution of this element along of the studied river 

stretch is relatively uniform. The pseudo-total concentrations [A]AR of cobalt overcome the regional 

background value for this metal in all sampling sites. The most quickly mobilized concentrations [A]1 

of cobalt are predominant in all sediment samples and represent 34% to 84% of their pseudo-total 

contents [A]AR in all sampling sites, which demonstrate a fragility of chemical linkages between this 

metal and sediment particles probably associated to the intensification of weathering and 

mineralization processes of rocks promoted by anthropogenic activities related to urbanization and 

mining. The readily extractable concentrations [A]1 of cobalt surpasses the TEL value in all sampling 

sites, such that possible mobilizations of this element represents a potential risk of occasional adverse 

effects for benthic community of the upper Velhas River basin.  

The pseudo-total contents [A]AR of chromium surpasses the local background value in all 

sampling sites except AV-02, and exceed the lowest limit of anomalous values in sites AV-00 and 

AV-01. The presence of chromium in sediment samples of upper Velhas River basin is result of a 

(c) 
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lithology of pristine sites composed by alkali-feldspar granite rocks and chromium rich metaultramafic 

rocks of the Green-Stone Belt (Lobato et al., 2001). Low readily extracted fractions [A]1 of chromium 

point to a predominantly geogenic origin of this metal in the sediment samples, which indicate the 

existence of possible natural sources of this element in region. Considering that quickly mobilized 

concentrations [A]1 of chromium are smaller than the TEL value in all sampling sites, short-term 

mobilizations of this metal do not represent risks to aquatic life in the upper Velhas River basin. 

However, the total extracted concentrations [A]0 of chromium surpass the TEL value at upstream 

points of AV-18 such that long-term mobilizations of chromium may potentially result in occasional 

adverse effects to benthic community in the sites AV-00, AV02, AV-12, and AV-16. Long-term 

mobilizations of chromium may result in frequent occurrence of adverse effects to river biota in the 

sites AV-01 and AV-14, where the extractable concentrations [A]0 overcome the PEL value. 

The element copper is naturally associated to chalcopyrite and presents a strict relation with 

schists and basic volcanic rocks (Costa, 2015). The pseudo-total concentrations [A]AR of copper are 

smaller than local background value and the total and readily extracted fractions [A]0 and [A]1 of this 

metal do not overcome respectively 50% and 17% at upstream of AV-14, indicating a possible 

geogenic origin of this element in the sediment samples of these sites of the upper Velhas River basin. 

Although the total extracted fraction [A]0 of copper in AV-14 does not reach 40%, the pseudo-total 

concentration [A]AR of this metal surpasses the local anomalous values in AV-14, which probably 

contributes to increase the concentrations of this element at downstream of this polluted tributary in 

addition to urban and mining activities in surrounding area. Considering that the total extracted 

concentrations [A]0 of copper are always smaller than TEL values, a possible mobilization of this 

metal does not represent a potential risk to the fluvial environment in the upper Velhas River basin. 

The pseudo-total contents [A]AR of nickel overcome the local background value in all 

sampling sites except AV-02, and can be almost completely mobilized in AV-01 and AV-02. The 

readily extracted fractions [A]1 does not surpass 16% in almost all sampling sites except in AV-14, 

where approximately 61% of an anomalous pseudo-total content [A]AR can be quickly extracted. The 

high concentration [A]AR and the high quickly mobilized fraction [A]1 in this polluted tributary can be 

attributed to an intense anthropogenic interference mainly resulting from gold exploitation and 

urbanization (Costa, 2015). Short-term mobilizations of nickel do not represent risks to biota in the 

upper Velhas River basin since the quickly mobilized concentrations [A]1 of this metal are always 

smaller than the TEL value in all sampling sites. However, long-term mobilizations of nickel can 

potentially result in occasional adverse effects to benthic community at AV-00, AV-16, AV-18, and 

AV-21, where the total extractable concentrations [A]0 of this metal surpass the TEL value, and in 

frequent occurrence of adverse effects to river biota at AV-01, AV-02, and AV-14, where the 

extractable concentrations [A]0 overcome the PEL value. 
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Zinc has capacity to substitute iron and manganese in oxides and silicates (Reimann & Caritat, 

1998). The contents of this element in sediment samples of the upper Velhas River basin may be 

related to its presence in clay minerals with remote origin since not direct correlation is observed 

between local lithotypes and concentrations of this metal (Costa, 2015). The pseudo-total 

concentrations [A]AR of zinc overcome the local background value at downstream of AV-12, 

surpassing the anomalous value in AV-14 and AV-21. The behavior of zinc is similar to nickel in the 

upper Velhas River basin, since this metal is almost completely extracted from the sediment samples 

of AV-01 and AV-02 after 48 hours, and the readily extracted fraction [A]1 increases at downstream 

sites of the polluted tributary AV-14. A possible mobilization of zinc does not represent a potential 

risk to biota along main watercourse, since the extracted concentrations [A]0 and [A]1 of this metal in 

almost all sampling sites are always lower than the TEL value for this element. However, the 

extractable concentrations of zinc surpass the TEL value in the sampling site AV-14, which means that 

a possible mobilization of this element in this site implicates in a potential risk of occasional adverse 

effects for benthic community in this polluted tributary. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 7.3 - Pseudo-total contents [A]AR, total extracted concentration [A]0, and readily extracted concentration 

[A]1of cobalt, chromium, copper, nickel, and zinc in sediment samples: (a) Cobalt, (b) Chromium, (c) Copper, 

(d) Nickel, and (e) Zinc. 

