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Resumo 

________________________________________________________ 

       

       A bacia do ribeirão Sardinha, objeto de estudo, desenvolveu-se sobre um substrato geologicamente 

diversificado que inclui rochas cristalinas do embasamento arqueano, sequências 

metavulcanossedimentares arqueanas do Supergrupo Rio das Velhas e rochas metassedimentares 

paleoproterozóicas do Supergrupo Minas. O Supergrupo Rio das Velhas apresenta mineralizações 

auríferas associadas às assembleias de elementos traço como As, Cd, Pb, Zn e Cu, que podem apresentar, 

dependendo das concentrações, elevada toxicidade. Já o Supergrupo Minas, se destaca devido à grande 

ocorrência de rochas itabiríticas, principal fonte de minério de ferro na região. Portanto, vários 

elementos químicos são disponibilizados para a bacia continuamente por fontes geogênicas, entretanto, 

os processos de liberação dos elementos podem ser alterados devido às interferências antropogênicas e 

mudanças na dinâmica do ambiente superficial. É neste cenário que se insere este trabalho, que apresenta 

como objetivo principal a análise geoquímica das águas, dos sedimentos atuais e dos depósitos 

sedimentares de barrancos e terraços do ribeirão Sardinha. A partir da análise dos sedimentos, também 

foram propostos valores de referência para elementos químicos de maior relevância.  

     A análise sazonal das águas do ribeirão Sardinha contou com 10 pontos bem distribuídos ao longo 

da bacia para aferição dos parâmetros físico-químicos (sólidos totais dissolvidos (STD), condutividade 

elétrica (CE), turbidez (T), pH e Eh) e coleta de amostras para análise química. Dentre os elementos 

químicos investigados, considerou-se os cátions principais (Na+, Ca2+, K+ e Mg2+), os metais Al, Fe e 

Mn e elementos traço como Ba, Cu, Li, Ti, Cd, Co, Cr, Ni, V, Zn, As e Pb. 

      Foram realizadas análises de 54 amostras de sedimentos, sendo13 referentes aos sedimentos atuais 

da bacia (em barras e canal), 15 correspondentes às fácies dos barrancos e 26 em fácies dos terraços. Foi 

realizado o levantamento de 8 perfis estratigráficos, em 4 barrancos e 4 terraços, onde foi feito o 

reconhecimento faciológico baseando-se na caracterização textural, mineralógica e na identificação de 

estruturas sedimentares. As amostras de sedimentos foram coletadas em cada fácies. Dos elementos 

químicos investigados, achou-se conveniente selecionar apenas aqueles de maior ocorrência na região 

de estudo, como As, Ba, Co, Cr, Cu, Li, Ni, V, Zn, Mn, Al, Fe, Pb e Ti. Três terraços foram selecionados 

para datação através da aplicação da técnica de Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). 

      A análise dos parâmetros físico-químicos das águas da bacia do ribeirão Sardinha indicou que os 

dados de STD, CE e T estão abaixo dos limites estabelecidos pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-

MG (2008). Os valores de pH foram básicos e as medidas de Eh indicaram condições oxidantes. Com 

relação aos elementos químicos analisados nas águas, observou-se que os valores de Fe ultrapassaram 

o permitido pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008) apenas em dois pontos, situados no 

baixo curso da bacia, durante o período chuvoso. No caso do Mn, os valores foram superiores ao 
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admitido pelos órgãos supracitados em todos os pontos de amostragens durante o período de chuva e 

apenas em dois pontos localizados no baixo curso da bacia no período de seca. Os elementos traço 

investigados não apresentaram concentrações críticas. 

      Quanto às análises químicas dos sedimentos, os gráficos de dispersão que envolveram Mn, Ba, Co, 

Ni, Fe e Ti mostraram um padrão diferenciado para as amostras dos terraços, indicando que houve uma 

mudança no processo de disponibilização dos elementos mencionados após a formação destes depósitos. 

Através da técnica de PCA, foi possível identificar padrões geoquímicos formados por grupos de 

amostras que apresentaram altas concentrações de Fe, Mn e elementos traço, correspondentes aos 

sedimentos atuais da bacia de estudo, e de Al relacionadas às fácies sedimentológicas compostas por 

material coluvionar e por sedimentos depositados em lagoa de cheia. Notou-se correlações entre 

elementos traço e elevadas concentrações de Fe e/ou Mn, provavelmente devido a uma grande influência 

de mecanismos de sorção em óxido-hidróxidos de Fe e Mn. 

      Os dados de assinatura geoquímica vertical mostraram que o Fe e o Mn tenderam a se acumular nas 

fácies de canal e barras e que o Al, apesar de estar presente em vários tipos de fácies, apresentou 

concentrações mais altas nas fácies constituídas por material coluvionar e formadas por depósitos de 

lagoa de cheia e planície de inundação. Elementos como Ba, Zn, Ni, Cr e Co frequentemente ocorreram 

associados às fácies de canal e barras. 

      Com relação as anomalias verificadas nos gráficos de estabelecimento dos valores de referência, foi 

possível estabelecer três padrões: o primeiro, relacionado às altas concentrações de Li, Pb, Cu, Ni e Cr, 

refere-se às fontes geogênicas; o segundo, associado aos teores elevados de Co, Mn e Ba, refere-se às 

interferências antropogênicas; e o último, formado pelos elementos Al e Zn, está relacionado tanto às 

fontes geogênicas quanto às intervenções antropogênicas. 

     Em quase todos os pontos de amostragem de sedimentos, as concentrações de As e Ni encontraram-

se acima dos limites de intervenção agrícola e as de Ba e Cr acima dos limites de alerta estabelecidos 

em São Paulo/Holanda. 
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Abstract 

________________________________________________________ 

 

      The Sardinha river basin, the focus of this study, is situated on a geologically diverse substrate that 

includes crystalline rocks of the archean basement, archean metavulcanosedimentary sequences of the 

Rio das Velhas Supergroup and paleoproterozoic metassedimentary rocks of the Minas Supergroup. The 

Rio das Velhas Supergroup presents mineralizations rich in gold associated with assemblies of trace 

elements such as As, Cd, Pb, Zn and Cu, which may present, depending on the concentrations, high 

toxicity. The Minas Supergroup stands out due to the large occurrence of itabirite rocks, the main source 

of iron ore in the region. Therefore, several chemical elements are provided to the basin continuously 

by geogenic sources. However, the release processes of the elements can be altered due to anthropogenic 

interferences and changes in the dynamics of the surface environment. In this context, the main objective 

of this work is the geochemical analysis of the waters, of the current sediments and of the sedimentary 

deposits from the cutbank and alluvial terraces of the Sardinha river. Based on the analysis of the 

sediments, background values were proposed for chemical elements of greater relevance. 

      Seasonal analysis of the waters of the Sardinha river was carried out at 10 points distributed along 

the basin to measure the physico-chemical parameters (total dissolved solids - TDS), electrical 

conductivity (EC), turbidity (T), pH and Eh) and collect samples for chemical analysis. The chemical 

elements investigated included the main cations (Na+, Ca2+, K+ and Mg2+); metals such as Al, Fe, and 

Mn; and trace elements like Ba, Cu, Li, Ti, Cd, Co, Cr, Ni, V, Zn, As and Pb. 

      A total of 54 sediment samples were analyzed, 13 of which correspond to the active drainage 

sediments (bars and channels), 15 of which correspond to cutbanks facies and 26 of which correspond 

to terraces facies. The stratigraphic description of 8 profiles was carried out, 4 of cutbanks and 4 of 

terraces, in which the texture, mineralogic composition, and sedimentary structures were characterized. 

The sediment samples were collected in each facies. Among the chemical elements investigated, only 

those with highest occurrence in the study region were selected, including As, Ba, Co, Cr, Cu, Li, Ni, 

V, Zn, Mn, Al, Fe, Pb and Ti. Three terraces were selected for dating through the application of the 

Optically Stimulated Luminescence technique (OSL). 

      The analysis of the physico-chemical parameters of the waters of the Sardinha river basin indicated 

that the data of TDS, EC and T are below the limits established by CONAMA (2005) and 

COPAM/CERH-MG (2008). The pH values were basic and the Eh measurements indicated oxidant 

conditions. Regarding the chemical elements analyzed in the waters, it was observed that the Fe values 

exceeded the values established by CONAMA (2005) and COPAM/CERH-MG (2008) at only two 

points located in the downstream portion of the basin during the rainy season. In the case of Mn, the 

values were higher than those allowed by organs mentioned above at all sampling points during the 
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rainy season and at only two points located in the lower course of the basin during the dry season. The 

trace elements investigated did not present critical concentrations. 

      Concerning the chemical analysis of the sediments, the dispersion graphics involving Mn, Ba, Co, 

Ni, Fe and Ti showed a different pattern for the terraces samples, indicating that there was a change in 

the process of providing these elements after the deposition of the terraces. The Principal Components 

Analysis indicated geochemical patterns formed by groups of samples that presented high Fe, Mn and 

trace elements contents, corresponding to the active drainage sediments of the basin, and high Al 

concentrations related to sedimentological facies constituted by colluvium material and by sediments 

deposited in ox-bow. Correlations between trace elements and high concentrations of Fe and/or Mn were 

observed, probably due to a great influence of sorption mechanisms in Fe and Mn oxide-hydroxides. 

      Vertical geochemical signature data showed that Fe and Mn tended to accumulate in channel and 

bars facies and that Al, although present in several types of facies, had higher concentrations in the facies 

constituted by colluvium material and formed by ox-bow deposits and flood plain deposits. Elements 

such as Ba, Zn, Ni, Cr and Co, frequently occurred associated with channel and bars facies.  

      According to the anomalies verified in the graphs of establishment of the background values, it was 

possible to establish three patterns: the first, related to the high concentrations of Li, Pb, Cu, Ni and Cr, 

refers to the geogenic sources; the second, associated to the high levels of Co, Mn and Ba, to the 

anthropogenic sources and the last pattern, formed by the elements Al and Zn, can be related to both 

geogenic and anthropogenic sources. 

      At almost all sediment sampling points, concentrations of As and Ni were above the agricultural 

intervention limits while the contents of Ba and Cr were above the alert limits established in São 

Paulo/The Netherlands. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1– APRESENTAÇÃO 

As técnicas de produção utilizadas na extração mineral estão cada vez mais sofisticadas visando ao 

aumento da quantidade de matéria prima extraída a fim de suprir as necessidades da vida moderna. A 

sociedade atual encontra-se completamente dependente dos bens minerais e para sustentar todo o 

conforto e a praticidade que eles proporcionam, demanda-se um aumento das explorações de bens 

metálicos a exemplo do ferro, muitas vezes desencadeando desequilíbrios no ambiente superficial da 

área de influência das operações, principalmente a jusante dos empreendimentos minerários. 

Com o desenvolvimento da prática extrativista, os elementos e/ou associações minerais 

incorporados aos depósitos minerais explorados são facilmente mobilizados e adicionados às redes de 

drenagem, podendo desencadear mudanças nos padrões hídricos da bacia envolvida. Além disso, as 

águas utilizadas nos processos de extração e beneficiamento do minério podem receber óleos, graxas e 

reagentes orgânicos que, caso sejam destinados aos afluentes, podem causar um desequilíbrio do sistema 

fluvial (Costa 2001). Neste contexto, torna-se provável a ocorrência de alterações na composição 

química da água, o aumento do volume de sólidos em suspensão (turbidez) e consequentemente 

mudanças dos parâmetros físico-químicos da água, como pH, Eh, condutividade, salinidade e 

alcalinidade. Os parâmetros alterados apresentam alto poder dispersivo, podendo assim contaminar os 

sedimentos, as águas e, consequentemente, comprometer a biota existente nos rios.  

Diante desta realidade, este trabalho pretende averiguar o quanto o setor minerário vem 

influenciando as características hidrossedimentológicas da bacia do ribeirão Sardinha, localizada na 

porção sul do Quadrilátero Ferrífero-MG. Vale ressaltar que desde os fins do século XVII já existiam 

garimpos de ouro localizados em fazendas e a prática rudimentar de extração do minério de ferro na 

região (Baeta et al. 2012).  

O Quadrilátero Ferrífero ocupa uma posição de destaque na extração de Fe em Minas Gerais, 

fazendo com que o estado seja responsável por 69,2% de sua produção no país (segundo o sumário 

mineral brasileiro de 2013 do DNPM). De acordo com Roeser & Roeser (2010), existem cerca de trinta 

minas em operação que exploram este metal na referida província mineral. Desta forma, a empresa 

Gerdau (Figura 1.1) é um dos investidores deste setor que vem administrando, desde 2011, a mina de 

Miguel Burmier, situada no distrito homônimo pertencente à Ouro Preto, mais precisamente na zona de 

cabeceira da bacia do ribeirão Sardinha, foco deste estudo.  
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       Diante da interferência de todo o histórico da mineração na região da bacia do ribeirão Sardinha, a 

finalidade desta pesquisa é obter dados provenientes de observações de campo e de análises químicas 

(água e sedimento) que mostrem possíveis alterações decorrentes das atividades antrópicas exercidas na 

área de estudo.  

 

       Em vários trechos do ribeirão Sardinha é possível observar depósitos fluviais como barrancos, 

planícies de inundação e terraços aluviais (Figura 1.2). Esses últimos, que podem ser definidos como 

depósitos fluviais antigos, são extremamente importantes por representar uma memória do padrão 

sedimentológico anterior a todo registro de exploração mineral da região. Portanto, a existência desse 

conjunto de depósitos, juntamente com outros mais recentes, permite uma comparação (em termos 

composicionais e granulométricos) entre o ambiente atual e aquele sem contribuição antrópica 

registrado nos terraços aluviais. O levantamento baseou-se principalmente na identificação das fácies 

sedimentares presentes nos barrancos e terraços, na amostragem de cada fácies individualizada, bem 

como na coleta de sedimentos provenientes dos depósitos mais recentes, como do canal fluvial e das 

barras longitudinais e em pontal. As análises mineralógicas, granulométricas e geoquímicas realizadas 

em cada fácies e nas amostras de sedimentos permitiram a interpretação das variabilidades naturais e 

antrópicas e a identificação de anomalias geoquímicas que podem comprometer a “saúde” do 

ecossistema e consequentemente das comunidades dos distritos de Miguel Burnier e Engenheiro 

Correia, presentes na área de estudo.  

Figura 1. 1 – Infraestrutura da usina de beneficiamento de minério de ferro da empresa Gerdau situada na zona 

de cabeceira do ribeirão Sardinha, no distrito de Miguel Burnier (MG), fotografia de Ferreira (2012). 
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Neste cenário de preocupação com a qualidade do ambiente superficial da bacia do ribeirão 

Sardinha, torna-se relevante o desempenho desta pesquisa que pode contribuir para o desenvolvimento 

de medidas mitigadoras que minimizem o impacto ambiental causado pelo setor mineral. 

1.2 – OBJETIVOS  

       O presente trabalho pretende verificar a influência natural e da atividade minerária (principalmente 

de ferro, manganês e ouro) nos padrões sedimentológicos e geoquímicos da bacia do ribeirão Sardinha, 

bem como a qualidade da água desse sistema hídrico. Neste sentido, seguem os principais objetivos 

específicos: 

• Caracterizar os ambientes deposicionais relativos às associações de fácies de barrancos e terraços e 

compreender a influência destes ambientes e sub-ambientes na composição granulométrica, 

mineralógica e geoquímica dos depósitos sedimentares; 

• Detectar a variabilidade e disponibilidade de associações minerais, de compostos/elementos químicos 

presentes nos sedimentos de barras, leito, planícies de inundação, barrancos e terraços aluviais; 

• Determinar os valores de referência (background geoquímico) para o ferro e outros elementos 

considerando os conteúdos determinados em terraços aluviais e, a partir dessas informações, quantificar 

as contribuições naturais e antropogênicas; 

• Datar sedimentos dos terraços aluviais por Luminescência Opticamente Estimulada para auxiliar no 

estabelecimento dos valores de referência (background); 

• Realizar monitoramento hidrogeoquímico sazonal que inclui a determinação de parâmetros de 

qualidade da água como pH, Eh, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e turbidez, bem como 

a análise dos componentes químicos presentes na água em diversos pontos distribuídos em toda a rede 

de drenagem. 

Figura 1. 2 – Planície de inundação (PI) e terraço aluvial (T) na bacia do ribeirão Sardinha.  
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1.3 – LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO  

A região de estudo localiza-se na porção sul do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, e envolve 

toda a bacia do ribeirão Sardinha, onde o alto e o baixo curso situam-se nos distritos ouropretanos de 

Miguel Burnier e Engenheiro Correia, respectivamente, totalizando uma área de aproximadamente 50 

Km2 limitada pelas coordenadas UTM 7738750 e 7751250 N e 625000 e 630625 E.  

O ribeirão Sardinha é um tributário do ribeirão do Mango, este deságua no ribeirão Mata Porcos que 

nas proximidades do município de Itabirito, passa a se chamar rio Itabirito, um importante afluente do 

Alto Rio das Velhas. 

O acesso a essa área, a partir do trevo do município de Ouro Preto em direção a Belo Horizonte, 

faz-se primeiramente através da MG-356, onde percorre-se 16,3 Km até Cachoeira do Campo e toma-

se o acesso à Santo Antônio do Leite, na MG-440. Nesta via, percorre-se mais 7,2 Km até o 

entroncamento com a estrada de terra que liga este distrito à Engenheiro Correia e Miguel Burnier (MG-

440). Este local dista aproximadamente 7,1 Km da pequena ponte sobre o ribeirão do Mango, situada 

na entrada do distrito de Engenheiro Correia, bem próxima à confluência do ribeirão Sardinha com este 

rio. Desta forma, todo o trecho descrito dista cerca de 30,6 quilômetros do município de Ouro Preto-

MG (Figura 1.3). 
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1.4 – ASPECTOS HISTÓRICOS DA ÁREA INVESTIGADA 

 Uma breve compilação sobre os aspectos históricos da área de estudo torna-se relevante por se 

tratar de uma região onde a exploração de bens minerais remonta aos tempos coloniais. 

Grande parte da bacia do Ribeirão Sardinha situa-se dentro dos limites territoriais do distrito 

ouropretano de Miguel Burnier, sendo este fruto de toda uma trajetória histórica que se iniciou desde os 

fins do século XVII. 

Figura 1.3 – Mapa de localização da bacia do ribeirão Sardinha e vias de acesso. Elaboração cartográfica 

baseada em DNPM (1962), IGA (1981) e imagens de satélite do Google Earth (março de 2016). 
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A região atualmente conhecida como “Miguel Burnier” recebeu outras denominações no período 

colonial. Primeiramente a localidade ficou conhecida como “Rodeadouro (ou Rodeio) da Itatiaia” por 

apresentar acessos, onde percorriam os bandeirantes, a procura de bens minerais. Esses caminhos, que 

contornavam a porção W e NW da Serra de Ouro Branco, também foram muito importantes por serem 

rotas principais que recebiam o tráfego proveniente das regiões sul e sudeste do Brasil e posteriormente 

por favorecer as trocas comerciais que ocorriam entre Vila Rica e o “Rodeio” (Baeta et al. 2012). 