 

7.5.3 - Multivariate Analysis 

The sediment samples and sampling sites were classified according to geochemical affinity 

and mobilization potential from a multivariate statistical study of pseudo-total concentrations [A]AR 

and extractable fractions [A]0 using Minitab v 17. The variables are standardized dividing the 

difference between each one and the group mean by the standard deviation value. The amount of 

standardized variables is reduced in order to facilitate data analysis and classification using Principal 

Component Analysis (PCA), which compress them into smaller components. The classification of the 

samples is performed from a Hierarchical Cluster Analysis (HCA) according to the Euclidean 

distances in function of chosen standardized variables. 

The multivariate analysis related to the pseudo-total metal contents [A]AR is presented in the 

Figure 4. It is observed only two relevant components. The elements cobalt, copper, nickel, and zinc 

predominate in the first component, which accounts for 49.3% of the data variability. The second 

component accounts for 30.2% of the data variability and represents the elements aluminum, 

chromium, iron, and manganese, which compose the matrix of samples. The sampling sites can be 

classified in three groups according to sediment composition. 

The first group G1 stands out for a high first principal component score value and is composed 

only by the sampling site AV-14, which is located in a very impacted tributary with significantly high 

contents of trace elements. The second group G2 is composed by the sampling sites located in 

relatively pollution-free environment AV-00 and AV-01, whose low first principal component score 

values and negative principal component 2 values suggest low contents of trace elements and high 

concentrations of matrix elements, principally aluminum and chromium. The third group G3 is 

composed by the sampling sites AV-02, AV-12, AV-16, AV-18, and AV-21, which are located in a 

region where the anthropogenic interference is greater due to mainly mining of iron ore. This group 

presents intermediate score values for first and second principal components, which suggest 

(e) 
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intermediate concentrations of trace and matrix elements. The sampling sites were hierarchically 

clustered according to the sediment composition in the dendrogram, where is clear the subdivisions of 

the groups. 

 

 

 

 

Figure 7.4 – PCA and HCA analyses for data on the pseudo-total metal content [A]AR: (a) loading plot, (b) score 

plot, and (c) dendrograma. 

 

The multivariate analysis related to the total extractable metal content [A]0 is presented in the 

Figure 7.5. Such as the analysis related to [A]AR, it is also observed only two relevant components. 

The elements cobalt, chromium, nickel, and zinc predominate in the first component, which is 

characterized by a high mobilization potential. Although the aluminum had presented low mobility in 

the sediment samples, this metal is also included in this first group due to the relatively high loading 

value of the first principal component for this element. This first group accounts for 64.6% of the data 

variability. The elements copper and manganese predominate in the second component, which 

accounts for 17.6% of the data variability. Both components have low and similar values for iron, 

which may indicate that this element is not important in the data classification since it is a majority 

element in the sediment matrix. The sampling sites can be classified in three groups according to 

mobilization potential. The sampling site AV-14 has high contents of elements with high mobilization 

potential and stands out for high score values for PC1, such that it is placed in a completely distinct 

(a) (b) 

(c) 
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group G1. The second group G2 is composed by the sampling sites AV-16, AV-18, and AV-21, which 

have high contents of copper and manganese. The third group G3 is composed by the sampling sites 

AV-00, AV-01, AV-02, and AV-12, which has low score values for both components suggesting a 

low content of elements with high mobilization potential. The sampling sites were hierarchically 

clustered according the mobilization potential in the dendrogram. 

 

 

 

Figure 7.5 – PCA and HCA analyses for data on the pseudo-total metal content [A]0: (a) loading plot, (b) score 
plot, and (c) dendrograma. 

 

A comparison between both analysis results shows a “migration” or reclassification of the 

sampling sites AV-02 and AV-12, which suggests the potential existence of an additional group. In 

despite of the presence of contents of elements with high mobilization potential in these sampling 

sites, the extractability of these metals is low in these environments. A possible explanation for this 

fact can be that these river sites are impacted by iron, aluminum, and/or manganese oxides, whose 

high affinity for metals and anions reduces the extractability of metals with high mobilization 

potential.  In this context, the sampling sites AV-02 and AV-12 could be classified in an intermediate 

additional group between the relatively pristine environments AV-00 and AV-01 and the polluted 

places AV-18, AV-16, and AV-21. 

 

 

(a) (b) 

(c) 
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7.6 – CONCLUSIONS 

The proposed methodology provides a simple and cost-effective way to investigate the metals 

mobilization in sediments, consisting in an interesting alternative for data acquisition in regional scale 

that can support programs for sediment quality assessment. It is applied in order to assess the 

mobilization potential of eight metals (aluminum, cobalt, copper, chromium, iron, manganese, nickel, 

and zinc) in the fluvial system of the upper Velhas River basin (Brazil) aiming identify natural 

occurrences and anthropogenic pressures as well as verify probable risks to river biota. 

The results of this investigation are satisfactory. 

The mobilization potential of metals in sediments in upper Velhas River basin is related to 

different geochemical signatures of Iron Quadrangle and anthropogenic interventions in this region. 

Although high contents of iron, aluminum, and manganese in sediment samples are expected 

due to the geological composition of the region, the most mobilized concentrations of these metals in 

sediments can be associated to possible local anthropogenic activities involving mining, urbanization, 

metallurgical and steel industries. 

The origins of the chromium and copper in sediment samples of upper Velhas River basin 

seem predominantly geogenic, although the contents of these metals in the watercourses can have 

possible anthropogenic contributions. On the other hand, cobalt, nickel and zinc in sediment samples 

of upper Velhas River basin are apparently associated to anthropogenic interferences related to mineral 

exploitation and urbanization. 

Mobilizations of copper or zinc does not represent a potential risk to local biota, while 

occasional adverse effects for benthic community can occur in a possible mobilization of cobalt in the 

upper Velhas River basin. Although short-term mobilization of chromium or nickel do not represent 

risks to biota in the upper Velhas River basin, long-term mobilizations of these metals can potentially 

result in adverse effects to local benthic community. 

The sampling sites were classified into four distinct groups according to geochemical affinity 

and mobilization potential from a multivariate analysis of the experimental data obtained in partial 

digestion and one-step chemical extractions. The first and completely distinct group is composed only 

by the sampling site located in a very impacted tributary with significant contents of trace metals and 

high concentrations of elements with high mobilization potential. The second group is composed by 

the sampling sites with intermediate concentrations of trace and matrix elements, which are located in 

a region where the anthropogenic interference is greater due to mainly mining of iron ore. The third 

group is composed by the sampling sites located in relatively pollution-free environment characterized 

by low contents of elements with high mobilization potential and high concentrations of matrix 

elements. The fourth group is composed by sampling sites probably impacted by iron, aluminum, 

and/or manganese oxides, which have concentrations of metals with high mobilization potential and 
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low extractability that could be classified at an intermediate level between relatively pristine 

environments and polluted places. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS DE PESQUISAS FUTURAS 

  

 

8.1 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho contribui com um estudo da distribuição, do fracionamento e da mobilização de 

elementos químicos envolvendo, principalmente, os elementos potencialmente tóxicos nos sedimentos 

superficiais do alto curso da bacia do rio das Velhas. O estudo buscou distinguir a origem e avaliar o 

potencial de disponibilidade de elementos-traço em sedimentos superficiais, no contexto das 

complexas questões geológicas e ambientais que envolvem a província mineral do QFe, onde está 

inserida a porção mais alta desta bacia hidrográfica. Órgãos oficiais de gestão de recursos hídricos, em 

todo o mundo, têm confirmado a necessidade de incorporar informações sobre a avaliação da 

disponibilidade de elementos considerados potencialmente tóxicos no gerenciamento de bacias 

hidrográficas. Neste trabalho foram aplicados procedimentos de extração como fracionamento em 

várias etapas e uma abordagem cinética para emular a mobilização de diferentes elementos químicos, 

na expectativa de gerar informações mais detalhadas e que levem em consideração a assinatura 

geoquímica regional.  

Muito ainda precisa ser elucidado sobre as interações e competições entre os elementos 

químicos, os sítios de adsorção e os efeitos combinados com o compartimento biótico. Técnicas de 

extração sequencial e diferentes técnicas de extração em uma única etapa e em vários tempos, podem 

ser tornar ferramentas estratégicas no desenvolvimento de procedimentos que visem uma avaliação 

específica para o gerenciamento do alto curso do rio das Velhas e que, necessariamente, inclua a 

matriz sedimento. Por exemplo, uma técnica de extração cinética em uma única etapa e vários tempos, 

usando uma solução diluída de ácido clorídrico, permitiu identificar a existência de dois pools de 

associação de metais aos sedimentos. Esta técnica fornece uma indicação para o potencial máximo de 

extração de metal nas condições experimentais e pode ser tornar uma ferramenta útil para a previsão 

de riscos a curto e longo prazo. Já os dados da extração sequencial mostraram diferentes associações 

dos metais, mas, com significativas associações à fração residual. Apesar da presença de altas 

concentrações de óxido de ferro, alumínio e manganês nos sedimentos, os elementos analisados não 

apresentaram uma tendência de associação à fração dos óxidos, identificada no procedimento de 

extração sequencial como fração redutível. Neste caso, é importante lembrar que a técnica de extração 

sequencial utilizada não foi adaptada para as condições de altas concentrações de Fe, Al e Mn, como 

encontradas nos sedimentos da bacia do alto do rio das Velhas. 
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8.2 – CONCLUSÃO 

De modo geral, considerando os resultados apresentados e discutidos para as análises dos 

sedimentos superficiais, representativos da porção mais alta do rio das Velhas, pode-se concluir 

principalmente que: 

8.2.1 - Caracterização dos Sedimentos 

 apresentam uma composição heterogênea tanto do ponto de vista físico e granulométrico 

(tamanho de partículas) quanto do ponto de vista químico (composição das partículas). No 

entanto, esta matriz é, predominantemente, composta por silicatos e óxidos de ferro, alumínio 

e manganês e, em alguns casos, apresentam valores considerados anômalos para os elementos 

potencialmente tóxicos.  

 apresentam anomalias para As, Co, Cr, Cu, Ni e Zn em amostras do ribeirão Cardoso (sítio 

AV-14), além de uma tendência de enriquecimento de As, Cu, Fe e Zn para os pontos mais à 

jusante como AV-16, AV-18, AV-20 e AV-21. 