Com o tempo, outros itinerários foram se formando na região à medida que se instalavam novas 

propriedades rurais, muitas delas dedicadas à exploração do ouro ou à criação de gado para 

abastecimento de Vila Rica. As nomeações dadas às fazendas ou “paragens” como São Julião dos 

Caldeirões, Caldeirões de Antônio Dias, Fazenda do Chiqueiro do Alemão, Sesmaria do Sande, Bule, 

Fazenda do Pires e Vigia serviam para identificar também as diversas localidades existentes dentro do 

“Rodeadouro” (Figura 1.4) (Baeta et al. 2012). 

 

Segundo Bohrer (2011), ainda na fase colonial, existiu uma promissora mina de ouro localizada no 

Morro do Gabriel, divisor natural entre as bacias do Rio das Velhas e do Paraopeba, uma fábrica de ferro 

no “Sande” e uma fábrica de cal na paragem “do Vigia”. Existem poucos registros da atividade minerária 

nesta época, provavelmente devido às estratégias utilizadas pelos produtores de minério como uma 

forma de absterem-se dos impostos cobrados por Portugal.  

A partir de 1808, com a vinda da Família Real para o Brasil, iniciou-se um período de grande busca 

das riquezas minerais. Desta forma, vários cientistas foram convidados a estudar os terrenos mineiros, 

dentre eles, o Barão de Eschwege, que após estudos mais detalhados, inaugurou, em 1811, a Fábrica de 

Ferro Patriótica na região do “Rodeio” (Bohrer 2011). Segundo Baeta et al. (2012) a fábrica, situada na 

Figura 1. 4 – Detalhe do mapa de Eschwege de 1821 mostrando a região do Rodeio. A imagem foi reproduzida 

do trabalho de Baeta et al. (2012), onde não consta o sistema de coordenadas. 
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porção ocidental do atual distrito de Miguel Burnier, quando fundada apresentava dez sócios, o que 

contribuiu para sua continuidade no mercado mesmo após o retorno de Eschwege à Europa, ocorrido 

em 1821. 

Em abril de 1818, os bávaros Johann Baptiste Von Spix e Carl Friedrich Philipp Von Martius 

estiveram na Fábrica Patriótica e em seus arredores. Referindo-se a visita realizada na mina do Sr. 

Romualdo José Pereira de Barros, eles teceram comentários sobre as ocorrências de ouro do local: 

 - “O metal é tão finamente disperso no quartzo desagregado, que nas fendas está coberto de uma 

camada terrosa contendo pirolusita, e as partículas de seu pó não podem às vezes ser reconhecidas a 

olho nu” (SPIX & MARTIUS, V.1, 1981:89 in Baeta et al. 2012); 

- “Também o xisto argiloso, que nas fendas é igualmente coberto por pirolusita terrosa e está 

frequentemente coberta de um preto dendrolítico, contém ouro; porém nesta mina só se exploram filões 

de quartzo” (SPIX & MARTIUS, V.1, 1981:89 in Baeta et al. 2012).   

Von Eschwege registrou ocorrências de ouro e topázios na região. O ouro aparecia em grande 

quantidade a nordeste da Fábrica Patriótica (noroeste de Miguel Burnier) no Morro de Santo Antônio, a 

sudoeste do atual povoado de Engenheiro Correia (Baeta et al. 2012). 

No período entre 1848 e 1850, o naturalista alemão Hermann Burmeister esteve no Brasil e em sua 

passagem pela região do “Chiqueiro”, relatou ocorrências de minério de chumbo e cromo no Morro de 

Santo Antônio (Baeta et al. 2012). 

Uma nova fase se iniciava na região nos fins do século XIX devido principalmente a inauguração 

da Estação Ferroviária de Miguel Burnier, no dia 16 de julho de 1887. O nome dado foi uma homenagem 

ao diretor da rede ferroviária no ano de 1884, o engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, pois o 

mesmo veio a falecer em 29 de julho daquele mesmo ano. A estação foi de grande importância para a 

região já que a mesma movimentava um fluxo de carga intenso (Baeta et al. 2012).  

Em 1893, o Comendador Carlos Wigg comprou a maioria das terras da região e implantou a usina 

de produção de ferro denominada “Usina Wigg”, dando início a uma nova fase de industrialização no 

distrito. Neste mesmo ano iniciou-se a extração de jazidas de manganês, primeira mina de exploração 

deste metal no Brasil (Bohrer 2011).  

Segundo relatos, a Usina Wigg utilizava também calcário (fundentes) e areia para moldagem, além 

do ferro e do manganês (Baeta et al. 2012). 

Apenas em 30 de agosto de 1911, o povoado de “Rodeio” recebeu o nome de São Julião, sendo a 

sede do mesmo localizada aos arredores da Estação Burnier, porção sul do atual distrito de Miguel 

Burnier. Em 8 de outubro de 1929 determinou-se que a sede abrangeria a área da Usina Wigg 

(atualmente propriedade da Gerdau). Em 17 de dezembro de 1948 uma nova lei é decretada propondo o 

nome de Miguel Burnier para o distrito e o estabelecimento dos novos limites existentes até a atualidade, 
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mas mesmo assim, muitos moradores afirmam que este nome se restringe à área da usina sendo todo o 

restante correspondente à São Julião (Baeta et al. 2012). 

Para suprir as necessidades dos fornos da Usina Wigg, desenvolveu-se no distrito de Miguel Burnier 

a prática da monocultura de eucalipto e pinus. Outra atividade muito comum na década 1950, foi o 

funcionamento de várias olarias em uma localidade denominada Crockatt de Sá (Baeta et al. 2012). 

Em 1969, a Usina Wigg foi desativada sendo em seguida assumida pelo Grupo Votorantim que 

inaugurou no mesmo ano a Siderúrgica Barra Mansa, onde se destacava além da produção de ferro, a 

extração de pedras para comercialização de britas e produção de carvão. Em 1996 a Siderúrgica Barra 

Mansa foi fechada (Baeta et al. 2012). Em fins de 2003, a Gerdau Açominas adquiriu da Barra Mansa 

diversas minas, dentre elas a Mina de Miguel Burnier (Bohrer 2011), que se encontra até os dias de hoje 

sob sua concessão. 

De acordo com o jornal editado pelo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) no dia 20/07/2012, o 

Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) concedeu à Gerdau Açominas, em agosto de 2011, 

a licença de instalação (LI) para a ampliação da capacidade de produção na mina Miguel Burnier. 
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CAPÍTULO 2 

CONTEXTO GEOLÓGICO E FISIOGRÁFICO DA BACIA DO 

RIBEIRÃO SARDINHA 

 

2.1 – GEOLOGIA REGIONAL 

       A área de estudo situa-se na porção S da província do Quadrilátero Ferrífero, onde afloram, segundo 

Alkmim & Marshak (1998), cinco unidades principais: terrenos gnáissicos-migmatíticos arqueanos, 

representados pelo embasamento cristalino, sequências vulcano-sedimentares do tipo greenstone belt 

arqueanas, englobadas no Supergrupo Rio das Velhas, sequências metassedimentares supracrustais 

paleoproterozóicas, denominadas como Supergrupo Minas, rochas intrusivas pós-Minas e o Grupo 

Itacolomi, que apresenta uma posição estratigráfica incerta por se tratar de um bloco tectônico alóctone 

(Dorr 1969). 

       As características estruturais do Quadrilátero Ferrífero são resultantes de eventos deformacionais 

extensionais e compressivos que ocorreram principalmente durante o Proterozóico.  Esses eventos 

configuraram diversas megaestruturas como sinclinais e anticlinais que bordejam um grande domo 

cristalino, zonas de cisalhamento, falhas de empurrão e falhas transcorrentes (Chemale Jr. et al. 1994). 

As feições geomorfológicas refletem, além das estruturas geológicas citadas, processos de erosão 

diferencial causados pelas heterogeneidades das rochas aflorantes nesta província. As cristas dos 

segmentos montanhosos encontram-se mais preservadas devido a ocorrência de quartzitos, itabiritos e 

cangas lateríticas, rochas mais resistentes às intempéries. 

2.1.1 – Estratigrafia Regional 

        Um dos primeiros trabalhos mais detalhados sobre a geologia do Quadrilátero Ferrífero foi 

elaborado por Dorr (1969), que reconheceu os supergrupos Rio das Velhas e Minas e a Série Itacolomi. 

Desde então, poucas modificações foram propostas por outros autores, sendo algumas referentes a forma 

de denominar uma unidade geológica (formação ou grupo) ou pertinentes ao reconhecimento de uma 

unidade menos representativa. Contudo, os autores dos trabalhos mais reconhecidos realizados no 

Quadrilátero Ferrífero concordam com as principais subdivisões da coluna estratigráfica proposta por 

Dorr (1969). 

      Considerou-se para este trabalho a coluna estratigráfica elaborada por Alkmim & Marshak (1998) 

por se tratar de um trabalho mais atual e amplamente utilizado pela comunidade científica, portanto 

seguem abaixo as cinco unidades litoestratigráficas reconhecidas por estes autores, como mostra a 

Figura 2.1. 
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Embasamento arqueano 

       O embasamento arqueano inclui um complexo de gnaisses e migmatitos, de 2.9–3.2 Ga (Teixeira 

1985; Machado e Carneiro 1992; Carneiro et al. 1995 in Alkmim & Marshak 1998), e duas gerações de 

plútons arqueanos, sendo o primeiro de composição cálcio-alcalina (2.78–2.77 Ga) e o segundo 

constituído por granitos anorogênicos (entre 2.73 e 2.61 Ga) (Carneiro 1992; Carneiro et al. 1994; 

Machado et al. 1992, Noce 1995, Romano 1989 in Alkmim & Marshak 1998). 

Supergrupo Rio das Velhas 

       Esta unidade é constituída por rochas metassedimentares intercaladas a basaltos, komatiitos e lavas 

riolíticas formando assim um “Greenstone Belt”. É subdividida em uma unidade basal, denominada 

Grupo Nova Lima, e outra superior, conhecida como Grupo Maquiné. Segundo Baltazar & Zucchetti 

Figura 2.1 – Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (Alkmim & Marshak 1998). 
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(2007), o primeiro grupo é constituído por: (1) rochas toleíticas-komatiíticas basais seguidas por uma 

unidade vulcânica associada a rochas sedimentares químicas, (2) uma unidade vulcanoclástica 

sobreposta a anterior associada a vulcanismo félsico e (3) uma unidade clástica superior. Já o Grupo 

Maquiné, que sobrepõe o anterior de forma discordante, é constituído basicamente por arenitos e 

conglomerados. 

Supergrupo Minas  

       Alkmim & Martins-Neto (2012) abordam, de forma mais detalhada, o Supergrupo Minas e o Grupo 

Itacolomi. De acordo com este estudo, o Supergrupo Minas sobrepõe, de forma discordante, a unidade 

anterior e subdivide-se em cinco grupos a saber, da base para o topo: Tamanduá, Caraça, Itabira, 

Piracicaba e Sabará. Os dois primeiros compreendem uma sequência que se inicia com conglomerados 

aluviais e arenitos que gradam para pelitos de ambiente marinho, respectivamente. O Grupo Caraça é 

subdividido em duas formações, Moeda, na base, constituída por arenitos e metaconglomerados e 

Batatal, no topo, composta por metapelitos.  O Grupo Itabira é composto por duas unidades, uma basal 

de origem marinha denominada Formação Cauê que corresponde às formações ferríferas bandadas (BIF) 

e outra superior de ambiente marinho raso denominada Formação Gandarela de composição carbonática. 

O Grupo Piracicaba corresponde a uma sequência que varia de ambiente deltáico a marinho profundo, 

compreendendo as seguintes formações: Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e Barreiro. A Cercadinho 

é composta basicamente por arenitos, a Fecho do Funil por pelitos intercalados a arenitos e rochas 

carbonáticas, a Taboões por arenitos e a Barreiro por metapelitos intercalados a chert. O Grupo Sabará 

é uma sequência que engloba turbiditos, tufos, rochas vulcanoclásticas, conglomerados e diamictitos e 

assenta-se de forma discordante a unidade inferior. 

Grupo Itacolomi 

       Este grupo compreende arenitos de granulometria grossa e conglomerados polimíticos contendo 

clastos de BIF que afloram em áreas estreitas limitadas por falhas (Alkmim & Marshak 1998). 

Rochas intrusivas pós-Minas 

       Diques máficos de 1.75 Ga cortam toda a sequência do Supergrupo Minas, como pode ser 

visualizado na coluna estratigráfica da Figura 2.1. Além dessas intrusões, existem registros de veios de 

pegmatitos com idade de 2,06 Ga que cortam o embasamento do Quadrilátero Ferrífero (Noce, 1995 in 

Alkmim & Marshak 1998). Outra ocorrência comprovada é o granitóide Maranhão, que aflora na porção 

sudeste dessa província e apresenta idade de 2,08 Ga (Noce 1995 in Alkmim & Marshak 1998). 

2.1.2 – Geologia Estrutural e Evolução Tectônica 

       Diversos estudos de cunho geológico já foram realizados no Quadrilátero Ferrífero por se tratar de 

uma região de notável complexidade e de consideráveis riquezas minerais. Para uma compilação 
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referente ao contexto geotectônico, considerou-se os trabalhos de Chemale Jr. et al. (1994) e Alkmim 

& Marshak (1998).  

       De acordo com Chemale Jr. et al. (1994), o quadro estrutural do Quadrilátero Ferrífero é resultante 

de dois principais eventos deformacionais, um extensional de idade paleoproterozóica, referente ao ciclo 

Transamazônico (entre 2,1 e 1,7 Ga) e outro compressional, de idade neoproterozóica, associado ao 

fechamento do proto-oceano Pan-Africano/Brasiliano (entre 650 e 500 MA). Segundo esses autores, o 

primeiro evento possibilitou a formação de domos de granitos-gnaisses arqueanos e paleoproterozóicos 

e a nucleação de sinclinais envolvendo as rochas dos supergrupos Rio das Velhas e Minas. O anticlinal 

da Serra do Curral (NE-SW) e os sinclinais Moeda (N-S), Dom Bosco (E-W) e Santa Rita (N-S), bem 

como do Gandarela, João Molevade e Itabira (esses com direção NE-SW), que se encontram 

geograficamente mais afastados, teriam sido gerados durante esse mesmo evento de natureza 

extensional. As características dos sinclinais apontam para uma bacia plataformal sobreposta por 

sedimentos marinhos rasos a profundos depositados em um ambiente intracratônico. A tectônica 

distensiva encontra-se mais preservada na porção oeste do Quadrilátero Ferrífero, região menos afetada 

pelo evento compressivo posterior, e atualmente pode ser visualizada através de zonas de cisalhamento 

extensional que afetaram rochas infracrustais e supracrustais.  Um exemplo é a ocorrência dessas zonas 

com mergulho para leste no flanco oeste do sinclinal Moeda, que deformaram rochas do Complexo 

Bonfim, do supergrupo Rio das Velhas e localmente do Supergrupo Minas. Outras feições encontradas 

foram as auréolas de metamorfismo de contato (fácies xisto-verde a fácies anfibolito) em rochas pelíticas 

dos supergrupos Rio das Velhas e Minas nas proximidades dos complexos Bonfim e Bação, indicando 

uma possível associação com o soerguimento do complexo metamórfico. Já o segundo evento está 

relacionado com a tectônica de empurrão vergente para oeste. Identificaram-se três fases para este 

evento (D1 a D3): D1 corresponde a uma deformação mais penetrativa, com desenvolvimento de zonas 

de cisalhamento relacionadas aos empurrões com falhas de empurrão e transcorrentes; D2 remete a uma 

deformação mais branda associada a nucleação de dobras mesoscópicas e crenulação de direção E-W 

com falhas transcorrentes;  D3 também ocorre sob condições de metamorfismo mais fraco favorecendo 

a formação de dobras e crenulações com orientação N-S associadas a falhas reversas. Acredita-se que a 

trajetória das falhas de empurrão foi condicionada pelas estruturas geomorfológicas e estruturais 

resultantes da fase extensional anterior. 

       De acordo com as evidências encontradas, infere-se no entanto, que provavelmente a tectônica 

extensional possa ser reflexo de um sistema de colisão continental localizado a leste do Quadrilátero 

Ferrífero com subducção para oeste durante o evento Transamazônico. Outra possibilidade seria a 

ocorrência de um evento extensional durante um processo regional de deriva continental. Já o evento 

compressivo, teria se desenvolvido durante o Brasiliano e estaria relacionado com o fechamento da 

margem leste do Cráton São Francisco. Nesta fase, os blocos de granito-gnaisses soerguidos 
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anteriormente podem ter servido de obstáculo durante o evento compressivo resultando na translação e 

rotação dos megasinclinais formados no ciclo Transamazônico. 

       Na visão de Alkmim & Marshak (1998), posteriormente à deposição ou posicionamento do 

Supergrupo Rio das Velhas sobre as rochas do embasamento cristalino, ocorre um evento extensional 

Pré-Transamazônico, entre 2,6 e 2,4 Ga, com formação de uma bacia de margem passiva. O Supergrupo 

Minas representa a porção da plataforma continental dessa bacia. Em 2,1 Ga, a região do Quadrilátero 

Ferrífero é submetida a um regime tectônico de natureza compressional referente ao ciclo 

Transamazônico, com estabelecimento de um cinturão de dobramentos com propagação dentro de uma 

bacia foreland com vergência para NW. A presença de grande volume de granitóides desta idade na 

porção SE do Quadrilátero Ferrífero sugere que este evento tenha envolvido a colisão de arco de ilha. 

Em 2,095 Ga, ocorre um novo evento extensional (ou colapso orogênico transamazônico), que gera uma 

configuração de domos e quilhas impulsionada pela atividade ígnea associada. Desta forma, as rochas 

supracrustais (Supergrupo Minas) afundam em novas quilhas entre os domos constituídos pelas rochas 

do embasamento e do Supergrupo Rio das Velhas. Para esses autores, os sinclinais de direção leste 

(como o Sinclinal Dom Bosco) são justamente quilhas resultantes do posicionamento dos domos, não 

estando relacionadas com um evento compressional de encurtamento de direção norte-sul. O último 

grande episódio deformacional que ocorre na região do Quadrilátero Ferrífero está associado ao evento 

compressional Brasiliano (entre 0,7 e 0,45 Ga), com estabelecimento de um cinturão de empurrões com 

vergência para W e reativação de zonas de cisalhamento aos arredores dos domos bem como falhas 

transcorrentes. 