8.2.2 - Fracionamento Geoquímico  

 os dados obtidos do estudo do fracionamento geoquímico, usando um esquema de extração 

sequencial padronizado e para seis dos vinte sítios (AV-00, AV-01, AV-14, AV-16, AV-20 e 

AV-21) mostram que elementos-traço como As, Cr, Cu, Ni e Zn se apresentam, 

preferencialmente, associados à fração residual. Já o elemento Co se encontra 

homogeneamente distribuído entre todas as frações operacionalmente definidas por esta 

técnica. 

 na aplicação do procedimento de extração sequencial a contribuição da fração de maior 

interesse ambiental, ou seja, a mais lábil, não é expressiva para a maioria dos elementos 

avaliados, com exceção do já citado comportamento do Co em todos os sítios de amostragem e 

para os elementos-traço Cu e Zn, especialmente nos sítios AV-14, AV-20 e AV-21. 

 a combinação de dados obtidos da técnica de extração sequencial com os dados da extração, 

em uma única etapa e com HCl 0,1 mol L-1, permitiu calcular o fator de mobilidade individual 

e, neste caso, observa-se que os valores do potencial individual de mobilidade decrescem de 

acordo com a sequência: Co >> Ni > Zn > Cu > As > Cr, influenciando diretamente na 

disponibilidade destes elementos na interface água/sedimento.  

 o fator de mobilidade global, que avalia a distribuição espacial dos elementos químicos, segue 

a tendência AV-14 > AV-20 > AV-21 > AV-16 > AV-01 > AV-00, sendo AV-20 e AV-14 

dois tributários de grande expressão em volume de água e que sofrem intensas intervenções 

antrópicas como os processos mineração e os de urbanização.  



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 102, 195p. 

 

151 

  

 o tributário AV-14 (ribeirão Cardoso) apresenta um fator de mobilidade calculado de 41,65 

que pode ser comparado, no Brasil, com os dados da represa Billings, situada na região 

metropolitana de São Paulo e fortemente impactada por processos de industrialização e 

urbanização. 

 a técnica simplificada de extração com HCl 0,1 mol L-1, quando comparada com a extração 

sequencial em várias etapas, permite avaliar o potencial de disponibilidade para a maioria dos 

elementos químicos, a despeito desta extração não permitir a identificação de diferentes 

associações geoquímicas dos elementos-traço com a matriz sólida (sedimento). 

8.2.3 - Extração em uma Única Etapa com uma Abordagem Cinética 

 os dados da extração com HCl 1,0 mol L-1, a partir de uma abordagem cinética, junto com os 

dados de digestão com água régia permitem a modelagem matemática deste sistema fluvial 

com base no modelo de duas reações de primeira ordem. 

 a abordagem cinética, envolvendo uma extração em fase única e com uma solução aquosa de 

HCl 1,0 mol L-1, permite definir dois pools de associações para os EPT, sendo [A]1 

prontamente mobilizável e [A]2 lentamente mobilizável.  

 apresentam altos teores de óxidos de ferro e alumínio, mas com um baixo potencial de 

mobilização. No sítio AV-12 o teor de ferro chega a 470 g kg-1, entretanto a percentagem deste 

elemento extraível na fração prontamente mobilizável, [A]1 não atingem 2% da concentração 

obtida com extração com água régia (pseudo-total).   

 considerando a soma das frações extraíveis com HCl 1,0 mol L-1, [A]0, observa-se que no sítio 

AV-14, fortemente impactado por atividades antrópicas, o teor de Fe extraído atinge 96% e, 

neste mesmo sítio, observa-se um alto potencial de mobilização para os EPT investigados. 

 o Al apresenta um baixo potencial de mobilização para amostras representativas dos sítios 

AV-00 e AV-01, situados numa região com menor intervenção antrópica. Para estes dois 

sítios, o percentual extraído na fração prontamente mobilizável, [A]1 não excederam 5% 

quando comparados com a concentração pseudo-total. 

 altas concentrações de Al e baixo potencial de mobilização, em sítios localizados na porção 

mais alta da bacia, podem estar correlacionadas com os afloramentos do complexo 

metamórfico formado por gnaisse e rochas graníticas, bem como a ocorrência de gibbsita na 

região. 

 altas concentrações de ferro estão associadas a um baixo potencial de mobilização para o Mn e 

isto ficou evidente nos sítios AV-02 e AV-12. 
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 nos sítios localizados na porção mais baixa do curso principal do alto  Velhas, AV-16, AV-18 

e AV-21, altas concentrações de Mn estão associadas à fração prontamente mobilizada, 

ultrapassando a 50% da concentração obtida com água régia.  

 o Co foi considerado o elemento mais facilmente mobilizado de todos os EPT investigados e, 

neste caso, a quantidade extraída na primeira fração prontamente mobilizável é superior a 200 

mg Kg-1 para o sítio AV-14. 

 o Ni apresenta baixa mobilização atribuída a fração prontamente disponível, exceto para as 

amostras do sítio AV-14, e um comportamento similar ao Cr para as duas frações avaliadas.   

 o comportamento do Cr destaca-se no conjunto de dados, uma vez que apresenta valores mais 

elevados em relação ao background regional em todos os sítios de amostragem, exceto para as 

amostras representativas do sítio AV-02.  