2.1.3 – Neotectônica 

       O trabalho de Lipski (2002) é uma referência em termos de estudos que abordam os efeitos da 

neotectônica em depósitos terciários do Quadrilátero Ferrífero. O autor procurou interpretar feições 

estruturais resultantes de episódios deformacionais cenozóicos nesta região. Este trabalho baseou-se no 

estudo da cinemática e geometria de falhas e estruturas relativas a este período geológico, bem como 

suas relações com as rochas do embasamento, com a paleotectônica e os lineamentos geomorfológicos. 

Os resultados deste levantamento indicaram a ocorrência de quatro eventos tectônicos consecutivos no 

Quadrilátero Ferrífero durante o Cenozóico, sendo D1 (direção NNE-SSW), D3 (direção E-W) e D4 

(direções E-W e N-S) correspondentes a um regime trativo e D2 (direção NW-SE), a um regime 

compressivo. Dentre os 14 depósitos estudados, o do Pires e o Caxambu se encontram mais próximos 

da bacia do ribeirão Sardinha (Figura 2.2).  
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       O depósito do Pires apresenta 3 metros de espessura e sedimentos compostos por argilas de 

colorações amarela e branca, com grãos milimétricos dispersos e eventuais seixos de quartzo 

subarredondados a arredondados. Foram observadas três principais famílias de fraturas. As famílias 1 e 

2 apresentam a mesma direção NW-SE e mergulhos opostos e foram interpretadas como falhas de 

movimento reverso e normal, respectivamente. A família 3, de direção NE-SW, foi relacionada a um 

possível movimento direcional. De acordo com as estruturas observadas, acredita-se que tenham 

Figura 2. 2 – Mapa de localização dos depósitos terciários do Pires e Caxambú (modificado de Lobato et al. 

2005).  
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existido ao menos duas fases de esforços distintos, sendo a primeira de caráter compressivo e a segunda 

de natureza trativa. A questão temporal foi definida de acordo com as relações de corte existentes entre 

as estruturas. A fase compressiva é evidenciada por falhas reversas de direção NW-SE que apresentaram 

movimento para direção SW. A fase trativa está associada ao relaxamento dessas estruturas, com 

abatimento da lapa na porção SW. Em alguns locais, a tensão trativa também pode estar relacionada à 

sobrecarga litostática. 

       O depósito Caxambu, apresenta cerca de 70 m de espessura e sedimentos constituídos 

predominantemente por material argiloso de coloração vermelha, com seixos de quartzo 

subarredondados e fragmentos líticos (filitos e metarenitos). Foram observadas duas famílias de fraturas, 

a primeira de direção WNW-ESE e a segunda de direção NNE-SSW. Diante das estruturas evidenciadas, 

foi possível constatar duas possíveis fases de deformação consecutivas, sendo a primeira correspondente 

a um regime trativo e a segunda a um regime transtrativo. A primeira fase pode ser caracterizada por 

falhas normais de direção WNW-ESE e NW-SE (com provável deslocamento para sul) e a segunda por 

uma mudança no campo de tensão sendo nucleadas falhas de direção N-S. 

       No trabalho de Costa (2007), a incisão dos canais na bacia do ribeirão do Carmo (porção SE do 

Quadrilátero Ferrífero), que provocou a formação dos terraços, parece ter sido desencadeada 

principalmente por variações tectônicas e climáticas. Os terraços do rio do Carmo apresentam depósitos 

de canais na base e de planícies de inundação no topo que podem ser um reflexo de possíveis 

soerguimentos ocorridos na região. Além disso, o clima predominante na região pode ter contribuído 

para a ocorrência de processos de acresção lateral e de sedimentação vertical enquanto o soerguimento 

promovia a incisão dos canais. A autora associa as variações tectônicas cenozóicas a um sistema ativo 

de soerguimento de blocos atuante na região do Quadrilátero Ferrífero. A média de altitude na área de 

sedimentação da bacia do ribeirão do Carmo, situada a E da falha da Água Quente, é de 560 metros. 

Depósitos cenozóicos como nas bacias contemporâneas Gandarela e Fonseca, situados a W e E da falha 

da Água Quente, respectivamente, apresentam altitudes do registro de deposição dos sedimentos de 

1170m (Maizatto 2001) e 900 m (Castro e Ferreira 1997), respectivamente. A diferença de altitude do 

registro de deposição dos sedimentos entre as bacias cenozóicas citadas e a bacia do ribeirão do Carmo, 

pode ser resultante da tectônica oligocênica que originou falhas normais impulsionadas pela reativação 

de falhas pré-existentes, como a falha da Água Quente, culminando assim no estabelecimento de altos 

e baixos estruturais e consequentemente na incisão de canais fluviais.  

2.2 – CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA LOCAL 

       A área de estudo, situada na porção SE do Quadrilátero Ferrífero, é bem representativa quanto aos 

litotipos aflorantes nessa província, como pode ser visualizado na Figura 2.3. Na porção N da área 

investigada, predominam-se rochas arqueanas do Complexo Bação e nas porções central e sul 

prevalecem rochas do Supergrupo Rio das Velhas de idade arqueana e do Supergrupo Minas 
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correspondentes à era proterozóica. No baixo curso da bacia do ribeirão Sardinha, afloram basicamente 

rochas graníticas, granodioríticas, migmatitos e gnaisses. Entre o médio e o alto curso, ocorrem 

quartzitos, filitos e xistos em maior proporção e itabiritos de forma mais restrita. As proximidades da 

nascente da bacia, áreas de maior altitude, é um dos locais de concentração das formações ferríferas, 

favorecendo assim o preenchimento do leito do rio por sedimentos ricos em ferro. 
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Figura 2. 3 – Mapa geológico da bacia do ribeirão Sardinha. Elaboração cartográfica baseada em Lobato et al. (2005) e 

nas cartas topográficas de Miguel Burnier (IGA 1981), Itabirito (IGA 1981), Cachoeira do Campo (IGA 1981) e Dom 

Bosco (DNPM 1962). 
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2.1.1 – Estratigrafia Local 

       Neste item, ressaltam-se as especificidades de cada unidade aflorante na área de estudo, incluindo 

assim descrições relativas ao embasamento cristalino, ao Supergrupo Rio das Velhas, ao Supergrupo 

Minas, às poucas intrusões pós-Minas e às coberturas cenozóicas.  

Embasamento 

       O Complexo Bação, que aflora na porção N da área de estudo, é constituído por gnaisses do tipo 

TTG (trondhjemito-tonalito-granodiorito) e apresenta idade de formação entre 3,38 e 2,9 Ga (Baltazar 

& Zucchetti 2007). 

Supergrupo Rio das Velhas 

       Deste supergrupo, afloram apenas rochas do Grupo Nova Lima as quais encontram-se concentradas 

nas porções central (unidade Catarina Mendes) e sudeste do mapa (como indiviso) como mostra a Figura 

2.3. 

       De acordo com a CPRM (2005), a unidade Catarina Mendes, uma das unidades superiores do Grupo 

Nova Lima, é constituída por metagrauvacas com níveis centimétricos de rochas calcissilicáticas, com 

lentes de metaparaconglomerado, tremolita xistos e metarenitos impuros.  

       O Grupo Nova Lima como indiviso engloba xisto verde metassedimentar e metavulcânico, filitos, 

quartzitos e grauvacas (Lobato et al. 2005). 

Supergrupo Minas 

       As litologias do Supergrupo Minas, aflorantes na área de estudo, são descritas de acordo com Lobato 

et al. (2005). 

       As rochas das formações Moeda e Batatal, pertencentes ao Grupo Caraça ocorrem na porção central 

da área investigada. A Formação Moeda engloba quartzitos de coloração cinza claro a pardo 

avermelhado claro, quartzo-muscovita xisto e filito multicolorido arenoso. A Formação Batatal inclui 

filitos cinza-escuros e quartzo-muscovita xisto. 

        As rochas das formações Cauê e Gandarela, incluídas no Grupo Itabira, encontram-se dispostas nas 

porções central e sul da área de estudo. A Formação Cauê é constituída principalmente por itabiritos 

hematíticos e magnetíticos e por dolomitos. Já a Formação Gandarela, é formada por itabiritos 

dolomíticos, filitos dolomíticos, dolomitos, magnetita-anfibólio xisto, formação ferrífera, itabirito e 

quartzito. 

       A Formação Cercadinho, base do Grupo Piracicaba e este grupo como indiviso, ocorrem nas 

porções centro-sul e sul, respectivamente, da bacia do ribeirão Sardinha. A formação Cercadinho é 

composta por filitos cor de alumínio, quartzo-muscovita xisto, quartzito e quartzito ferruginoso. O 
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Grupo Piracicaba como indiviso é caracterizado por quartzitos e filitos com lentes de formação ferrífera 

e dolomito. 

Rochas intrusivas pós-Minas 

       Na região de estudo, ocorrem diques de diabásio e intrusões de granodiorito de idade incerta 

distribuídos em pequenas áreas na porção leste do mapa da Figura 2.3 (Lobato et al. 2005). 

Coberturas cenozóicas 

       As coberturas paleogênicas ocorrem restritamente no sul da área de investigação e englobam cangas 

na forma de capeamento limonítico, contendo muitas vezes, detritos, calhaus e matacões de formação 

ferrífera e hematita cimentados (Lobato et al. 2005). 

       As coberturas neogênicas ocorrem como lateritas e detritos ferruginosos não cimentados e aluviões 

constituídos de areia, argila e cascalho. Os primeiros depósitos citados ocorrem nas porções central e 

sul e os outros predominam-se, de acordo com a escala mapeada, na porção central da área de estudo 

(Lobato et al. 2005). 

2.1.2 – Considerações sobre a Geologia Estrutural Local 

       No mapa geológico da área de estudo (Figura 2.3), observam-se estruturas tectônicas como falhas 

indiscriminadas e falhas de empurrão, além do Sinclinal Dom Bosco.  

      Na porção central da área investigada, as falhas indiscriminadas apresentam direção NE-SW e NNE-

SSW. Na porção SE, ocorrem falhas indiscriminadas de direção NE-SW e E-W, além de falhas de 

empurrão com traçado curvilíneo em planta (concavidade pera leste) com transporte tectônico para W. 

Na porção S, as falhas de empurrão apresentam direção NE-SW com transporte tectônico para SE. Na 

porção centro-sul, observa-se parte do prolongamento do Sinclinal Dom Bosco segundo a direção ENE-

WSW. 

 De acordo com Santos (1998), o Sinclinal Dom Bosco estende-se por cerca de 80 Km e 

apresenta largura de aproximadamente 10 Km, portanto, todas as estruturas citadas anteriormente 

encontram-se neste domínio. Este sinforme envolve todas as rochas supracrustais e apresenta eixo com 

direção E-W e caimento de 10°, aproximadamente. Como se trata da principal estrutura tectônica da 

área de estudo, é conveniente tecer algumas considerações adicionais. 

      Como já foi dito no item 2.1.2, o Sinclinal Dom Bosco é uma das estruturas resultante da tectônica 

extensional (colapso orogênico transamazônico) que gerou a arquitetura de domos e quilhas no 

Quadrilátero Ferrífero em 2,095 Ga (Alkmim & Marshak 1998). Neste contexto, o próximo evento 

deformacional que atuou sobre este sinforme foi o Brasiliano, em um regime compressional 

aproximadamente entre 0,7 e 0,45 Ga, que se manifestou através de um sistema de empurrões de direção 

N-S com vergência para W. Portanto essa megaestrutura foi afetada principalmente por falhas inversas 
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e transcorrentes e por reativação de zonas de cisalhamento pré-existentes nas proximidades dos domos 

cristalinos (Alkmim & Marshak 1998). 

      Segundo Chemale Jr. et al. (1994), o evento Brasiliano está refletido no Sinclinal Dom Bosco através 

de zonas de cisalhamento, com estruturas S-C, porfiroclastos e registros de empurrões com transporte 

tectônico para W. Sob um regime mais dúctil, formaram-se dobras intrafoliais com eixo paralelo a 

lineação de estiramento. Essas estruturas são superpostas por dobras e crenulações desenvolvidas sob 

condições de deformação mais baixa. 

      Segundo Chemale Jr. et al. (1994), outras feições observadas no Sinclinal Dom Bosco são as falhas 

do Engenho, que se encontram a menos de 4 Km a S da área de estudo. Essas estruturas foram 

interpretadas como falhas transcorrentes de movimento dextral resultantes do deslocamento de rochas 

do Supergrupo Rio das Velhas, do embasamento e dos quartzitos do Grupo Itacolomi durante o evento 

extensional que possibilitou a formação da arquitetura domos e quilhas. Posteriormente, durante o 

Brasiliano, a tectônica vergente para W teria reativado essas zonas transcorrentes e estabelecido um 

movimento sinistral. 

      As falhas de empurrão com traços curvilíneos em planta, localizadas na porção E do Sinclinal Dom 

Bosco, são feições notáveis nesta megaestrutura e também podem ser observadas na região de estudo 

(Figura 2.3). Essas características foram interpretadas como um possível sistema de falhas nucleadas no 

interior de uma dobra pré-existente que desenvolveu uma geometria lístrica sendo posteriormente 

reativada sob um regime compressivo. De acordo com essa ideia, a transcorrência no contato entre o 

embasamento e as camadas de cobertura poderia justificar a curvatura do traçado em planta da falha de 

empurrão. Aparentemente o sistema Engenho representa as falhas transcorrentes instaladas nas bordas 

da calha preexistente (Ribeiro & Alkmim 1997 in Santos 1998). 

      As falhas indiscriminadas de direção aproximadamente E-W na porção SE da área de estudo, podem 

ter alguma relação com o sistema de falhas transcorrentes do Engenho que apresenta mesma orientação. 

A falha de empurrão situada na porção sul da bacia do ribeirão Sardinha, de direção NE-SW com 

transporte tectônico para S, ocorre bem na zona de cabeceira, a qual pode ter sido reativada 

influenciando assim na alteração do próprio nível de base da bacia. 

       A reativação de falhas reversas (tectônica compressiva), ou em um sistema de hosts e grabens 

(tectônica trativa) ou até mesmo em sistemas transtrativos, pode gerar um soerguimento da crosta que 

consequentemente pode causar o rebaixamento do nível de base. 

2.3 – CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA E FISIOGRÁFICA DA BACIA DO 

RIBEIRÃO SARDINHA 

2.3.1 – Hidrografia  

       A zona de cabeceira da bacia do ribeirão Sardinha situa-se no limite entre as bacias do Rio 

Paraopeba e do Rio das Velhas, no prolongamento da Serra das Vertentes, divisor de águas dessas bacias 
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que deságuam no Rio São Francisco.  A leste do alto curso da bacia do Ribeirão Sardinha estende-se a 

Serra do Espinhaço, que separa a grande bacia do Rio São Francisco das bacias do Rio Doce, à sudeste, 

e do Rio Jequitinhonha, à nordeste. 

       A bacia do ribeirão Sardinha, com área de aproximadamente 50 Km2, deságua no ribeirão do Mango 

que é um afluente do ribeirão Mata Porcos. Este, deságua no Rio Itabirito, tributário do município de 

Itabirito que se encontra posicionado hidrograficamente na margem esquerda do alto curso do Rio das 

Velhas (Figura 2.4). 

       O fluxo do Ribeirão Sardinha segue aproximadamente de SSW para NNE. O padrão de drenagem 

característico é do tipo treliça, o qual está intimamente relacionado com ambientes onde ocorre a 

intercalação de rochas com resistências diferentes se posicionando de forma inclinada ou dobrada 

(Summerfield 1991), além da influência das direções de falhas, características típicas das rochas do 

Supergrupo Minas que afloram no Quadrilátero Ferrífero. Nota-se que a rede de drenagem é mais densa 

nas porções central e sul da bacia do que na porção norte, essa mudança reflete diretamente o contraste 

litológico existente na região de estudo. Os solos de alteração provenientes de rochas cristalinas como 

granitos e gnaisses, que ocorrem na porção norte, são mais permeáveis, o que favorece a infiltração do 

fluxo de água ao invés do escoamento superficial. É importante ressaltar que desde as cabeceiras 

ocorrem níveis de base que favorecem o desenvolvimento de rios meandrantes. Nestas áreas é que 

ocorrem os depósitos investigados neste trabalho. 

       Os itabiritos aflorantes na porção sul da área apresentam permeabilidade suficiente para que essa 

região seja a melhor área de recarga da bacia, favorecendo assim o desenvolvimento de várias nascentes 

que brotam nas intercepções do relevo sob rochas impermeáveis como xistos e filitos. 



22 

 

 

Figura 2. 4 – Contexto hidrográfico da bacia do ribeirão Sardinha. Elaboração cartográfica baseada em IGAM 

(2010) (plantas chave) e nas cartas topográficas de Miguel Burnier (IGA 1981), Itabirito (IGA 1981), Cachoeira 

do Campo (IGA 1981) e Dom Bosco (DNPM 1962).  
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2.3.2 Clima 

       Na região de estudo existem duas estações bem definidas com verão chuvoso (novembro a maio) e 

inverno seco (junho a outubro). A média dos índices pluviométricos é considerada alta, estando em torno 

de 1352,83 mm, entre 1986 e 1996 (Santos et al. 2002). 

2.3.3 Vegetação 

       As diversidades litológicas e geomorfológicas bem como a elevada pluviosidade da região do 

distrito de Miguel Burnier favorecem o desenvolvimento de diversos tipos de vegetação. Essas 

variedades estão incluídas em dois principais biomas, o Cerrado, que ocorre de forma predominante, e 

a Mata Atlântica, distribuída em pequenas porções dispersas na área de estudo.  

       As espécies do cerrado encontram-se nas médias e altas encostas onde afloram solos areno-argilosos 

com crostas ferruginosas lateríticas resultantes do intemperismo de filitos e itabiritos intercalados com 

quartzitos. São comuns as gramíneas, os capins perenes, as quaresmeiras, os ipês e árvores com troncos 

retorcidos e folhas ásperas em geral. Algumas espécies do cerrado, como capins perenes e pequenas 

samambaias são muito importantes por terem a capacidade de colonizar locais degradados como 

voçorocas e garimpos abandonados (Baeta et al. 2012). 

      A Mata Atlântica ocorre em pequenas porções nas baixas encostas nas proximidades das drenagens 

e em voçorocas antigas que atingiram ou se aproximaram do nível freático, fonte indispensável para o 

seu desenvolvimento (Figura 2.5). Este ecossistema caracteriza-se pela presença de árvores esguias 

podendo atingir até 15 m, com troncos retilíneos salpicados por líquens brancos e vermelhos, cogumelos, 

orelhas-de-pau e cipós, sendo estes últimos muito utilizados por saguis e micos para a locomoção (Baeta 

et al. 2012). 

 

 
Figura 2. 5 – Mata Atlântica ao fundo e ocorrência de quaresmeira na margem esquerda da estrada. 
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        As matas de galeria ocorrem ao longo das drenagens onde ocorreu menor intervenção humana. São 

caracterizadas por apresentar alta umidade e pouca incidência solar. Na área de estudo, são típicas as 

espécies arbóreas de médio e grande porte com troncos pouco espessos, pteridófitas como as 

samambaias, a cavalinha e os xaxins, e briófitas, estando os musgos geralmente dispostos sobre os 

afloramentos rochosos (Baeta et al. 2012).  

       Parte considerável da vegetação nativa foi desmatada desde a década de 1950 para o cultivo de 

Eucalipto e Pinus (Figura 2.6). Naquela época, essas espécies eram muito utilizadas na siderurgia e ainda 

hoje podem ser facilmente observadas na região. Outras áreas também foram reservadas para a pecuária 

e a agricultura. 

 

2.3.4 Geomorfologia 

       As características geomorfológicas da área de estudo não fogem às do Quadrilátero Ferrífero como 

um todo, devido a diversidade litológica e às estruturas geológicas existentes. Os diversos tipos de 

rochas aflorantes geram um processo de desnudação diferencial. Neste contexto, quartzitos e itabiritos, 

rochas mais resistentes, ocorrem em cristas sustentando os principais alinhamentos montanhosos. As 

maiores altitudes da área de estudo correspondem ao flanco sul do Sinclinal Dom Bosco, zona das 

nascentes do ribeirão Sardinha e onde instalou-se o complexo minerador de minério de ferro da empresa 

Gerdau. Xistos e filitos de resistência mediana ocorrem principalmente em altitudes intermediárias 

preenchendo sinclinais e anticlinais topograficamente invertidos (Varajão 1991). No médio curso da 

bacia, unidades de natureza pelítica (Grupo Piracicaba) encontram-se principalmente alojadas no 

Sinclinal Dom Bosco. As rochas do embasamento, compostas por granitos e gnaisses, apresentam menor 

Figura 2. 6 – Capins e árvores retorcidas típicos de cerrado e plantio de eucalipto ao fundo. 
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resistência ao intemperismo e por isso ocorrem em áreas rebaixadas formando suaves colinas, como 

pode ser visualizado nas porções a jusante da bacia do ribeirão Sardinha. 

      Dobramentos e falhamentos também modificam o relevo podendo criar zonas que facilitam ou 

dificultam o processo erosivo, contribuindo assim para a formação de novas feições morfológicas.   

       Portanto, os processos de erosão diferencial juntamente com as estruturas geológicas (dobras e 

falhas) são os principais condicionantes para as alterações geomorfológicas.  

2.3.5 Pedologia 

      A caracterização pedológica da área de estudo baseou-se essencialmente no trabalho de Nalini et. 

al. (2010). Neste estudo, realizou-se a descrição pedológica de vários perfis de solos de alteração 

considerados de maior abrangência espacial no Quadrilátero Ferrífero.  Outra referência utilizada foi o 

mapa de solos do estado de Minas Gerais, na escala 1:600.000, elaborado pela FEAM (1980). 

      Os solos posicionados nos locais onde afloram rochas do Complexo Bação foram denominados 

como latossolos. Esses solos, por definição, apresentam horizonte B bem desenvolvido e são não-

hidromórficos. Particularmente em produtos de alteração de rochas do embasamento, o horizonte B 

tende a mostrar uma espessura maior que 2 m e cor vermelho-amarelada (Nalini et. al. 2010). A 

tonalidade avermelhada está relacionada à presença de biotita que, quando associada à caulinita, confere 

um tom mais rosado ou amarelado ao solo (FEAM 1980). 

      Sobre os xistos do Grupo Nova Lima, notou-se o desenvolvimento de latossolos vermelhos, devido 

à grande quantidade de biotita presente, e de cambissolos, solos não-hidromórficos, rasos a profundos, 

com horizonte B incipiente. Os cambissolos destes xistos são comumente háplicos, por não apresentar 

composição húmica ou caráter flúvico (Nalini et. al. 2010).    

      Nas rochas quartzíticas da Formação Moeda (Grupo Caraça), geralmente ocorrem neossolos 

litólicos. Os neossolos são solos não-hidromórficos, constituídos por material mineral ou orgânico com 

espessura menor que 30 cm, com ausência do horizonte B. A denominação litólico está relacionada a 

um solo que apresenta menos de 40 cm de espessura, com horizonte A ou O hístico (teor de carbono 

orgânico ≥ 80g.Kg-1) sobrejacente a um contato lítico ou sobre material fragmentado, como cascalhos, 

calhaus e matacões (IBGE 2007). No trabalho de Oliveira (2013), sobre gênese de solos no Sinclinal 

Moeda (porção E do Quadrilátero Ferrífero), o autor classifica os solos residuais dos filitos da Formação 

Batatal (Grupo Caraça), que estão em contato com os itabiritos da Formação Cauê (Grupo Itabira), como 

cambissolos háplicos distróficos. 

      Os solos derivados dos itabiritos da Formação Cauê foram classificados como solos lateríticos, 

neossolos litólicos, neossolos regolíticos ou solos resultantes da degradação de cangas (Nalini et. al. 

2010). Os solos lateríticos apresentam segregação de minerais secundários ricos em ferro, são pobres 

em matéria orgânica, argila e quartzo (IBGE 2007). Os neossolos regolíticos são solos que apresentam 
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horizonte A sobrejacente ao horizonte C ou Cr (saprolito) ou sobre horizonte B incipiente com menos 

de 10 cm de espessura e contato lítico a uma profundidade maior que 50 centímetros (Nalini et. al. 

2010). 

      Os solos provenientes dos dolomitos da Formação Gandarela (Grupo Itabira) foram classificados 

como latossolos vermelhos (Nalini et. al. 2010). Os solos de alteração das rochas calcáreas são espessos 

e avermelhados. 

      Sobre os filitos do Grupo Piracicaba, ocorrem cambissolos háplicos e sobrejacentes aos xistos deste 

grupo observam-se neossolos regolíticos e latossolos (Nalini et. al. 2010).  
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CAPÍTULO 3 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 – INTRODUÇÃO 

       Os rios são corpos de água doce que fluem em canais abertos em direção a outro rio, lago ou ao 

oceano. Segundo Summerfield (1991), a dinâmica dos rios modifica o relevo devido aos processos de 

erosão dos canais, de transporte de sedimentos e solutos fornecidos pelo intemperismo e pela produção 

de várias feições erosionais e deposicionais. Ao longo de todo o sistema fluvial ocorre a produção, a 

transferência e a deposição de sedimentos, mas em cada área específica, cabeceira, zona intermediária 

ou foz, haverá uma predominância de um destes processos sedimentares. A produção de sedimentos 

predomina-se na cabeceira do rio enquanto que o transporte e a deposição ocorrem mais intensamente 

nas porções intermediária e de desembocadura, respectivamente. 

       A morfologia do rio, a velocidade do fluxo e o suprimento sedimentar são determinantes para a 

formação dos depósitos fluviais ou para o desenvolvimento dos processos erosivos.  

3.2 – CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS FLUVIAIS 

      Nos fins do século XIX, estudiosos começaram a se empenhar na criação de métodos para a 

classificação dos sistemas fluviais a partir da observação da dinâmica de cada estilo fluvial. Os principais 

objetivos eram o desenvolvimento de modelos de referência que servissem como base para vários tipos 

de empreendimentos que envolvessem rios e o estabelecimento de uma linguagem única de 

caracterização deste ambiente para facilitar a comunicação entre os profissionais deste ramo. Desta 

forma, foram surgindo várias maneiras de classificação de rios, cada qual enfatizando determinadas 

características do ambiente. Dentre os atributos mais considerados, estão: a relação existente entre as 

drenagens e a topografia ou geologia da área, a variação do fluxo ao longo do ano, a geometria dos 

canais (em planta), a declividade dos canais, o tipo de carga predominante (de fundo ou suspensa), o 

tipo de material do leito (rocha, cascalho, areia ou material silto-argiloso) e a morfologia do canal 

(largura, profundidade). No entanto, as classificações utilizadas para se referir ao sistema fluvial devem 

ser pertinentes ao tipo de estudo que está sendo desenvolvido. Neste contexto, considerou-se para este 

trabalho somente as denominações mais coerentes com o tipo de abordagem deste estudo. 

      A classificação de rios que propõe quatro estilos fluviais (Miall 1977 in Miall 2006), meandrante, 

retilíneo, entrelaçado e anastomosado, exemplifica os principais padrões de canais existentes (Figura 

3.1). Alterações entre os estilos podem ocorrer de acordo com a variação da declividade do terreno que 

influencia no transporte dos sedimentos, no poder erosivo do fluxo, no processo de deposição e 

consequentemente no gradiente em que o rio opera (Rosgen 1996 in Garde 2006). Vale ressaltar que o 
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sistema fluvial é bem dinâmico, pois o relevo também se ajusta naturalmente para acomodar a carga 

sedimentar e adaptar as características do canal prevalecentes. 

 

      Posteriormente, Rust (1978a) in Miall (2006) associou aos quatro estilos fluviais citados os conceitos 

de sinuosidade e parâmetro de braiding a fim de facilitar a diferenciação dos padrões propostos (Tabela 

3.1). 

Tabela 3. 1 - Classificação de canais aluviais por características geométricas (Rust 1978a in Miall 2006) 

 

      De acordo com Rosgen (1996) in Garde (2006), a sinuosidade pode ser calculada através de 

fotografias aéreas onde é possível medir o comprimento de um trecho do rio (segmento C-D) que 

apresente no mínimo dois comprimentos de onda e o comprimento lateral (comprimento do vale) que 

envolve as curvas dos meandros (segmento A-B). Desta forma, tem-se o resultado dividindo-se CD/AB 

(Figura 3.2). Outra maneira de se obter a sinuosidade é dividindo-se a declividade do vale pela 

declividade do rio (Wescott 1993 in Miall 2006). 

Sinuosidade
Canal único                          

(Parâmetro braiding <1)

Canais múltiplos                        

(Parâmetro braiding >1)

Baixa (<1,5) Retilíneo Entrelaçado

Alta (>1,5) Meandrante Anastomosado

Figura 3.1 - Os quatro estilos de canais fluviais básicos (traduzido de Miall 1977 in Miall 2006). 
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      O parâmetro de braiding, introduzido por Rust (1978a) in Miall (2006), pode ser definido como o 

número de barras ou ilhas por comprimento de onda do meandro do rio. 

      Através da determinação dos estilos fluviais é possível compreender os processos predominantes 

neste sistema. Rios relilíneos geralmente ocorrem em superfícies íngremes que favorecem a energia do 

fluxo e consequentemente o transporte de sedimentos e a deposição no leito do rio. Rios meandrantes 

se desenvolvem em terrenos mais planos, apresentam baixo gradiente e por isso condicionam a formação 

de barras em pontal. Os tipos entrelaçado e anastomosado, também típicos de áreas de baixa declividade, 

apresentam grande aporte de sedimentos, sendo a energia do fluxo a principal diferença entre os dois 

estilos. No primeiro, o suprimento sedimentar contribui para a formação de barras longitudinais e 

transversais que constantemente são modificadas pelo fluxo. No segundo, o gradiente é ainda mais baixo 

e predomina-se o material em suspensão. A carga detrítica pode acumular-se na forma de barras, que 

apresentam maior mobilidade, ou como ilhas, que tendem a se fixar mais no fundo do leito. Estes 

depósitos podem ser estabilizados pela deposição da fração fina ou pelo crescimento da vegetação 

(Rosgen 1996 in Garde 2006). 

3.3 – DEPÓSITOS FLUVIAIS 

       De acordo com Summerfield (1991), os principais tipos de depósitos fluviais são: depósitos de 

canal, que se acumulam dentro do leito do rio, podendo ser transitórios, persistentes ou de preenchimento 

de canais abandonados; de margem do canal, resultantes de processos de acresção lateral, como as barras 

em pontal e marginais; de planície de inundação, resultantes principalmente de processos de acresção 

vertical e que incluem depósitos de granulação fina provenientes de carga suspensa que atravessa a 

porção externa do canal em períodos de inundação, depósitos levee e de áreas pantanosas; e depósitos 

Figura 3.2- Cálculo de sinuosidade (Rosgen 1998b). 
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marginais, como colúvios e depósitos de movimentos de massa, resultantes de episódios de avalanches 

de detritos. 

3.3.1 Canais e Barras 

      As características dos canais e dos depósitos de barras dependem de uma variabilidade de controles 

que governam cada estilo fluvial, como clima, suprimento sedimentar, tamanho do sedimento, 

declividade, taxa de subsidência e estabilidade das margens. Em rios entrelaçados, geralmente os canais 

são preenchidos por sedimentos de maior granulometria (cascalho e areia) e apresentam várias barras e 

ilhas em resposta à grande quantidade de suprimento sedimentar. Esses rios tendem a se formar devido 

a erosão das margens e/ou a grande flutuação da descarga sedimentar em zonas de variações sazonais 

de temperatura (região ártica ou árida). Quando o sistema fluvial perde a capacidade de transportar os 

sedimentos, os mesmos ficam entulhados dentro ou nas margens do canal. Em geral, nos rios 

meandrantes a carga sedimentar é mais fina (podendo também ocorrer leito rochoso), no entanto 

dependendo da energia do fluxo, este estilo pode apresentar tanto leito cascalhoso e barras em pontal 

cascalhosas quanto depósitos de lama, silte e areia fina, no caso de fluxos lentos. Processos de acresção 

lateral são comuns neste estilo, caracterizados por sedimentos que se depositam no interior das curvas 

dos meandros. Os canais de rios anastomosados são mais estáveis (não migram facilmente), tendem a 

apresentam granulometria mais fina e a desenvolver corpos arenosos em cordões na planície de 

inundação e crevasse splays (Miall 1992). Rios entrelaçados, meandrantes e anastomosados ocorrem 

em áreas de baixa declividade enquanto o estilo retilíneo ocorre em locais mais inclinados. Neste último 

tipo, o canal é mais encaixado e pode apresentar tanto leito rochoso quanto sedimentos de várias classes 

granulométricas (Rosgen 1996 in Garde 2006). Processos de acresção lateral, comumente observados 

em rios meandrantes na forma de barras em pontal, também podem ocorrer em rios entrelaçados e, em 

menor quantidade, em rios anastomosados e retilíneos (Miall 1992). 

      Os sedimentos que constituem canais ou barras podem apresentar várias fácies e geometrias típicas 

que permitem a definição de elementos arquiteturais. Para a identificação do elemento arquitetural deve-

se observar a forma externa e a organização das estruturas internas desta parte do depósito. Esses 

elementos refletem as mudanças morfológicas do leito, com desenvolvimento de acresção lateral, 

acresção a jusante e formação de estratificações cruzadas e planas definindo assim macroformas e 

estruturas que auxiliam na compreensão da dinâmica fluvial decorrente ao longo do tempo geológico 

(Reading 1996).  

      De acordo com Miall (1992), o elemento CH (canal) engloba pequenos canais dentro de um 

complexo de canais, que pode apresentar várias combinações de fácies com sedimentos de diversas 

granulometrias com diferentes estruturas. O elemento LA (acresção lateral) é formado a partir da 

mobilização de sedimentos provenientes do leito do rio, das margens erodidas do canal juntamente com 

material em suspensão que posteriormente serão adicionados à superfície de barras em pontal. O 
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elemento DA (acresção a jusante) se desenvolve principalmente pela captura de material das formas de 

leito ou dos flancos das barras, podendo assim agregar material a montante, lateralmente e a jusante. 

      Vale ressaltar que as taxas de sedimentação ao longo do tempo geológico incluem inúmeros 

episódios de não deposição e de erosão (Miall 1992). O efeito das inundações, em uma escala de tempo 

maior, pode exemplificar esses eventos. Os períodos de cheias favorecem a formação de novos canais 

que podem se expandir e mudar de posição através da combinação de processos de incisão vertical e 

migração lateral. O processo de incisão fluvial pode ser acompanhado de alargamento do canal para 

melhor acomodação dos detritos e, portanto, causar a erosão das margens. Em um estágio mais 

avançado, o processo incisivo pode gerar o rebaixamento do nível de base, diminuindo assim as chances 

de transbordamento de material fino em direção a planície de inundação e consequentemente a 

possibilidade de ocorrência de deposição. A migração de canais está associada a erosão lateral das 

margens, onde o fluxo erosivo e o movimento de massa atuam causando a desagregação e queda de 

material das encostas. Este processo pode interromper o registro de depósitos fluviais mais antigos, 

formando, sobre um contato erosivo, novos estratos de sedimentos (Reading 1996). 

      Em geral, grãos maiores são movidos por arraste ou rolamento (carga de fundo) enquanto grão 

menores costumam se movimentar por suspensão e saltação. Os grãos movidos principalmente como 

carga de fundo tendem a acumular em uma variedade de formas de leito e são justamente as migrações 

destas formas de leito que geram as estruturas sedimentares visualizadas nos depósitos sedimentares 

(Miall 1992). A formação destas estruturas está diretamente relacionada com a velocidade média do 

fluxo e com o tamanho dos grãos envolvidos, como pode ser visualizado na Figura 3.3 abaixo. 

 

 

 

Figura 3. 3 – Campo de estabilidade das formas de leito (Mendes 1984). 
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3.3.2 Planície de Inundação 

       Em regiões com declividade moderada a baixa, os rios geralmente apresentam uma planície de 

inundação adjacente formada por depósitos de sedimentos provenientes de períodos de inundação. Em 

geral, as inundações mais frequentes cobrem parte da planície e apenas episódios mais raros de 

inundação conseguem atingir toda a planície. A largura desse depósito está intimamente relacionada 

com o potencial de descarga do rio. A deposição de sedimentos pode ocorrer de duas maneiras, por 

acresção lateral, quando o canal do rio migra através da planície de inundação, ou por acresção vertical, 

quando depósitos são acumulados além do confinamento do canal em períodos de inundação. Os 

depósitos de acresção lateral podem ser formados em rios entrelaçados ou meandrantes. No primeiro 

tipo, o curso do canal muda de direção e o canal abandonado encontra-se normalmente preenchido por 

material de granulometria grossa proveniente do leito do rio que posteriormente pode ser sobreposto por 

sedimentos finos com matéria orgânica em épocas de inundação. Nos rios meandrantes, a acresção 

lateral ocorre devido ao crescimento das barras em pontal na parte convexa do meandro, provocando o 

encurtamento do curso do rio e seu avanço em direção a parte côncava da curva. Os meandros 

abandonados se transformam em lagoas de cheias, depressões nas margens de rios preenchidas nas 

épocas de chuva. As diversas mudanças do curso do rio podem ser verificadas na Figura 3.4. Depósitos 

de levee são muito comuns em planícies de inundação, tratam-se de materiais depositados nas margens 

dos rios, paralelamente ao canal, devido às inundações (Figura 3.5). Até um certo momento, as águas 

do rio são contidas pelos levees, mas quando ocorre a subida do nível da água, ocorre o rompimento 

desses depósitos formando-se assim crevasses. O fluxo que preenche essas estruturas é capaz de 

transportar carga de granulometria grossa formando assim os depósitos crevasse-splay, como pode ser 

visualizado na Figura 3.5 (Sumerfield 1991).  