 o Cr em amostras representativas de ambientes considerados menos impactados ou mais 

preservados, ou seja, AV-00 e AV-01 excedem até mesmo o limite inferior para o valor 

considerado anômalo na região do alto Velhas e do QFe. Esses sítios de amostragem drenam 

as rochas graníticas de feldspato alcalino dos complexos metamórficos e rochas 

metaultramáficas do Green-Stone Belt Rio das Velhas. 

 o Cr apresenta, proporcionalmente, o menor potencial de mobilização em relação aos demais 

elementos investigados por extração química em todos os sítios de amostragem, exceto para as 

amostras de comportamento anômalo encontradas no sítio AV-14.  

 o elemento Cu apresenta, para os sítios localizados acima do tributário AV-14, um baixo 

potencial de mobilização e, neste caso, a ocorrência natural pode estar associada a presença de 

calcopirita presentes nos xistos do grupo Nova Lima.  

 o Zn apresenta um baixo potencial de mobilização associado à fração prontamente mobilizada 

e uma tendência de aumento a partir do impacto causado pelo sítio AV-14, provavelmente 

associado a uma combinação de fonte natural e atividade antrópica.  

 a ocorrência de Zn pode estar relacionado à sua presença em argilominerais de origem remota, 

uma vez que nenhuma correlação direta é observada entre os litotipos locais e as 

concentrações desse metal. 

 tanto uma solução aquosa de HCl 0,1 mol L-1 quanto de 1,0 mol L-1 se mostram eficientes para 

a extração de metais em sedimentos enriquecidos com óxidos, principalmente, os de ferro. No 

entanto, a solução com maior concentração (1,0 mol L-1) permite a extração de quantidades 

significativas dos metais nos sedimentos, facilitando a determinação quantitativa nos extratos 

aquosos e explorando o potencial máximo de contaminação por metais. 

 o potencial de mobilização de metais em sedimentos do alto da bacia do rio das Velhas está 

relacionado às diferentes assinaturas geoquímicas do QFe e a intervenção antrópica do 
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ambiente. O processo de urbanização e as atividades minerárias expõem os substratos 

litológicos às condições intempéricas que favorecem a mobilização dos elementos químicos 

associados aos sedimentos.  

 O procedimento de extração em fase única e em diferentes tempos provê uma forma simples e 

econômica de investigar a mobilização de metais em sedimentos, constituindo-se em uma 

alternativa para aquisição de dados em escala regional.   

 de modo geral, os EPT somente podem ser disponibilizadas para a interface sedimento-água 

em um curto intervalo de tempo sob condições quimicamente agressivas, incompatíveis com 

ambientes naturais, particularmente os existentes no QFe. No entanto, estes sedimentos 

deverão sempre ser considerados com um potencial de risco de contaminação e devem ser 

acompanhados dentro de um programa de gestão deste recurso hídrico. 

8.2.4 - Valores Guias de Qualidade de Sedimentos 

 na comparação dos resultados de extração pseudo-total (com água régia) com os valores guias 

internacionais de qualidade de sedimento (VGQS), TEL e PEL, observou-se que todos os 

sítios de amostragem extrapolaram os valores de PEL (limite superior) para Cd, dezoito para 

Ni e dezesseis deles para Cr.  

 na comparação dos resultados de extração pseudo-total (com água régia) com os VGQS 

ERL/ERM,  que são menos restritivos do que o TEL e PEL, dezoito sítios extrapolaram o 

limite superior (ERM) para Cd, treze sítios para Ni e para Cr foram onze do total de vinte 

sítios de amostragem.  

 neste cenário e usando somente a matriz sedimento e os resultados obtidos via extração 

pseudo-total, os sítios de amostragem avaliados foram classificados como fortemente 

impactados devido a presença de As, Cd, Cr e Ni, podendo causar efeitos adversos à 

comunidade bentônica. 

 apesar dos estudos comparativos com VGQS apresentarem altos índices de contaminação dos 

sedimentos, particularmente por As e Cr, os resultados do fracionamento geoquímico e da 

abordagem cinética indicam que, de modo geral, os elementos potencialmente tóxicos estão 

associados à fração residual ou fração mais lentamente mobilizável, [A]2 dos sedimentos.  

 destaca-se o comportamento do Co associado à fração trocável e prontamente disponível, [A]1, 

e que apresentou valores acima de TEL para todos os sítios amostrados.  Neste caso, 

considerando a fração prontamente mobilizável e valores acima do TEL pode-se esperar que 

este elemento apresenta um grande potencial de risco para biota local. 

 quando se trata do elemento Cr e a fração mobilizável [A]0, uma atenção deve ser dada aos 

sítios de amostragem que ultrapassam os valores de PEL, todos a montante do sítio AV-18 e 
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em especial aos sítios AV-01 e AV-14 onde concentração mobilizada é superior ao valor de 

PEL. 

 a mobilização de Ni a curto prazo não representa riscos para a biota na bacia do alto rio das 

Velhas, uma vez que as concentrações rapidamente mobilizadas [A]1 desse metal são sempre 

menores que o valor TEL em todos os pontos de amostragem. No entanto, mobilização a 

longo prazo pode resultar em efeitos adversos ocasionais para a comunidade bentônica em 

AV-00, AV-16, AV-18 e AV-21, onde as concentrações mobilizáveis totais [A]0 deste metal 

ultrapassam o valor TEL, e na ocorrência frequente de efeitos adversos à biota fluvial em AV-

01, AV-02 e AV-14, onde as concentrações extraíveis [A]0 superam o valor PEL. 

8.3 - PERSPECTIVAS DE PESQUISAS FUTURAS 

Recomenda-se como perspectivas de pesquisas futuras: 

 avaliar a distribuição de metais e metaloides em sedimentos considerando as diferentes frações 

granulométricas que compõem esta matriz sólida e em todos os segmentos fluviais; 

 estudar a distribuição de EPT em fácies sedimentares, depositadas ao longo do canal dos 

diferentes segmentos fluviais para avaliar a influência histórica do fluxo das águas na 

composição química dos sedimentos; 

 investigar a origem e as diferentes associações do elemento Co, uma vez que este elemento 

apresenta alto grau de mobilização para todas as técnicas de extração adotadas neste trabalho; 

 ampliar os estudos cinéticos para aumentar o número de dados na expectativa de identificar o 

tempo de extração limite para a fração prontamente mobilizada para cada elemento-traço 

avaliado; 

 validar o procedimento de extração em uma única etapa usando solução de ácido clorídrico em 

diferentes concentrações e diferentes tempos; 

 correlacionar os dados de extração química com os parâmetros físicos e ecológicos obtidos a 

partir de dois outros projetos, que foram realizados concomitantemente durante a primeira 

campanha de campo deste trabalho, e que envolveram aspectos sedimentológicos e ecológicos 

para contribuir na avaliação da integridade ecológica dos segmentos fluviais investigados. 
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“Aprender sempre me fascina porque me capacita a ensinar” 

(Adaptado de Rubem Alves). 
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Anexo I 

Resultados de análises 

 

 

Resultados de Fluorescência De Raios-X 

Quadro I.1 – Resultados da análise de óxidos em amostras de sedimentos subdivididos em duas classes 

granulométricas amostra integral pulverizada e fração menor que 0,063 mm. 

Código Granulometria 

Al2O3 Fe2O3  MnO SiO2 

(% g 100g-1) 

1AV-00 integral 15,17 10,25 0,112 62,76 

1AV-00 < 0,063 mm 16,7 12,96 0,172 56,31 

1AV-01 integral 11,49  8,10  0,070  72,80  

1AV-01 < 0,063 mm 15,84  9,54  0,095  62,53  

1AV-02 integral 3,30  12,93  0,253  81,05  

1AV-02 < 0,063 mm 4,19  22,37  0,252  69,93  

1AV-03 integral 3,42  14,34  0,034  80,04  

1AV-03 < 0,063 mm  ---  ---  ---  --- 

1AV-04 integral 8,77  7,97  0,328  76,38  

1AV-04 < 0,063 mm 12,28  17,61  0,683  59,92  

1AV-05 integral 6,61  37,82  1,26  49,33  

1AV-05 < 0,063 mm 8,86  51,82  1,03  31,47  

1AV-06 integral 9,41  13,64  0,294  70,51  

1AV-06 < 0,063 mm 10,26  15,77  0,287  66,82  

1AV-07 integral 11,27  14,31  0,227  66,47  

1AV-07 < 0,063 mm 9,41  14,83  0,199  68,24  

1AV-08 integral 10,09  53,39  0,458  25,72  

1AV-08 < 0,063 mm 10,07  49,82  0,606  30,39  

1AV-09 integral 8,16  6,08  0,059  79,07  

1AV-09 < 0,063 mm 10,01  6,45  0,058  75,67  

1AV-10 integral 4,46  3,14  0,043  88,22  

1AV-10 < 0,063 mm 15,36  7,89  0,091  63,81  

1AV-11 integral 4,58  10,98  0,292  80,37  

1AV-11 < 0,063 mm 14,40  13,57  0,134  61,05  

1AV-12 integral 3,03  67,70  0,280  27,09  

1AV-12 < 0,063 mm 3,28  66,24  0,255  27,92  

1AV-13 integral 4,15  20,23  0,413  70,49  

1AV-13 < 0,063 mm 7,71  39,92  0,229  45,16  

1AV-14 integral 8,25  23,41  0,107  58,48  

1AV-14 < 0,063 mm 10,63  23,12  0,065  53,39  

1AV-15 integral 6,59  12,32  0,047  73,56  

1AV-15 < 0,063 mm 7,24  10,57  0,048  73,16  

1AV-16 integral 9,01  22,35  0,176  59,64  

1AV-16 < 0,063 mm 10,08  22,60  0,192  58,10  

1AV-18 integral 13,02  25,39  0,384  50,71  

1AV-18 < 0,063 mm 15,04  27,46  0,426  46,05  

1AV-20 integral 9,77  25,66  0,133  52,29  

1AV-20 < 0,063 mm 13,49  15,10  0,126  55,23  

1AV-21 integral 13,51  19,06  0,223  55,72  

1AV-21 < 0,063 mm 14,80  16,58  0,216  57,06  
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Cont. 
2AV-00  integral 11,87  8,76  0,070  71,39  