 

                Figura 3. 4 - Tipos de mudança de canal (traduzido de Schumm 1985 in Summerfield 1991). 
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3.3.3 Terraços aluviais 

       De acordo com Garde (2006), os terraços aluviais são superfícies que marcam o posicionamento de 

um canal fluvial mais antigo. Eles podem apresentar resquícios de planícies de inundação, de barras e 

do próprio leito a depender das características do antigo canal.  Os terraços podem ser formados em 

rocha, caso o antigo rio apresente o leito rochoso ou por sedimentos aluviais, como cascalho, areia e 

silte. Esses depósitos podem se formar a partir do ajuste do relevo que busca um estado de equilíbrio 

para suportar o fluxo de detritos fluviais. Depois deste estágio, o rio sofre um rejuvenescimento que 

provoca o aprofundamento do canal. Consecutivos rejuvenescimentos desenvolvem sucessivos terraços 

em níveis mais baixos, sendo de maneira geral, o terraço mais alto o mais antigo e o mais baixo o mais 

novo (Figura 3.6A). Entretanto, em um contexto de estabilização da calha atual do rio, processos de 

inundação podem promover o recobrimento de níveis de terraços mais recentes e a formação de planícies 

embutidas. No primeiro caso, o último nível de terraço formado apresentará fácies cronologicamente 

distintas, sendo as inferiores correspondentes aos depósitos que encerraram o processo de formação 

(fácies fósseis) e as superiores relacionadas aos depósitos da planície de inundação atual. A formação 

de planínies embutidas está relacionada a justaposição de depósitos provenientes de períodos de cheia 

nas adjacências dos terraços mais recentes (Figura 3.6 B). 

                Figura 3.5- Desenvolvimento de formas deposicionais ao longo de um canal meandrante (traduzido de 

Allen 1964 in Summerfield 1991). 
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       Segundo Sumerfield (1991), ocorrências de formação de terraços locais também podem estar 

relacionadas com mudanças no nível de base, flutuações climáticas ou deformações tectônicas atuantes 

ao longo do curso do rio. 

3.4 – O REGISTRO FACIOLÓGICO 

3.4.1 O conceito de fácies 

       O conceito de fácies mais utilizado pelos geólogos na atualidade foi introduzido por Middleton 

(1978) in Walker (1992), que ressaltou como uma dada unidade estratigráfica (ou fácies) pode 

representar um determinado ambiente: “A chave para a interpretação de fácies é combinar observações 

realizadas no espaço em que as mesmas se encontram com características internas (litologias e estruturas 

sedimentares), informações comparativas de outras unidades estratigráficas bem estudadas e 

particularmente de estudos de ambientes sedimentares modernos”. 

       Segundo Walker (2006), o termo fácies pode ser utilizado de duas formas, podendo ser descritiva 

ou interpretativa. A primeira baseia-se nas características físicas das rochas ou dos depósitos 

inconsolidados, como textura (granulometria, grau de seleção, de maturidade, grau de arredondamento 

e esfericidade dos grãos), composição mineralógica, estruturas sedimentares e conteúdo paleontológico. 

Desta maneira, as fácies são individualizadas de acordo com as diferenças texturais, mineralógicas, 

estruturais e conteúdo fossilífero que apresentam. Já a forma interpretativa, é utilizada para englobar 

grupos de fácies que estão relacionadas com a formação de um mesmo ambiente, por exemplo, em um 

dado estudo, uma fácies arenosa e outra cascalhosa poderiam ser tratadas como uma só fácies de 

ambiente fluvial. 

 Figura 3.6- Desenvolvimento de terraços aluviais: com incisão do canal (A) (traduzido de Garde 2002 in 

Garde 2006) e em um contexo de estabilização da calha do rio (B) (modificado de Magalhães et al. 2010). T: 

Terraço e PL: Planície de inundação.  
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       De uma maneira geral, o conceito de fácies também tem sido amplamente utilizado informalmente 

para designar diferenças litológicas (litofácies), de conteúdo biológico (biofácies) ou até mesmo de 

sinais sísmicos (fácies sísmica). 

3.4.2 Métodos de definição de fácies 

       De acordo com Walker (2006), a escala de diferenciação de fácies dependerá do objetivo do estudo, 

do tempo disponível para a realização das medições e da abundância das feições descritivas. Se o 

objetivo do estudo é uma análise minuciosa, logo a subdivisão das fácies deve ser bem detalhada com 

observações referentes às proporções granulométricas e continuidade e/ou preservação das estruturas 

sedimentares. O número de subdivisões dependerá da abundância das feições das rochas ou dos 

depósitos inconsolidados. Uma análise de um dado perfil pode apresentar apenas dois litotipos, mas 

pode ocorrer uma variedade enorme de estruturas sedimentares e registros fósseis em uma ou em ambas 

as litofácies. 

3.4.3 Associação e modelo de fácies 

       Walker (2006) define a associação de fácies como um grupo de fácies geneticamente relacionadas 

que juntas podem definir um dado ambiente deposicional. É importante definir a associação de fácies, 

uma vez que uma determinada fácies pode ocorrer em vários tipos de ambientes, por exemplo, arenitos 

com estratificação cruzada acanalada podem ocorrer em ambiente fluvial ou litorâneo. Definindo-se o 

ambiente, tem-se um modelo de fácies, ou seja, uma síntese de um ambiente deposicional específico.  

       Della Fávera (2001) acredita que o modelo de fácies deve servir de base para a comparação e 

interpretação de estudos futuros e de previsão, em situações geológicas até então desconhecidas. De 

qualquer maneira, a este modelo definido poderão ser acrescentadas peculiaridades de cada ambiente. 

3.4.4 Classificação de fácies fluviais 

       A partir da evolução dos conceitos relativos aos sistemas fluviais, que incluem observações de rios 

atuais e registros sedimentológicos, o processo de formação das fácies foi se tornando mais 

compreensível.  Notou-se que os processos que controlavam o desenvolvimento das fácies fluviais, 

como a corrente de fluxo e a turbulência envolvida, gerava um efeito similar em vários rios e 

consequentemente a produção de litofácies equivalentes. Portanto, a repetição de ciclos fluviais levaria 

a reprodução de depósitos associados a cada etapa desse ciclo. Miall, na década de 1970, notou essa 

dinâmica fluvial e percebeu a necessidade de obtenção de uma classificação empírica para descrição de 

depósitos sedimentares em campo que fosse universal. Miall (1978 c) in Miall (2006) propôs uma 

classificação simples, utilizando um código de duas letras para facilitar os trabalhos de campo e a 

identificação das amostras. A primeira letra refere-se à fração granulométrica e a segunda caracteriza a 

textura ou estrutura da litofácies. Essa classificação foi aceita por vários pesquisadores e, portanto, se 

tornou um padrão de metodologia de campo para o estudo de depósitos fluviais (Tabela 3.2). 
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Tabela 3. 2 - Classificação de fácies (Miall 1978c in Miall 2006) 

 

 

Código Fácies Estruturas sedimentares Interpretação

Gmm
Cascalho maciço suportado pela 

matriz

Gradação incipiente Fluxo de detritos plástico 

(alta coesão, viscoso)

Gmg

Cascalho suportado pela matriz Gradação inversa a normal Fluxo de detritos 

pseudoplástico (baixa 

coesão, viscoso)

Gci

Cascalho suportado pelos clastos Gradação inversa Fluxo de detritos rico em 

clastos (alta coesão) ou 

fluxo de detritos 

pseudoplástico (baixa 

coesão)

Gcm

Cascalho maciço suportado pelos 

clastos 

- Fluxo de detritos 

pseudoplástico (carga do 

leito inerte, fluxo 

turbulento)

Gh

Cascalho suportado pelos clastos, 

acamamento incipiente

Acamamento horizontal, 

imbricamento

Formas de leito 

longitudinais, depósitos 

residuais (lags )

Gt
Cascalho estratificado Estratificação cruzada 

acanalada

Preenchimento de 

pequenos canais

Gp

Cascalho estratificado Estratificação cruzada planar Formas de leito 

transversais, crescimento 

deltáico a partir de barras 

remanescentes mais 

antigas

St

Areia fina a muito grossa, 

podendo ser cascalhosa

Estratificações cruzadas 

acanaladas individuais ou 

agrupadas

Dunas (3 D) de crista 

sinuosa e linguóide

Sp

Areia fina a muito grossa, 

podendo ser cascalhosa

Estratificações cruzadas 

planares individuais ou 

agrupadas

Formas de leito 

transversal e linguóide 

(dunas 2 D)

Sr
Areia muito fina a grossa Ripple, laminação cruzada Ripples (regime de fluxo 

baixo)

Sh

Areia muito fina a grossa, 

podendo ser cascalhosa

Laminação horizontal, 

lineação de partição ou de 

fluxo

Fluxo com leito plano 

(fluxo crítico)

SI

Areia muito fina a grossa, 

podendo ser cascalhosa

Estratificação cruzada de 

baixo ângulo (< 15°)

Preenchimento de suaves 

depressões, dunas 

atenuadas, antidunas

Ss
Areia fina a muito grossa, 

podendo ser cascalhosa

Depressões amplas e suaves Preenchimento de suaves 

depressões

Sm

Areia fina a grossa Maciça ou com laminação 

indefinida

Depósito de fluxo 

gravitacional de 

sedimentos

Fl

Areia, silte e argila Laminação fina, muitas 

ripples de pequeno porte

Depósitos externos ao 

canal, canal abandonado, 

diminuição de depósitos 

de inundação

Fsm
Silte, argila Maciça Depósitos de pântanos ou 

de canais abandonados

Fm

Argila, silte Maciço, gretas de contração Depósitos externos ao 

canal, canal abandonado 

ou depósitos de 

cobertura

Fr
Argila, silte Maciço, raízes, bioturbação Leito com raízes, solo 

incipiente

C
Carvão, argila carbonosa Plantas, filmes de argila Depôsitos de pântanos 

vegetados

P
Paleossolo carbonático (calcita, 

siderita)

 Feições pedogênicas: 

nódulos, filamentos

Solos com precipitação 

química
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3.4.5 Classificação de elementos arquiteturais  

       De acordo com Miall (2006), o sistema fluvial é constituído de algumas feições típicas, como o 

próprio canal, barras em pontal, barras longitudinais, mudança de direção do canal ou crevasse-splay e 

o desenvolvimento das mesmas deixa um registro formando assim seus respectivos depósitos. Esses 

subambientes do rio são denominados de componentes de elementos deposicionais e os sedimentos que 

formam cada um deles são chamados de elementos arquiteturais. Miall (1985) in Miall 2006 reconheceu 

oito elementos arquiteturais básicos para os depósitos fluviais, tais como: depósitos de preenchimento 

de canal (Chute Chanel) (CH), de acresção lateral (LA), de fluxo gravitacional de sedimentos (SG), de 

acresção a jusante (DA), de barras cascalhosas e formas de leito (GB), de formas de leito arenoso (SB), 

de depósitos arenosos com laminação (LS) e de sedimentos finos nas margens do canal (FF) (Figura 

3.7).  Posteriormente essa classificação foi modificada por trabalhos mais recentes e sua configuração 

pode ser vista na Tabela 3.3. 

 

Gm: O código Gm corresponde à notação Gh, utilizada em Miall 1978c in Miall 2006, para designar cascalhos 

suportados pelos clastos com acamamento incipiente. 

Gms: Código inicialmente proposto por Rust (1978b in Miall 2006) para designar cascalho suportado pela matriz. 

Sg: Depósito arenoso com gradação inversa (sedimento fino na base e mais grosso no topo). 

 

 

                Figura 3. 7 – Os oito elementos arquiteturais em depósitos fluviais (modificado de Miall 1988 a, b in 

Miall 2006). 
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Tabela 3. 3 – Classificação Elementos arquiteturais em depósitos fluviais (Miall 1985 in Miall 2006) 

Elemento Símbolo 
Principal assembléia 

de fácies 
Geometria e relações 

Canal CH Qualquer combinação 

Impressão, lente ou camada; base erosional 
ou côncava; escala e forma altamente 
variável, superfície comum de erosão interna 
côncava de 3ª ordem 

Barra cascalhosa e 
forma de leito 

GB Gm, Gp, Gt 
Lentes, níveis, usualmente corpos tabulares, 
comumente estratificado com SB 

Forma do leito arenoso SB 
St, Sp, Sh, Sl                 

Sr, Se, Ss 

Lentes, camadas, níveis, cunhas, ocorrem 
como preenchimento de canais, crevasse-
splay, pequenas barras 

Macroformas de 
acresção a jusante 

DA 
St, Sp, Sh, Sl                 

Sr, Se, Ss 

Lentes sobre plataformas ou base de canais, 
com superfície de erosão interna convexa de 
3ª ordem e sobre superfície limite de 4ª 
ordem 

Macroformas de 
acresção lateral 

LA 

St, Sp, Sh, Sl                  
Se, Ss, menos 

comumente Gm, Gt, 
Gp 

Cunhas, camadas, lobos; caracterizados por 
superfícies de 3ª ordem de acresção lateral 
interna 

Orifícios parcialmente 
preenchidos 

HO Gh, Gt, St, Sl 
Buracos em forma de concha com 
preenchimento assimétrico 

Fluxo gravitacional de 
sedimentos 

SG Gmm, Gmg, Gci, Gcm 
Lobos, camadas, tipicamente estratificadas 
com GB 

Camadas de areia 
laminada 

LS Sh, Sl, menor Sp, Sr 
Camadas, níveis 

 Sedimentos finos nas 
margens do canal 

FF Fm, Fl 

Níveis finos a espessos, comumente 
estratificados com SB, podendo preencher 
canais abandonados 

Gm: O código Gm corresponde à notação Gh, utilizada em Miall 1978c in Miall 2006, para designar cascalhos 

suportados pelos clastos com acamamento incipiente. 

Se: superfície de contato erosional preenchida por cerca de 0,25m de arenito de granulação grossa, maciço, 

contendo intraclastos de argilitos e siltitos, segundo Walker (1976) in Miall (2006).  

 

      Contudo, não é aconselhável seguir somente as especificações abordadas na Tabela 3.3, uma vez 

que as especificidades de cada sistema fluvial devem ser consideradas. O pesquisador também pode 

criar o seu próprio código de classificação, mas o uso de muitas nomenclaturas pode levar a confusões 

indesejáveis. 
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3.5 – GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS FLUVIAIS 

3.5.1 – Origem dos constituintes dos sedimentos fluviais 

      A composição química dos sedimentos fluviais reflete principalmente os litotipos aflorantes e o grau 

de intemperismo decorrente na região (McBride 1994). A liberação dos constituintes das rochas está 

intimamente relacionada com a abundância dos minerais presentes nas mesmas e com a sensibilidade 

dos minerais ao intemperismo (Meybeck 2004). Neste sentido, a liberação dos elementos/compostos 

químicos está associada à estabilidade dos minerais e também à mobilidade dos elementos. A Figura 3.8 

e a Tabela 3.4 mostram a estabilidade relativa dos minerais mais comuns sob o intemperismo e a 

mobilidade que determinados elementos apresentam de acordo com as condições do meio, 

respectivamente. 

 

Tabela 3.4 - Mobilidade dos elementos no ambiente superficial (Garrett 2005). 

 

      De acordo com a Figura 3.8, é possível compreender a causa da maior ocorrência de material 

particulado composto por elementos menos solúveis como Al, Fe e Si no sistema fluvial e de carga em 

solução constituída principalmente por Na e Ca (Walther 2009). 

Oxidante (pH 5-8) Oxidante (pH < 4) Redutor

Cl, Br, I, S, Rn, He, C, N, Mo, 

B, Se, Te
Cl, Br, I, S, Rn, He, C, N, B Cl, Br, I, Rn, He

Ca, Na, Mg, Li, F, Zn, Ag, U, 

V, As, Sb, Sr, Hg

Ca, Na, Mg, Sr, Li, F, Zn, Cd, Hg, 

Cu, Ag, Co, Ni, U, V, As, Mn, P
Ca, Na, Mg, Li, Sr, Ba, Ra, F, Mn

K, Rb, Ba, Mn, Si, Ge, P, Pb, 

Cu, Ni, Co, Cd, In, Ra, Be, W
K, Rb, Ba, Si, Ge, Ra K, Rb, Si, P, Fe

Fe, Al, Ga, Sc, Ti, Zr, Hf, Th, 

Sn, ETRs, metais Pt, Au, Cr, 

Nb, Ta, Bi, Cs

Fe, Al, Ga, Sc, Ti, Zr, Hf, Th, Sn, 

ETRs, metais Pt, Au, As, Mo, Se

Fe, Al, Ga, Ti, Zr, Hf, Th, Sn, 

ETRs, Au, Cu, metais Pt, Ag, Pb, 

Zn, Cd, Hg, Ni, Co, As, Sb, Bi, U, 

V, Se, Te, Mo, In, Cr, Nb, Ta

Mobilidade relativa

Mobilidade alta

Mobilidade 

moderada

Mobilidade fraca

Imóvel

                Figura 3.8 – Estabilidade relativa dos minerais mais comuns (Press et al. 2006). 
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      Outros fatores relevantes são as variações climáticas e a intensidade do fluxo fluvial que 

condicionam a potencialidade do intemperismo, uma vez que altas temperaturas aumentam a dissolução 

mineral e fluxos mais energéticos favorecem os processos erosivos (Meybeck 2004). 

       A liberação de silicatos causada pelo intemperismo químico é de extrema importância já que os 

minerais pertencentes a esta classe, principalmente os ferromagnesianos e feldspáticos, possuem como 

cátions principais o ferro, o magnésio, o cálcio, o sódio e o potássio que podem ser substituídos por 

diversos elementos traço devido à similaridade das características físicas (raio iônico e 

eletronegatividade) (Garrett 2005). Essas substituições podem ocorrer nos depósitos fluviais ou nos 

cursos d’água. 

3.5.2 – Mecanismos de mobilidade dos metais 

      A disponibilidade de metais nos solos ou nas águas dos rios também está profundamente relacionada 

aos processos de sorção (complexação, adsorção), precipitação/co-precipitação e reações de oxi-redução 

(McBride 1994). 

Sorção 

      O termo “sorção” é utilizado quando o mecanismo de remoção do soluto da solução não é conhecido 

sendo, portanto, tratado como um processo generalizado de retenção de substâncias (Soares 2004 in 

Mellis 2006). 

Complexação 

      O processo de complexação ou quelação consiste na ligação entre íons metálicos solúveis em 

soluções presentes nos solos com ligantes inorgânicos ou orgânicos (McBride 1994). O tipo de ligação 

pode ser covalente ou eletrostática (Fetter 1993 in Thomé & Knop 2006).  

      Nas águas dos rios, os principais ligantes inorgânicos são H2O, OH-, HCO3
-, CO3

2- e, em menor 

proporção, Cl, SO4
2-, F- e NO3

- (Gaillardet et al. 2004). 

Adsorção/desorção 

      A adsorção é a acumulação de material na interface entre a fase sólida e uma solução aquosa (Sposito 

1989). 