2AV-00 < 0,063 mm 12,91  9,02  0,061  68,37  

2AV-01 integral 11,49  8,71  0,089  71,57  

2AV-01 < 0,063 mm 15,29  10,03  0,068  63,40  

2AV-02 integral 3,88  14,18  0,364  78,69  

2AV-02 < 0,063 mm 4,29  19,67  0,301  72,42  

2AV-03 integral 4,01  17,47  0,041  74,58  

2AV-03 < 0,063 mm 3,46  24,73  0,038  68,12  

2AV-04 integral 5,13  8,71  0,243  81,88  

2AV-04 < 0,063 mm 11,66  32,01  0,445  48,40  

2AV-05 integral 4,89  61,01  2,718  26,99  

2AV-05 < 0,063 mm 8,07  53,14  1,375  31,66  

2AV-06 integral 6,33  11,49  0,244  76,95  

2AV-06 < 0,063 mm 10,86  22,70  0,294  58,85  

2AV-07 integral 3,61  15,25  0,190  77,34  

2AV-07 < 0,063 mm 5,07  44,12  0,188  47,16  

2AV-08 integral 5,79  60,48  1,446  27,84  

2AV-08 < 0,063 mm 5,56  64,15  1,130  25,47  

2AV-09 integral 4,85  6,58  0,048  84,12  

2AV-09 < 0,063 mm 10,01  6,55  0,052  75,42  

2AV-10 integral 3,66  2,68  0,040  90,03  

2AV-10 < 0,063 mm 12,36  7,39  0,091  69,39  

2AV-11 integral 3,52  7,91  0,153  85,12  

2AV-11 < 0,063 mm 11,34  13,21  0,064  66,48  

2AV-12 integral 2,57  64,80  0,281  29,18  

2AV-12 < 0,063 mm 4,87  51,10  0,230  39,41  

2AV-13 integral 7,61  29,45  0,243  56,49  

2AV-13 < 0,063 mm 8,08  32,24  0,169  53,40  

2AV-14 integral 4,86  35,43  0,271  54,69  

2AV-14 < 0,063 mm 4,80  43,81  0,132  47,16  

2AV-15 integral 11,18  11,00  0,092  65,59  

2AV-15 < 0,063 mm 12,82  8,84  0,081  66,39  

2AV-16 integral 7,18  23,30  0,204  63,13  

2AV-16 < 0,063 mm 11,63  29,54  0,254  50,28  

2AV-18 integral 7,35  16,70  0,209  69,88  

2AV-18 < 0,063 mm 8,87  26,90  0,228  57,83  

2AV-20 integral 8,11  20,38  0,154  64,44  

2AV-20 < 0,063 mm 9,35  21,13  0,112  62,65  

2AV-21 integral 6,33  18,50  0,183  69,60  

2AV-21 < 0,063 mm 7,44  31,98  0,199  55,66  
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Quadro I.2 – Resultados da análise de elementos-traço em amostras de sedimentos subdivididos em duas classes 

granulométricas amostra integral pulverizada e fração menor que 0,063 mm. 

Código Granulometria 

As Ba Co Cr Cu Ni Zn 

(mg kg-1) 

1AV-00 integral 37 172 43 517 35 185 79 

1AV-00 < 0,063 mm 47 180 40 421 98 182 114 

1AV-01 integral 77  166  43  374  31  144  77  

1AV-01 < 0,063 mm 54  235  38  402  198  177  158  

1AV-02 integral 10  130  47  71  19  56  30  

1AV-02 < 0,063 mm 11  135  42  111  77  74  66  

1AV-03 integral 45  75  48  93  18  37  30  

1AV-03 < 0,063 mm  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

1AV-04 integral 56  328  36  128  21  48  46  

1AV-04 < 0,063 mm 123  368  44  146  198  96  147  

1AV-05 integral 22  321  24  71  31  109  97  

1AV-05 < 0,063 mm 23  307  33  146  182  89  142  

1AV-06 integral 15  336  46  102  38  62  65  

1AV-06 < 0,063 mm 14  331  32  114  71  63  79  

1AV-07 integral 30  279  45  220  41  115  59  

1AV-07 < 0,063 mm 27  235  41  185  64  99  68  

1AV-08 integral 24  155  34  89  25  46  37  

1AV-08 < 0,063 mm 23  211  35  87  159  45  107  

1AV-09 integral 20  314  25  199  29  86  69  

1AV-09 < 0,063 mm 17  408  30  198  152  87  134  

1AV-10 integral 11  212  23  93  12  32  35  

1AV-10 < 0,063 mm 30  715  29  190  209  76  187  

1AV-11 integral 26  197  122  409  58  161  84  

1AV-11 < 0,063 mm 32  363  55  598  265  200  173  

1AV-12 integral 15  106  52  315  31  74  55  

1AV-12 < 0,063 mm 10  94  37  241  126  70  97  

1AV-13 integral 39  227  98  263  59  155  82  

1AV-13 < 0,063 mm 40  188  59  412  127  152  126  

1AV-14 integral 360  233  179  355  93  400  274  

1AV-14 < 0,063 mm 487  232  210  393  183  544  374  

1AV-15 integral 52  195  44  207  31  79  63  

1AV-15 < 0,063 mm 43  215  41  209  61  81  71  

1AV-16 integral 227  283  47  220  52  99  92  

1AV-16 < 0,063 mm 252  305  42  256  119  102  130  

1AV-18 integral 129  376  50  260  54  120  96  

1AV-18 < 0,063 mm 137  419  39  271  95  135  121  

1AV-20 integral 103  287  73  290  66  168  228  

1AV-20 < 0,063 mm 81  397  55  300  298  173  382  

1AV-21 integral 135  397  50  235  65  126  119  

1AV-21 < 0,063 mm 128  423  46  244  100  128  157  

2AV-00  integral 76  183  47  407  31  115  75  

2AV-00 < 0,063 mm 49  183  30  350  34  133  78  

2AV-01 integral 85  222  50  485  33  128  98  

2AV-01 < 0,063 mm 61  256  44  477  44  175  93  

2AV-02 integral 16  167  46  77  23  77  40  

2AV-02 < 0,063 mm 15  144  39  99  27  71  39  

2AV-03 integral 28  85  43  88  16  38  31  

2AV-03 < 0,063 mm 21  105  40  73  28  36  31  

2AV-04 integral 14  175  38  68  19  53  33  

2AV-04 < 0,063 mm 29  277  49  177  50  129  75  
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Cont. 
2AV-05 integral 21  871  29  102  40  71  75  