      Os principais mecanismos envolvidos na adsorção de metais são troca iônica, adsorção não 

específica (ou de esfera externa), adsorção específica (ou de esfera interna) e a complexação com 

material orgânico do solo. A adsorção não específica ocorre devido às interações eletrostáticas entre 

cátions metálicos presentes em solução no solo e as superfícies dos coloides com cargas negativas. Já a 

adsorção específica ocorre quando existe afinidade química entre a superfície adsorvente e os cátions 

livres em solução. Neste tipo, os íons penetram na estrutura do átomo e ligam-se através de ligações 

covalentes e iônicas com O e OH presentes na superfície do solo. O processo de desorção é tão 
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importante quanto ao de adsorção, uma vez que controla a disponibilidade de nutrientes (metais) para 

as plantas (Mellis 2006). 

      A goetita e a hematita, óxidos predominantes em solos de regiões tropicais, podem adsorver metais 

na seguinte ordem de preferência: Cu > Pb > Cd > Co > Ni > Mn (Mellis 2006). 

Precipitação/Dissolução 

      A precipitação ocorre quando a concentração de uma dada substância excede seu grau de 

solubilidade ocorrendo, portanto, a liberação do excesso na forma de sólidos. O material precipitado 

pode permanecer em suspensão ou ser depositado junto a uma camada de sedimentos. A precipitação é 

o inverso da dissolução (Novontny 1995).  

      O fenômeno de co-precipitação está relacionado com a precipitação de um elemento 

simultaneamente a outros componentes da solução aquosa (Thornton 1983). 

Oxirredução 

      As reações de oxidação e redução provocam a mudança da valência dos elementos envolvidos, 

ocorrendo, portanto, a perda e o ganho de elétrons, respectivamente. Os receptores de elétrons são, sob 

condições aeróbias, oxigênio, e em condições anaeróbias, nitrato, sulfato e dióxido de carbono. 

Microrganismos podem obter energia através da oxidação de compostos orgânicos, hidrogênio ou 

formas reduzidas inorgânicas de ferro, nitrogênio e enxofre (Fetter 1993, Freeze & Cherry 1979 in 

Thomé & Knop 2006). Essas reações são importantes porque, dependendo do tipo de carga eletrônica 

resultante, formas moleculares complexantes podem ser formadas favorecendo assim a adsorção de 

metais. 

Co-precipitação e Absorção 

      A co-precipitação ocorre quando elementos oclusos em materiais amorfos, como óxidos e hidróxidos 

de ferro e manganês, se precipitam simultaneamente aos minerais associados (Sharamel et al. 2000). 

      A absorção ocorre quando íons em solução são difundidos dentro da estrutura de substâncias 

absorventes e não apenas na superfície das mesmas, como ocorre no processo de adsorção (Mestrinho 

2008). 

3.5.3 – Valores guia de qualidade de sedimentos (VGQS) 

      A análise do teor de elementos traço em sedimentos e de prováveis riscos associados é possível 

somente através de uma comparação com valores previamente determinados que servem como base de 

referência. 

      Existem na literatura diversos valores de referência denominados como Valores Guia de Qualidade 

de Sedimentos (VGQS) estabelecidos a partir de extensos bancos de dados que envolveram, de uma 

maneira geral, níveis de contaminação de sedimentos, valores de background de metais em sedimentos, 
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testes de toxicidade, índices de qualidade em águas e matéria orgânica e avaliação de comunidades 

bentônicas (Basílio 2005). 

      Como não existem leis normativas no Brasil para estabelecimento das concentrações máximas de 

metais permitidas em sedimentos fluviais, muitos pesquisadores brasileiros têm utilizado critérios 

internacionais como NEL / LEL / SEL (No Effect Level / Lowest Effect Level / Severe Effect Level), TEL 

/ PEL (Threshold Effect Concentration Level / Probable Effect Level) e TEC / PEC (Threshold Effect 

Concentration / Probable Effect Concentration).  

      Os termos NEL, LEL e SEL foram criados pelo Ministério do Meio-ambiente e Energia de Ontario 

(OMEE 1993), para a proposição do Guia de Qualidade de Sedimentos estabelecidos na província 

(PSQGs – Provincial Sediment Quality Guidelines). De acordo com essa classificação (Tabela 3.5), 

NEL propõe o limite no qual nenhum efeito tóxico é observado. O valor de LEL indica um nível de 

contaminação nos sedimentos que pode ser tolerado pela maioria dos organismos bentônicos. Já a 

categoria SEL, indica um nível no qual alterações na comunidade bentônica são esperadas. 

Tabela 3.5 – Guia de Qualidade de Sedimentos para Metais da Província de Ontário (PSQGs) 

Elementos NEL LEL SEL 

Arsênio (mg/Kg) - 6 33 

Cromo (mg/Kg) - 26 110 

Cobre (mg/Kg) - 16 110 

Ferro (%) - 2 4 

Chumbo (mg/Kg) - 31 250 

Manganês (mg/Kg) - 460 1100 

Níquel (mg/Kg) - 16 75 

Zinco (mg/Kg) - 120 820 

Modificado de OMEE (1993) 

 

      O critério TEL/PEL foi primeiramente desenvolvido pelo GLNPO (Great Lakes National Program 

Office), órgão ligado à Agência de Proteção Ambiental norte americana (EPA), sendo posteriormente 

adaptado pelo Conselho Canadense de Ministérios do Meio Ambiente e pelos estados norte-americanos 

da Flórida e do Alasca (Basílio 2005). Em Smith et al. (1996), são descritos os processos para definição 

dos valores de avaliação de qualidade dos sedimentos de água doce segundo o estabelecimento dos 

valores de TEL e PEL. Os termos TEL (Threshold Effect Concentration Level) e PEL (Probable Effect 

Level) são interpretados como nível limite de efeito e nível provável de efeito, respectivamente. Neste 

sentido, TEL representa concentrações abaixo das quais a toxicidade foi raramente observada e PEL 

representa concentrações acima das quais a toxicidade foi frequentemente observada (Smith et al. 1996), 

como pode ser observado na Tabela 3.6. 

      O critério TEC/PEC foi desenvolvido por MacDonald et al. (2000) com o objetivo de unificar os 

VGQS até então propostos em estudos de sedimentos de água doce (Basílio 2005). Para este estudo, 
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selecionou-se dados de bases mais recentes para o cálculo da média geométrica e definição dos valores 

de TEC e PEC. Este cálculo evita que valores extremos comprometam a verdadeira tendência dos 

resultados. Neste sentido, os valores de TEC representam valores abaixo dos quais raramente espera-se 

efeitos tóxicos sobre os organismos bentônicos, já os valores de PEC representam aqueles acima dos 

quais frequentemente ocorrem efeitos tóxicos à fauna (Tabela 3.6) (MacDonald et al. 2000 in Basílio 

2005). 

Tabela 3.6 – Valores guia de qualidade de sedimentos (VGQS) 

Metais 
(mg/Kg) 

Raro efeito adverso esperado 
Efeito adverso 

frequentemente esperado 

TEL¹ TEC² PEL¹ PEC² 

Arsênio 5,9 9,8 17,0 33,0 

Cádmio 0,6 1,0 3,5 5,0 

Cromo 37,3 43,4 90,0 111 

Cobre 35,7 31,6 197 149 

Chumbo 35,0 35,8 91,3 128 

Níquel  18,0 22,7 36,0 48,6 

Zinco 123 120 315 459 

¹(Smith et al. 1996); ²(MacDonald et al. 2000 in Basílio 2005) 

 

      Além dos valores de referência, países como a Holanda e o Canadá e até mesmo o estado de São 

Paulo, tem estabelecido valores de alerta e intervenção. Quando o valor de alerta é excedido no solo, 

exige-se que o monitoramento das águas seja realizado para controle das fontes de poluição. Valores 

superiores ao limite de intervenção indicam risco potencial à saúde humana e requerem interceptação 

das vias de exposição (Costa 2007). A Tabela 3.7 mostra os valores de alerta e de intervenção para o 

estado de São Paulo, equivalentes aos valores da Holanda, e valores de intervenção considerados no 

Canadá. 

Tabela 3.7 – Valores orientadores de solo para o estado de São Paulo, Holanda e Canadá 

Elementos 

Valores orientadores para o estado de  
São Paulo e Holanda (mg/Kg) 

Valores de intervenção para o 
Canadá (mg/Kg) 

Valor de 
alerta 

Valor de 
intervenção em 

área agrícola 

Valor de 
intervenção em 
área residencial 

Valor de 
intervenção em 

área agrícola 

Valor de 
intervenção em 
área residencial 

As 15 25 50 20 30 

Ba 150 300 400 750 500 

Cd 3 10 15 3 5 

Cr 75 300 700 750 250 

Ni 30 50 200 150 100 

Cu 60 100 500 150 100 

Zn 300 500 1000 600 500 
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3.5.4 – Valores de referência (background geoquímico) 

Vicq (2015), em uma análise comparativa que incluiu várias metodologias para definição de valores 

de referência em sedimentos fluviais de todo o Quadrilátero Ferrífero, concluiu que as técnicas Boxplot 

UIF e Análise fractal, para a maior parte dos elementos, apresentaram valores bem próximos, 

confirmando assim que ambas são as mais adequadas para trabalhos realizados em ambientes geológicos 

complexos. O autor argumenta ainda que a primeira técnica pode ser uma boa alternativa em estudos 

com baixa amplitude de dados, logo achou-se mais conveniente a escolha da mesma para o trabalho em 

questão. Segue abaixo a relação dos valores de referência para vários elementos determinados por Vicq 

(2015) através da técnica de Boxplot UIF (Tabela 3.8).  

Tabela 3.8 – Valores de referência para o Quadrilátero Ferrífero 

Elementos 
Técnica 

Boxplot UIF 

Al (%) 5,08 

As (mg/Kg) 12,75 

Ca (%) 0,27 

Cd (mg/Kg) 1,79 

Co (mg/Kg) 37,56 

Cr (mg/Kg) 269,20 

Cu (mg/Kg) 68,36 

Fe (%) 40,72 

Mn (mg/Kg) 3875,00 

Ni (mg/Kg) 95,83 

Pb (mg/Kg) 59,08 

Ti (mg/Kg) 1571,00 

Zn (mg/Kg) 98,14 

 

3.6 – ELEMENTOS RELEVANTES NESTE ESTUDO 

3.6.1 – Elementos principais 

Cálcio (Ca) 

      O cálcio pode ser facilmente dissolvido de carbonatos e sulfatos podendo também ser removido de 

minerais como plagioclásio e apatita provenientes de rochas ígneas (Santos 2008). A concentração deste 

elemento em águas naturais é geralmente inferior a 15 mg/L, no entanto, em regiões onde rochas 

calcárias ocupam áreas consideráveis, as concentrações podem atingir 30 a 100 mg/L (Chapman & 

Kimstach 1996). 
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Magnésio (Mg) 

      As fontes do magnésio no ambiente superficial estão relacionadas principalmente ao intemperismo 

de rochas que contém minerais ferromagnesianos e de rochas carbonáticas (Chapman & Kimstach 

1996). Os minerais fontes mais presentes são a magnesita, a biotita, a granada, a hornblenda, a clorita, 

a alanita e a olivina (Santos 2008). As concentrações normais de Mg em águas naturais estão entre 1 a 

100 mg/L, dependendo do tipo de rocha aflorante na área de captação (Chapman & Kimstach 1996). 

Sódio (Na) 

      Os minerais fontes de sódio são principalmente os feldspatos plagioclásios, feldspatóides (nefelina 

e sodalita), anfibólios e piroxênios (Santos 2008). O sódio também pode ser adicionado às águas naturais 

através de lançamento de esgoto e rejeitos industrias nos afluentes. Concentrações muito altas desse 

elemento podem reduzir a permeabilidade do solo diminuindo assim a percolação da água e 

consequentemente o crescimento das plantas. Portanto, em locais onde utiliza-se a água para irrigação, 

é necessário um controle com relação ao conteúdo de sódio uma vez que este elemento também pode 

substituir íons de Ca e Mg no solo causando danos a estrutura do solo (Chapman & Kimstach 1996). A 

concentração de sódio em águas naturais doces varia de 1 a 150 mg/L (Santos 2008). 

Potássio (K) 

    A proveniência do potássio no ambiente superficial está relacionada aos feldspatos potássicos, as 

micas e as leucitas, em rochas ígneas e metamórficas, e minerais como carnalita e silvita encontrados 

em rochas evaporíticas (Santos 2008). As concentrações de K em águas naturais são geralmente menores 

que 10 mg/L (Chapman & Kimstach 1996). 

Ferro (Fe) e Manganês (Mn) 

      As fontes de ferro são geralmente os minerais ferromagnesianos, como piroxênios, olivinas e 

biotitas, óxidos e hidróxidos de ferro. O Fe pode se apresentar sob diversas formas químicas, como Fe+3 

(hidróxido férrico) e Fe+2 (hidróxido ferroso), sendo a primeira predominante. Quando o Fe+2 entra em 

contato com o oxigênio do ar o mesmo se instabiliza e muda para o estado férrico, provocando assim 

sua precipitação (Santos 2008). 

      Comumente as concentrações de Fe aumentam nas estações chuvosas devido ao carreamento de 

solos e aos processos erosivos que ocorrem nas margens dos rios (CETESB 2009). 

      Os principais minerais fontes de Mn são: pirolusita (MnO2), braunita (Mn2O3), manganita 

(Mn2O3.H2O), ausmanita (Mn3O4), rodocrosita (MnCO3) e rodonita (silicato de manganês). A forma 

mais comum de ocorrência deste elemento é Mn2+, podendo ocorrer também na forma Mn3+, entretanto, 

quando a primeira espécie entra em contato com a presença do ar ocorre oxidação, alterando assim seu 

estado para MnO2 (Santos 2008). 
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      O Fe e o Mn podem se apresentar dissolvidos sob diferentes formas em função do pH do meio. 

Complexos podem ser formados com compostos de hidroxila, bicarbonato, sulfato ou fosfato. Também 

podem ser formados complexos orgânicos com Fe2+ associados à ácidos húmicos e fúlvicos ou de Fe3+ 

favorecendo a formação de quelatos. Os compostos orgânicos também podem reduzir o Fe3+ para o Fe2+ 

causando assim o retardamento da oxidação ou a formação de complexos orgânicos de Fe2+. Os 

complexos orgânicos e quelatos aumentam a solubilidade do Fe e do Mn dificultando assim a remoção 

dos mesmos. O processo mais usual para excluir esses metais da água é via oxidação que provoca a 

formação de precipitados para posterior filtração dos mesmos. De acordo com a variação do pH, diversos 

precipitados de Fe e Mn também podem ser formados, conferindo desta forma, cor (que induz a 

formação de manchas em tecidos e utensílios sanitários) e sabor metálico à água. Além disso, os 

precipitados podem causar depósitos e incrustações que favorecem a proliferação de bactérias 

ferruginosas nocivas (Moruzzi & Reali 2012). 

      As concentrações de Fe e Mn permitidas para a potabilidade, de acordo com o CONAMA (2005) e 

o COPAM/CERH-MG (2008), devem ser inferiores a 0,3 mg/L (ou 300 ug/L) e 0,1 mg/L (ou 100 ug/L), 

respectivamente. 

Alumínio (Al) 

      A fonte de Al na natureza está relacionada a alumino-silicatos (micas e feldspatos), hidróxidos e 

óxidos de alumínio, em particular a bauxita, agregado que apresenta 99% da concentração deste metal 

(Rosalino 2011). A bauxita, composta essencialmente por óxidos e hidróxidos de alumínio como 

gibbsita e diásporo, pode apresentar também compostos de ferro e silicatos hidratados (Suguio 1998). 

A contribuição antropogênica pode ocorrer via deposição de emissões atmosféricas geradas por 

processos industriais (Krewski et al. 2007 in Rosalino 2011) e por escoamentos advindos de atividade 

minerária (Hemat 2009 in Rosalino 2011). 

      A maior parte dos sais de Al é insolúvel, em um intervalo de pH entre 6 e 8, entretanto a solubilidade 

pode ser alcançada em condições ácidas (pH<6) ou alcalinas (pH>8). O aumento da solubilidade 

proporciona a formação de novos compostos de alumínio, dentre eles combinações mais tóxicas, que 

podem causar a perda de várias espécies de peixes, invertebrados e perda de plâncton. Existem vários 

estudos que suspeitam de uma relação entre o Al presente na água e doenças neurológicas como doença 

de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e, em particular, a doença de Alzheimer, o que justifica o 

controle quanto a presença do Al na água (Rosalino 2011). De acordo com a deliberação estabelecida 

pelo COPAM/CERH-MG (2008), a concentração máxima de Al nas águas de classe II deve ser de 0,1 

mg/L (ou 100 ug/L) e segundo os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria 1469, de 

29/12/2000, do Ministério da Saúde, a concentração máxima aceitável é 0,2 mg/L (ou 200 ug/L) (Santos 

2008). 
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3.6.2 – Elementos traço 

     Achou-se conveniente apresentar uma síntese relativa aos principais elementos traço detectados nas 

amostras de sedimentos e de água, envolvendo, desta forma, as possíveis fontes, o comportamento destes 

elementos e as prováveis doenças que os mesmos podem acarretar. 

      Vale ressaltar que a quantidade de elementos traço nas águas dos rios depende não somente da 

abundância dos mesmos na crosta continental mas também da mobilidade durante os processos de 

intemperismo e transporte. A mobilidade está relacionada com a combinação de vários fatores, como a 

solubilidade na água, às fontes não-intempéricas, como as atmosféricas, antropogênicas (poeira de 

combustão, partículas detríticas, aerossóis industriais, gases e etc) e a participação de plantas em 

processos de absorção/liberação de elementos, à habilidade dos elementos de serem complexados por 

material coloidal fino (< 0,2 µm) e à tendência de serem adsorvidos ou co-precipitados por material 

sólido em geral. A solubilidade química dos minerais está intimamente relacionada com a solubilidade 

dos minerais que os contém e com as propriedades atômicas e moleculares dos elementos envolvidos. 

Elementos que apresentam raio atômico menor tendem a formar ânions com oxigênio solúveis (boro, 

arsênio, tungstênio e vanádio) e aqueles de raio atômico maior e valência +1 ou +2, tendem a ser solúveis 

como cátions livres (sódio, potássio, bário, lítio e estrôncio) (Gaillardet et al. 2004). 

      A Tabela 3.9 mostra as concentrações máximas de vários elementos traço permitidas pelo 

CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008). 

Bário (Ba) 

      O bário, que ocorre apenas no estado de oxidação +2, pode estar associado à feldspatos e biotitas 

nos solos, podendo inclusive substituir o K+ devido às similaridades dos raios iônicos desses cátions. 