2AV-05 < 0,063 mm 17  436  23  86  163  54  122  

2AV-06 integral 14  270  41  77  33  50  50  

 2AV-06 < 0,063 mm 16  333  43  136  52  68  67  

2AV-07 integral 16  182  50  72  27  46  43  

2AV-07 < 0,063 mm 16  148  52  144  36  69  56  

2AV-08 integral 16  328  ND 58  21  57  48  

2AV-08 < 0,063 mm 15  228  ND 49  29  58  46  

2AV-09 integral 26  173  45  168  23  66  52  

2AV-09 < 0,063 mm 17  420  27  201  43  89  80  

2AV-10 integral 10  180  31  72  11  25  30  

2AV-10 < 0,063 mm 27  610  29  190  37  72  95  

2AV-11 integral 21  127  78  302  44  106  60  

2AV-11 < 0,063 mm 26  254  46  496  178  161  137  

2AV-12 integral 25  103  67  243  39  83  69  

2AV-12 < 0,063 mm 17  95  62  217  126  82  118  

2AV-13 integral 42  203  61  424  69  173  82  

2AV-13 < 0,063 mm 32  169  52  375  57  136  71  

2AV-14 integral 445  199  67  292  71  155  104  

2AV-14 < 0,063 mm 480  125  67  247  69  97  77  

2AV-15 integral 48  332  46  301  44  122  65  

2AV-15 < 0,063 mm 41  388  35  322  60  125  68  

2AV-16 integral 115  244  50  224  40  92  68  

2AV-16 < 0,063 mm 116  346  49  257  65  112  90  

2AV-18 integral 71  245  49  214  40  92  68  

2AV-18 < 0,063 mm 59  254  42  222  48  92  70  

2AV-20 integral 91  304  67  285  52  161  105  

2AV-20 < 0,063 mm 67  277  57  275  58  145  96  

2AV-21 integral 90  224  44  211  37  93  67  

2AV-21 < 0,063 mm 73  214  60  223  43  92  74  

   ND: Não detectável  
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Anexo II 

Resultados da digestão com água régia comparados com a soma da extração sequencial 

 

 

Distribuição dos Elementos-traço em Sedimentos do Alto Rio das Velhas 

 Na sequência da Figura de II.1(a-t) estão apresentados os resultados da digestão “pseudo-

total” comparados com os resultados da soma das três frações do procedimento BCR e mais a quarta 

fração que se trata de uma digestão “pseudo-total” do resíduo das demais frações para as vinte 

amostras de sedimentos de todos os segmentos fluviais avaliados para o alto curso da bacia do rio das 

Velhas.  
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Figura II.1 – Concentrações de As, Co, Cu, Cr, Ni e Zn extraídas por digestão “pseudo-total” e o comparativo 

com o somatório das frações extraídas pelo processo de extração sequencial BCR. 
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Prancha I 

 
 

 

Foto 1 – Sítio de amostragem AV-00 

Foto 2 – Sítio de amostragem AV-00 

Foto 3 – Sítio de amostragem AV-01 

Foto 4 – Sítio de amostragem AV-01 

Foto 5 – Sítio de amostragem AV-02 

Foto 6 – Sítio de amostragem AV-03 

Foto 7 – Sítio de amostragem AV-04 

Foto 8 – Sítio de amostragem AV-05 
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Prancha II 

 

 

Foto 9 – Sítio de amostragem AV-06 

Foto 10 – Sítio de amostragem AV-06 

Foto 11 – Sítio de amostragem AV-07 

Foto 12 – Sítio de amostragem AV-07 

Foto 13 – Sítio de amostragem AV-08 

Foto 14 – Sítio de amostragem AV-09 

Foto 15 – Sítio de amostragem AV-10 

Foto 16 – Sítio de amostragem AV-11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 

  

 

  

 

10

11 12

13

 

14

 

15

 

16

9



 
 

192 

 

Prancha III 

 

 

Foto 17 – Sítio de amostragem AV-14 

Foto 18 – Sítio de amostragem AV-12 

Foto 19 – Sítio de amostragem AV-13 

Foto 20 – Sítio de amostragem AV-11  

Foto 21 – Sítio de amostragem AV-15 

Foto 22 – Sítio de amostragem AV-16 

Foto 23 – Sítio de amostragem AV-18 

Foto 24 – Sítio de amostragem AV-18 
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Prancha IV 

 

 

Foto 25- Detalhes dos trabalhos de campo 

Foto 26- Detalhes dos trabalhos de campo 

Foto 27- Detalhes dos trabalhos de campo 

Foto 28- Detalhes dos trabalhos de campo 

Foto 29- Detalhes dos trabalhos de campo 

Foto 30- Detalhes dos trabalhos de campo 
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