Com o intemperismo, o bário pode ser precipitado nas formas de sulfato e carbonato. Este elemento 

também pode ser assimilado por argilas vermiculitas (McBride 1994). As principais fontes de bário são 

os minerais Witherita (BaCO3) e Barita (BaSO4) (Santos 2008). Destes, a barita é o mais comum, 

podendo ocorrer em veios hidrotermais e em veios que cortam rochas calcárias (Klein & Dutrow 2012). 

      Como o bário é considerado um elemento mais imóvel, a concentração média deste elemento nos 

solos é mais alta que da maioria dos elementos traço (McBride 1994). 

      Valores excessivos de bário no corpo humano podem causar diversos sintomas, como arritmia 

cardíaca, paralisia muscular, insuficiência respiratória, hemorragia interna e coma, podendo levar o 

paciente inclusive ao óbito (Macêdo 2006).  

Lítio (Li) 

      O lítio é um metal que não apresenta minerais próprios, sendo, portanto, encontrado naturalmente 

em minerais aluminossilicatos de Li como espodumênio, lepidolita, ambligonita ou petalita presentes 

em rochas ígneas (Braga & Sampaio 2008). 
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      O lítio é mais nocivo quando associado a compostos de lítio utilizados na fabricação de baterias, 

ligas, catalisadores, materiais fotográficos e na indústria espacial podendo assim gerar resíduos 

potenciais à contaminação do ambiente aquático.  A exposição ao excesso de lítio pode causar danos 

como distúrbios no sistema nervoso central, distúrbios cardiovasculares e sintomas gastrintestinais e 

danos renais (Klaassen & Watkins 2012). 

Cádmio (Cd) 

      O cádmio é um metal relativamente raro na natureza que geralmente se encontra associado a 

minerais de zinco, como blenda (ZnS), calamina ou hemimorfita (Zn4Si3O(OH)2), smithsonita (ZnCO3) 

e hidrozincita (Zn5(CO3)2(OH)6) (Santos 2008). A blenda (ou esfarelita) ocorre principalmente em 

rochas calcárias (Medeiros 2012). 

      Em condições oxidantes, o intemperismo de solos pode ocasionar o lançamento de cádmio na forma 

solúvel e móvel Cd2+. Esse cátion é mais solúvel que o Zn2+ em soluções oxidantes ácidas, podendo 

apresentar mobilidade média a alta em solos ácidos bem drenados. Essa alta mobilidade pode ser 

atribuída à adsorção fraca com matéria orgânica e material argiloso (ou óxidos) nestas condições 

(McBride 1994). Sob condições oxidantes mais neutras, o cádmio tende a apresentar mobilidade fraca 

(Tabela 3.4). 

      O excesso de cádmio no organismo humano pode causar a doença de “Itai-Itai”, que provoca 

problemas de metabolismo de cálcio gerando a descalcificação, reumatismos e problemas 

cardiovasculares (Macêdo 2006). 

Cobalto (Co) 

      O cobalto encontra-se associado a rochas ultrabásicas e em solos residuais destes litotipos (McBride 

1994), sendo a smaltita (CoAs2) e a cobaltita (CoAsS) as formas minerais mais comuns (Fetter 2008). 

      O cobalto pode ocorrer nos estados de oxidação +2 e +3, sendo o Co2+ a forma mais comum em 

solução nos solos. O cobalto pode co-precipitar ou ser absorvido por óxidos de manganês e de ferro. 

Quando o pH do solo encontra-se elevado, a solubilidade do cobalto diminui devido a intensificação dos 

processos de sorção com óxidos e argilas de silicatos, complexação com matéria orgânica e possibilidade 

de precipitação de Co(OH)2 (McBride 1994). O cobalto apresenta mobilidade fraca em condições 

oxidantes com pH entre 5 e 8, moderada em condições oxidantes com pH < 4 e imobilidade em 

ambientes redutores (Tabela 3.4). 

      O cobalto pode contaminar o ambiente superficial através de fontes naturais ou industriais. Os efeitos 

tóxicos do cobalto estão relacionados especialmente à exposição ao pó de compostos deste metal em 

atividades industriais (produção de ferramentas) ou minerárias (beneficiamento de minérios) 

acarretando principalmente o desenvolvimento de doenças pulmonares como fibrose pulmonar e asma 

brônquica (Alves & Rosa 2003). 
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Cromo (Cr) 

      O cromo não ocorre na forma livre na natureza, estando geralmente associado ao ferro e ao chumbo. 

Substituições com o alumínio são comuns em alguns minerais como o berilo e o coríndon, mas os 

principais minerais de cromo são a cromita (FeCr2O4), comum em rochas ígneas ultrabásicas (Klein & 

Hurlbut 2003), e a crocoíta (PbCrO4), mineral secundário resultante da oxidação de depósitos de 

chumbo em veios que cortam rochas que contém cromita (Klein & Hurlbut 2003). O cromo pode ocorrer 

nos estados de oxidação +2, +3 e +6 (Santos 2008), sendo as formas +3 e +6 os estados de valência 

encontrados em águas naturais (Fetter 2008). A forma Cr3+ nos solos tende a ser imóvel devido à forte 

complexação com a matéria orgânica, à sorção com óxidos e argilas de silicatos, mesmo em condições 

com pH baixo. Sob pH mais alto, pequenas quantidades de Cr3+ no solo podem ser oxidadas para cromato 

CrO4
2- , um composto muito tóxico e de maior mobilidade (McBride 1994). 

      Os compostos de cromo hexavalente são corrosivos podendo provocar reações alérgicas na pele 

independente da dose. Níveis elevados deste metal podem ocasionar ulcerações na pele, perfurações no 

trato respiratório e irritações no trato gastrointestinal (Macêdo 2006). 

Níquel (Ni) 

      A acumulação de níquel pode estar relacionada às rochas ultramáficas (ricas em serpentina e outros 

minerais ferromagnesianos) e aos seus respectivos solos residuais (Crounse et al. 1983). As maiores 

ocorrências deste metal estão associadas aos compostos minerálicos de níquel, antimônio, enxofre e 

arsênio, como NiSb, NiAs2, NiAsS e NiSbS (Fetter 2008). 

      O Ni ocorre no estado de valência +2 tanto em solos quanto em soluções aquosas. O Ni2+ pode 

ocupar estruturas octaédricas de óxidos podendo dessa forma co-precipitar juntamente com óxidos de 

Mn e Fe. Processos de sorção em óxidos, aluminosilicatos não cristalinos e em argilas de silicatos 

tendem a ocorrer em ambientes com pH acima de 6. Condições com pH mais baixo favorecem a 

solubilidade do Ni2+ (McBride 1994). 

      As plantas acumulam muito mais Ni que os animais, portanto este elemento pode ser transmitido ao 

homem via alimentação. Doenças carcinógenas e perda da imunidade são alguns dos efeitos 

reconhecidos em animais e humanos devido à ingestão excessiva deste metal (Crounse et al. 1983). 

Vanádio (V) 

      O vanádio está principalmente relacionado a rochas basálticas, geralmente associado a óxidos de 

ferro (Siegel 2002).  

      Em soluções presentes nos solos, o vanádio existe nos estados de oxidação +5 e +4, nas formas 

iônicas VO3(OH)2-, VO2(OH)2
-, VO(OH)3

0 e VO2+. O íon V3+ pode substituir o Fe3+ em minerais de 

óxidos de Fe e participar de substituições em argilas silicatadas. De uma maneira geral, o V tende a se 

associar com húmus nos solos, entretanto, sua solubilidade tende a ser alta em condições de pH alto. A 



50 

 

mobilidade baixa está relacionada a ambientes mais ácidos (McBride 1994). Em condições com pH 

próximo da neutralidade, este elemento apresenta mobilidade moderada (Tabela 3.4). 

      O V pode estar presente em concentrações altas nas plantas, entretanto não é bioacumulativo na 

cadeia alimentar humana, mesmo quando as plantações se encontram próximas de áreas industriais 

(Crounse et al. 1983). 

Zinco (Zn) 

      O zinco pode ser encontrado na natureza principalmente na forma de sulfetos, através do mineral 

blenda ou esfarelita (ZnS), mas outras formas também podem ocorrer, como a calamina ou hemimorfita 

(Zn4Si2O7(OH)2), smithsonita ZnCO3, franklinita (Zn, Mn) Fe2O4 e hidrozincita Zn3(CO3)2(OH)2). As 

mineralizações ocorrem principalmente em rochas calcárias (DNPM 2001). 

      O zinco ocorre no estado de valência +2. Em meio ácido, apresenta mobilidade média que possibilita 

trocas catiônicas em argilas e com a matéria orgânica.  Sob pH alto, a sorção com óxidos e 

aluminossilicatos e a complexação com húmus diminui a solubilidade do Zn2+ notavelmente. Em 

condições neutras, a mobilidade do zinco é muito baixa (McBride 1994). 

     As principais fontes de exposição ao Zn são através dos processos de fundição e refinaria do minério 

de zinco e da liberação natural por meio dos minerais que contém este metal. O excesso de zinco em 

humanos pode ocasionar sintomas como tosse, fraqueza, dor generalizada, arrepios, febre náusea e 

vômito (Macêdo 2006). 

Arsênio (As) 

      O As natural está associado principalmente às jazidas de metais, onde o elemento se encontra na 

forma de arsenita AsO4
-3 (Santos 2008). O estado de oxidação +3, presente nos compostos As(OH)3, 

As(OH)4, AsO2(OH)2- e AsO3
3-, refere-se a forma reduzida geralmente encontrada em solos anaeróbicos. 

Já o estado de oxidação +5, na forma AsO4
3- oxidado, é estável em solos aeróbicos. Os arsenatos podem 

ser sorvidos por óxidos de Fe e Al, aluminossilicatos não-cristalinos e, em menor proporção, por argilas 

silicatadas. A mobilidade do As é baixa em solos ácidos constituídos por argilas e óxidos. O As pode 

ser móvel em solos neutros a alcalinos na forma de arsenato de sódio solúvel (McBride 1994). 

      O As está muito associado às mineralizações auríferas instaladas nas rochas do Supergrupo Minas 

do Quadrilátero Ferrífero, sendo, do ponto de vista geoquímico, o metal mais danoso da região, devido 

a sua alta toxicidade e concentrações alarmantes nos sedimentos e nas águas dos rios posicionados nas 

adjacências das mineralizações (Costa 2007). 

      Em concentrações maiores que 10 µg/L, segundo o CONAMA (2005) e o COPAM/CERH-MG 

(2008), o arsênio pode causar diversos danos à saúde humana, como diversos tipos de cânceres (pele, 

pâncreas e pulmão), abalos no sistema nervoso, malformação neurológica e abortos (Macêdo 2006). 

 



51 

 

Chumbo (Pb) 

      O chumbo está presente principalmente em folhelhos, rochas ígneas e nos arenitos, com 

concentrações médias de 80 ppm, 16 ppm e 14 ppm, respectivamente (Santos 2008). A galena (PbS), 

principal fonte natural de Pb, pode ser encontrada associada à prata em veios hidrotermais, à esfalerita 

em veios que cortam rochas calcárias, zonas de metamorfismo de contato, em pegmatitos e disseminada 

em rochas sedimentares (Klein & Dutrow 2012). 

      O chumbo existe principalmente no estado de oxidação +2 em solos. Em condições de pH elevado, 

pode ser complexado com matéria orgânica, sorvido em óxidos e argilas de silicatos e precipitado como 

carbonato, hidróxido ou fosfato. O chumbo é o metal pesado menos móvel em solos, especialmente em 

condições redutoras ou não-ácidas (McBride 1994). Em condições oxidantes com pH entre 5 e 8, 

apresenta mobilidade fraca (Tabela 3.4) 

      Em humanos, a exposição ao chumbo pode ser prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso, afetar o 

sangue, os rins, o sistema digestivo e reprodutor (Macêdo 2006). 

Cobre (Cu) 

      A maior parte dos depósitos de cobre nativo está associada às lavas basálticas. A calcopirita, 

principal minério de cobre, ocorre principalmente em veios hidrotermais, como constituinte original de 

rochas ígneas, em diques pegmatíticos, em depósitos de metamorfismo de contato e disseminado em 

rochas xistosas (Klein & Dutrow 2012). Além da calcopirita, o cobre também pode ser encontrado em 

minerais como: calcosita (Cu2S), covelita (CuS), malaquita (Cu2CO3(OH)2) e azurita (Cu3(CO3)2(OH)2) 

(Santos 2008). 

      O estado de oxidação do Cu mais frequente é +2, tanto na forma sólida quanto em soluções. Em 

solos sob condição mais reduzida, o cobre tem mobilidade muito baixa. Grande parte dos coloides 

presentes no solo (óxidos de Mn, Al e Fe, argilas de silicatos e húmus) têm a capacidade de adsorver 

Cu2+. A grande afinidade deste metal com material coloidal o caracteriza como um elemento de baixa 

mobilidade em solos mais neutros. Entretanto, em solos mais alcalinos, enquanto o Cu2+ apresenta 

solubilidade muito baixa, complexos solúveis de Cu2+ (hidróxidos, carbonatos e complexos com matéria 

orgânica) podem se formar causando assim o aumento da solubilidade deste metal. A maior parte do 

cobre dissolvido nos solos, sob várias condições de pH, encontra-se complexado com a matéria orgânica 

(McBride 1994). 

      O excesso de cobre no corpo humano pode gerar vômitos, hipotensão, icterícia, coma e até a morte 

(Macêdo 2006). 
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3.7 – PROPRIEDADES HIDROFÍSICAS E HIDROQUÍMICAS 

3.7.1 – Condutividade elétrica (CE), Resistividade (R), Temperatura e Sólidos Totais Dissolvidos 

(STD) 

      A condutividade elétrica é a medida da capacidade que a água oferece em conduzir corrente elétrica. 

Este parâmetro está intimamente relacionado com a quantidade de sólidos totais dissolvidos na água, ou 

seja, quanto maior for a concentração de sais dissolvidos na água na forma de íons, maior será a 

condutividade. Esta medida deve ser realizada juntamente com a aferição da temperatura, visto que a 

condutividade aumenta com a elevação da mesma. Vale ressaltar que o aumento da temperatura também 

pode reduzir a solubilidade de gases (Santos 2008). Os valores de condutividade para as águas potáveis 

variam entre 50 a 1500 µS/cm (Mc Cutcheon 1992 in Costa 2001). A resistividade é justamente o 

contrário da condutividade, ou seja, R=1/CE, e pode ser utilizada para converter valores decimais baixos 

de condutividade em um número mais “inteiro”, facilitando assim a análise dos dados. 

      O parâmetro ‘sólidos totais dissolvidos’ pode ser definido como “o peso total dos constituintes 

minerais presentes na água, por unidade de volume” (Santos 2008). Os sólidos totais dissolvidos são 

formados principalmente por carbonato, bicarbonato, cloretos, sulfatos, fosfatos, nitratos de cálcio e 

magnésio (Costa 2001). O valor de STD nas águas doces varia entre 50 a 1500 mg/L (Santos 2008). De 

acordo com o COPAM/CERH-MG (2008), as águas de classe II devem apresentar no máximo 500 mg/L 

de STD. 

3.7.2 – Potencial de Oxi-Redução (Eh) e Potencial Hidrogeniônico (pH) 

      O potencial hidrogeniônico (pH) expressa a concentração de íons de hidrogênio em solução. O pH 

neutro apresenta valor igual a 7, pois na neutralidade, as concentrações tanto do H+ quanto do OH- são 

de 10-7 moles.L-1 (Licht et al. 2007).  A escala do pH varia de 1 a 14, quando o mesmo é inferior a 7, o 

meio é considerado ácido e quando é superior é considerado básico. O acréscimo de uma unidade no 

valor do pH significa um aumento de 10 vezes a concentração do íon hidrogênio.  A variação deste 

parâmetro está fortemente relacionada com a presença de gás carbônico dissolvido e com a alcalinidade 

da água (Santos 2008). A alcalinidade, medida da quantidade de substâncias presentes na água capazes 

de neutralizar um ácido forte, deve-se principalmente à presença de bicarbonatos, carbonatos e 

hidróxidos. Os compostos mais comuns são os bicarbonatos de cálcio ou magnésio, podendo também 

ocorrer com sódio ou potássio e carbonatos e hidróxidos de cálcio ou de magnésio. O pH indica quais 

compostos estão presentes na água, valores inferiores a 4,4 correspondem à acidez mineral, entre 4,4 e 

8,3 indicam a presença exclusiva de bicarbonatos, valores maiores que 8,3 e menores que 9,4 referem-

se a carbonatos e bicarbonatos e aqueles superiores a 9,4 estão relacionados à presença de hidróxidos e 

carbonatos (Blumberg & Azevedo Netto 1956). Geralmente, baixos valores de pH favorecem a 

solubilidade dos metais e consequentemente sua mobilidade, ou seja, águas ácidas tendem a apresentar 

elementos como Cu, Ag, Mn, Co e Ni. O Al é muito solúvel em soluções muito ácidas ou muito básicas, 

mas é praticamente insolúvel em condições com pH em torno de 6 e 8 (Licht et al. 2007). O Fe é um 
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elemento que tende a permanecer imóvel sob todas as condições de pH, podendo no máximo apresentar 

mobilidade fraca em ambiente redutor (Tabela 3.4). 

      O potencial de oxi-redução (redox) é a habilidade que um ambiente natural apresenta em conduzir 

um processo de redox, onde ocorre o fornecimento de elétrons para um agente oxidante e a remoção de 

elétrons de um agente redutor (Santos 2008).  As águas com maior presença de oxigênio livre são mais 

oxidantes do que aquelas que apresentam este elemento combinado, portanto, nos ambientes oxidantes, 

grande parte dos metais solúveis que apresentam valência variável tende a formar óxidos ou hidróxidos 

insolúveis (Licht et al. 2007).  O Eh em águas naturais tende a ser mais positivo em um meio oxidante 

e negativo em um meio redutor.  

      A figura 3.9 mostra os valores de Eh-pH de acordo com diversos meios aquáticos naturais (Szikszay 

1993). Na água, o equilíbrio de oxi-redução é influenciado pela entrada de O2 do ar e por cargas 

provenientes de Fe3+, Mn3+, SO4
2-, H+ e pelo consumo de O2 pelas substâncias redutoras, como matéria 

orgânica, Fe2+, Mn2+, NH4
+, H2 e OH- (Schoeller 1962 in Szikszay 1993). 

 

3.7.3 – Turbidez 

      A turbidez é a dificuldade da água em transmitir a luz, causada pela presença de sólidos em 

suspensão constituídos por silte, argila, matéria orgânica, microrganismos e demais elementos químicos 

Figura 3.9 - Posição aproximada de alguns meios naturais caracterizados por Eh e pH natural (Garrels & Christ 

1965 in Szikszay 1993). 

 

 

 

 

 

. 
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(Santos 2008). A unidade de medida dos valores de turbidez obtida no turbidímetro foi a UNT, unidade 

nefelométrica de turbidez.  

      De acordo com o CONAMA (2005) e o COPAM/CERH-MG (2008), as águas correspondentes a 

rios de classe II (classe do ribeirão Sardinha) devem apresentar turbidez máxima de 100 UNT. 

3.7.4– Elementos traço em águas naturais 

      De acordo com Gaillardet et al. (2004), os elementos traço presentes no ambiente fluvial são 

caracterizados como aqueles que apresentam concentrações abaixo de 1 mg/L. Como já foi dito, as 

principais fontes naturais das substâncias dissolvidas nos rios são o intemperismo químico (dissolução 

de minerais) e físico (desagregação de material) e o mecanismo de desorção das plantas. Outras fontes 

existentes são as atividades vulcânicas e geotermais. Podem ser considerados, como fontes 

antropogênicas, o esgoto doméstico, resíduos industriais e de mineração e pesticidas aplicados em áreas 

de cultivo (Figura 3.10). 

 

      Os elementos traço podem ser adsorvidos tanto nos depósitos fluviais como na água. Os principais 

sólidos capazes de interagir com as substância dissolvidas são os óxidos, carbonatos e sulfetos 

superficiais, matéria orgânica e argilominerais superficiais. Os óxidos de Fe, Al, Mn, e silício hidratados 

são os adsorventes dominantes na natureza devido a sua abundância nos solos e rios (Gaillardet et al. 

2004). Os processos de sorção e complexação são extremamente importantes por condicionarem a 

quantidade de elementos traço disponível no sistema fluvial. 

 

 

                Figura 3.10 - Transporte de elementos traço no sistema aquático (Gaillardet J. et al. 2004). 
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CAPÍTULO 4 

TRABALHOS ANTERIORES 

 

       Vários estudos que envolvem análise geoquímica de sedimentos e de amostras de águas fluviais 

têm sido realizados no Quadrilátero Ferrífero na tentativa de averiguar possíveis contaminações 

causadas por elementos associados às principais rochas aflorantes nesta província mineral. Neste 

sentido, selecionou-se alguns trabalhos mais recentes desenvolvidos na região que abordam este assunto, 

como Eleutério (1997), Costa (2001), Basílio (2005), Costa (2007) e Souza (2013). Outros trabalhos, 

como Rodrigues et al. (2013) e Rodrigues et al. (2014) tratam da influência do setor minerário na 

composição química dos sedimentos fluviais. 

      A caracterização estratigráfica dos terraços aluviais da área de estudo é fundamental para o 

estabelecimento dos valores de referência uma vez que representam depósitos fluviais antigos formados 

anteriormente à grande ocupação humana na região. Os terraços são formados devido ao rebaixamento 

do nível de base, logo, achou-se conveniente citar também o trabalho de Lana (2010) que propõe 

justificativas para o posicionamento destes níveis localizados nos afluentes da bacia do rio das Velhas. 

      Eleutério (1997) investigou o nível de contaminação por metais pesados (Hg, As, Pb, Cd, Zn, Ni, 

Cr, Co e Cu) e Li em sedimentos de fundo do canal do ribeirão do Carmo e seus afluentes, do ribeirão 

Mainart e do córrego Belchior, estando estes dois últimos localizados na porção sudeste do Parque 

Estadual do Itacolomi. Os resultados do levantamento mostraram que as concentrações de As, Pb, Cd, 

Cr e Cu confirmam a liberação dos mesmos a partir da paragênese do minério aurífero da região. Já as 

concentrações de Hg encontradas foram interpretadas como decorrentes do processo de extração do Au 

através do garimpo. Para avaliar os níveis de contaminação, o autor utilizou dois indicadores descritivos, 

o fator de contaminação e o índice de geoacumulação (Igeo). Estes indicadores caracterizaram o rio do 

Carmo como exageradamente poluído por As, fortemente poluído por Cd e Pb e moderadamente poluído 

por Co, Li, Cu, Ni, Cr e Zn. No caso dos rios localizados na borda sudeste do Parque Estadual do 

Itacolomi, os sedimentos dos mesmos foram classificados como não poluídos em termos de As, Pb, Zn, 

Cu, Cr, Co, Ni e Li e não poluídos a moderadamente poluídos em relação ao Cd. As concentrações de 

Hg detectadas foram de 0,05 ppm a 2,35 ppm, nos sedimentos do rio do Carmo, e de < 0,05 a 1,80 ppm, 

nos ribeirões da borda sudeste do parque do Itacolomi, sendo que o limite máximo permissível para os 

sedimentos é de 0,1 ppm (de acordo com a Environmental Protection Agency – EPA, em 1972).  

      Costa (2001) estudou a interferência da exploração aurífera secular e da mineração de ferro na água 

e nos sedimentos da bacia do rio Gualaxo do Norte. Parâmetros físico-químicos (condutividade elétrica, 

sólidos totais dissolvidos, bicarbonato, sulfato e sódio) aferidos mostraram-se decrescentes a partir dos 
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efluentes das minas de Timbopeba, Samarco e Samitri para jusante, indicando assim forte influência da 

mineração de ferro na bacia de estudo. Com relação a análise geoquímica das águas, somente no período 

de seca as concentrações de Fe e Mn solúvel, para a maior parte das amostras, excederam os limites 

estabelecidos pelo CONAMA. Os teores de metais pesados encontraram-se abaixo do limite de detecção 

para a maior parte das amostras. Os valores anômalos situados acima do limite estabelecido pelo 

CONAMA ocorreram na zona de cabeceira da bacia de estudo, mais especificamente no rejeito da usina 

do complexo Timbopeba, para o Cd, Pb e Zn, no rio Manso (região de Antônio Pereira), para o Cd e no 

vertedouro da barragem Natividade para o Zn. Quanto aos estudos pertinentes a geoquímica de 

sedimentos fluviais, a maior parte dos elementos estudados apresentou concentrações acima dos limites 

estabelecidos pela legislação. Foi possível identificar dois tipos de anomalias, o tipo I, de baixa 

dispersão, que incluiu valores anômalos de Cr, Mo e Ni no rio Natividade, e o tipo II, de grande 

dispersão, que englobou anomalias de Mn, Hg, As, Ba e Sb na região de Antônio Pereira. Os teores 

anômalos destes elementos e do Ca e Mg também se mostraram decrescentes de montante para jusante, 

indicando desta forma, a liberação de rejeitos provenientes de depósitos auríferos na região. No 

complexo Timbopeba as anomalias foram pontuais, entretanto, os sedimentos do dreno do Paiol 

apresentaram teores elevados de Fe, Cd, Pb, Cu e Zn que parecem estar associados à lama da usina. Em 

Bento Rodrigues foram observadas anomalias pontuais de Pb e Zn e principalmente de Cu (26 vezes o 

limite estabelecido pela legislação) que parecem estar associadas aos depósitos auríferos que ocorrem 

na região. Teores elevados de Fe foram encontrados em quase toda a bacia, entretanto mostraram um 

padrão de correlação negativa com os elementos Ca, Mg, Mn e As. Já o Mn mostrou forte correlação 

positiva com metais traço (As, Ba, Sb, Hg, Ni, Pb, Cu e Co) indicando alta capacidade de carreamento 

desses elementos. 

       Basílio (2005) avaliou a capacidade de adsorção dos sedimentos ricos em ferro das barragens de 

contenção de Timbopeba e Natividade, porção leste-sudeste do Quadrilátero Ferrífero, com relação a 

retenção de metais-traço. A análise geoquímica envolveu a leitura dos elementos menores Zn, Cr, Co, 

Ni, Cu, As, Cd e Pb e maiores Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn e Na. Comparando os teores de metais traço 

existentes entre os minérios e sedimentos estudados, notou-se que existe uma contribuição exógena que 

provoca o enriquecimento de metais nos sedimentos. Portanto, concluiu-se que os sedimentos de 

Timbopeba e de Natividade foram enriquecidos por adsorção de metais traço provenientes da oxidação 

de sulfetos expostos nos antigos garimpos de ouro existentes nas adjacências. Comparando o conteúdo 

médio de As, Pb, Cu, Co, Cr, Ni e Zn entre os sedimentos das duas barragens, os sedimentos de 

Natividade apresentam concentrações em média duas vezes maiores que as apresentadas pelos 

sedimentos de Timbopeba, exceto para o Cu, mais concentrado em Timbopeba. Em Timbopeba, As e, 

em menor intensidade, Cu, Cd e Ni apresentaram teores dentro dos limites de contaminação ou de 

provável contaminação quando comparados aos Valores Guia de Qualidade de Sedimentos (VGQS). 

Em Natividade, Pb e Cd praticamente não apresentam valores que indicassem perigo à biota. Cr e Cu 
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apresentam valores distribuídos na faixa entre contaminação e não contaminação. No entanto, Ni e Zn 

apresentaram valores indicativos de contaminação e As apresentou valores potencialmente danosos à 

biota. De acordo com os quocientes médios de contaminação total (QMCT), as barragens de Natividade 

e Timbopeba apresentaram contaminação média-baixa a média-alta e média-baixa, respectivamente.  

       Costa (2007) estudou a influência da exploração aurífera histórica na região do ribeirão do Carmo, 

um dos formadores do rio Doce. O trabalho baseou-se em amostras de sedimentos de planícies de 

inundação (PI1 e PI4), barrancos (B1 a B7) e terraços aluviais (T1 a T4). No estudo de correlação 

geoquímica, foi possível distinguir dois grandes grupos de sedimentos, um constituído por sedimentos 

ferruginosos, que incluem os perfis B1, B2, B3, B4, B5, estratos basais de B6 e dos terraços T1 e T3 (2º 

e 3º tipo); e um segundo grupo contendo sedimentos aluminosos, compreendendo os depósitos dos 

terraços T2, T4 e estratos superiores do perfil B6. Os sedimentos ferruginosos mostraram 

enriquecimento em metais pesados e proveniência das supracrustais das cabeceiras, onde se posicionam 

as mineralizações auríferas, e os sedimentos aluminosos apresentaram concentrações mais baixas de 

metais e proveniência dos complexos metamórficos. Desta forma, estes últimos foram utilizados para a 

análise de valores de referência pelo método geoquímico, uma vez que os sedimentos datados do terraço 

T2 apresentaram idade máxima de 18.100±2.100 anos. Os valores de referência médios estabelecidos 

foram: As=2,0 mg/Kg, Cu=44 mg/Kg, Zn=68 mg/Kg, Cd=13,3 mg/Kg, Ni=18,0 mg/Kg, Cr=63,0 

mg/Kg, Ba=25,0 mg/Kg, Fe2O3 (%)=10,58, Al2O3 (%)=13,0 e Mn=218 mg/Kg. A partir dos dados de 

assinatura geoquímica e dos valores de referência, foi possível diferenciar os perfis estudados em três 

grupos. O primeiro (T2, T4 e estratos superiores do perfil B6) apresentou uma assinatura geoquímica 

controlada por fatores naturais, já que os resultados demonstraram baixas concentrações de elementos-

traço e ferro e alta concentração de alumínio (Al2O3=35,7%), o que remete a uma fonte relacionada às 

rochas gnáissicas e metabásicas dos complexos metamórficos da região. O segundo tipo (B1, B2, B3, 

B4, B5, B6, B7, PI1, PI4 e T3) apresentou uma assinatura geoquímica controlada pelo enriquecimento 

em óxidos de ferro (máx. Fe2O3=93,9%) e em metais traços como Cu, Zn, As, Cd, Li, Ba, Ni, Cr. As 

concentrações de As em alguns depósitos impressionam, como em B1, atingindo até 765 mg/Kg, em 

B6, até 2871 mg/Kg e em B7, até 743 mg/Kg. Além disso, também foram identificados depósitos 

tecnogênicos (plásticos e materiais constituídos por ferro) e um alto grau de seleção dos grãos (típico de 

atividade garimpeira), remetendo assim a influência antrópica no processo de formação desses 

depósitos. O terceiro tipo, que inclui o perfil T1, apresenta uma assinatura geoquímica controlada por 

enriquecimento em óxidos de ferro (máx. Fe2O3=92,3%) e metais traço como o As (1378 mg/kg) 

associados a fontes geogênicas mineralizadas e erodidas antes da implantação da exploração aurífera da 

região. As áreas fontes dos tipos 2 e 3 são as rochas supracrustais dos supergrupos Rio das Velhas e 

Minas. Portanto, concluiu-se que os elementos químicos associados aos depósitos auríferos são 

mobilizados por processos naturais ou antropogênicos para águas e sedimentos dos rios e a exploração 

mineral intensifica esse processo.  
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       Lana (2010), estudou a influência de níveis de base sobre as características morfossedimentares das 

bacias dos Rios das Velhas e Jequitaí. No alto curso dessas bacias afloram quartzitos estruturados pela 

orogênese brasiliana e no médio e baixo curso as bacias drenam rochas metapelíticas e metacalcárias, 

pouco deformadas. Para o trabalho foram escolhidos 14 pontos na bacia do Rio das Velhas e 12 para a 

bacia Jequitaí. O estudo baseou-se em modelos tridimensionais de declividade para determinação dos 

principais níveis de base e em mapas de feições morfológicas de segmentos fluviais instalados em níveis 

de base acessíveis, onde, eventualmente foram descritos perfis de fácies sedimentares. Além disso, 

realizou-se uma compilação da geologia das áreas adjacentes aos pontos de estudo e a identificação dos 

principais traços morfotectônicos. Segundo o autor, a maior parte dos níveis de base da bacia do Rio das 

Velhas originou-se devido a reativação cenozóica de estruturas frágeis. Na borda leste da bacia do Rio 

das Velhas, acredita-se que esteja ocorrendo um basculamento regional devido à sobrecarga dos terrenos 

da Faixa Araçuaí sobre o manto que gera uma migração do canal fluvial e consequentemente os terraços. 

Existem indícios que esforços tectônicos compressivos recentes, resultantes da migração da placa sul-

americana, causam basculamentos que aproveitam zonas de descontinuidades de idade proterozóica e 

arqueana, abundantes no limite oriental do Cráton São Francisco, podendo assim condicionar os 

sistemas fluviais. No caso da bacia do rio Jequitaí, o autor acredita que os níveis de base são 

principalmente resultantes de abatimento cárstico diferencial, apesar da tectônica cenozóica também ter 

atuado nesta bacia. 

       Rodrigues et al. (2013) apresentaram um estudo sobre a influência da mineração na composição 

química dos sedimentos fluviais da bacia do rio Gualaxo do Norte, situada na porção sudeste do 

Quadrilátero Ferrífero-MG. As nascentes deste rio drenam quartzitos, itabiritos e filitos do Supergrupo 

Minas, enquanto nas porções do médio e baixo curso afloram rochas do complexo metamórfico 

arqueano (gnaisses e metabásicas) e xistos e quartzitos do Supergrupo Rio das Velhas. Para o estudo, 

foram analisadas 111 amostras (cada amostra referente a uma fácies definida) de sedimentos de 16 perfis 

estratigráficos, sendo 8 de barrancos e 8 de terraços aluviais. Através da análise geoquímica das fácies 

e da técnica estatística de Análise de Componente Principal (PCA), foi possível distinguir grupos que 

apresentaram a mesma fonte de contaminação por elementos-traço: o grupo 1, composto pelas amostras 

dos depósitos B01, B02, T01 e T03 (localizados no alto curso da bacia), demonstrou influência da 

atividade minerária de ferro exercida na zona de cabeceira e da extração rudimentar histórica e recente 

de ouro, pois apresentou altas concentrações de As, Fe, Na, Ba, Be, Co e Mn; o grupo 2, constituído por 

amostras dos perfis B04, B05, B06, B07, B09, T04 e T06, apresentou altas concentrações de Fe e  foi 

interpretado como sendo provavelmente resultante de vazamentos das barragens de rejeito situadas na 

zona de cabeceira. O grupo 3, composto pelos depósitos T07A, T07B, T08 e T09, não apresentou relação 

com a atividade minerária, estando assim relacionados apenas com as características geológicas da 

região. O estudo mostrou, portanto, que a concentração de elementos anômalos nos depósitos está 

condicionada a um controle granulométrico e de energia de fluxo necessários para movimentar os 
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sedimentos. Além disso, o ambiente sedimentar e as fases mineralógicas são cruciais para a retenção 

dos sedimentos nos depósitos. 

       Souza (2013) realizou um estudo em toda a extensão da bacia do rio Gualaxo do Norte para 

investigar a dispersão de minerais de ferro nos sedimentos dessa bacia procurando distinguir a influência 

antrópica do processo de disseminação natural. O trabalho foi realizado a partir da análise mineralógica 

via lupa binocular de sedimentos de terraços e de canais. As fácies determinadas nos terraços foram 

comparadas com os depósitos correspondentes atuais, assegurando que ambos foram depositados sobre 

as mesmas condições energéticas. Os resultados mostraram que os terraços aluviais mostraram 

concentrações de ferro menores que as encontradas no canal adjacente. Também foi possível perceber 

que a concentração dos metais de ferro aumenta à medida que a altura do local da coleta diminui, ou 

seja em terraços mais baixos (e mais novos) ou em canais, a concentração de ferro é maior que nos 

terraços mais altos. Além disso, notou-se que existe um pequeno decréscimo da dispersão dos minerais 

ricos em ferro de montante para jusante enquanto nos terraços, o decréscimo é mais significante. Essa 

diferença é um reflexo das atividades de exploração mineral que provocaram um aumento da 

concentração de minerais de ferro em até 4,25 vezes.  

 Rodrigues et al. (2014) realizaram ainda, na bacia do rio Gualaxo do Norte, um estudo que 

apresentou como objetivo principal a avaliação da influência da mineração ferrífera nas concentrações 

de Fe nos sedimentos fluviais do rio em questão. Para tal estudo, primeiramente foi necessário 

estabelecer o valor de referência para o Fe, portanto selecionou-se 4 terraços que certamente não 

apresentavam interferência antrópica. Análises de datação indicaram idades antigas o suficiente para 

confirmar a não influência antropogênica no processo de formação destes depósitos. Baseando-se nestes 

resultados e a partir do valor médio de três métodos estatísticos aplicados (representação boxplot, técnica 

iterativa 2σ e função de distribuição calculada), foi possível estabelecer o valor de referência para o Fe 

na área de estudo de 8,2 %. A porcentagem em peso de concentração deste elemento na crosta da Terra 

é de 5,6%. Outra meta foi averiguar se as altas concentrações de ferro ocorriam apenas em áreas da bacia 

onde existiam minas de Fe ou se as contaminações tinham se propagado para outras áreas da bacia. 

Portanto, foram coletadas 51 amostras de sedimentos superficiais ao longo do curso do rio em uma 

profundidade de aproximadamente 15 cm. Notou-se que a maior parte das altas concentrações de ferro 

encontrava-se no curso principal do rio e não nos seus tributários. Essas informações sugerem que o 

enriquecimento de Fe não está relacionado somente a geologia da região, mas também à possível 

presença de rejeitos de minério de ferro provenientes das barragens localizadas a montante do rio. Vale 

ressaltar que os pontos amostrados localizados mais próximos das barragens de rejeito mostraram 

concentrações de Fe de até seis vezes maior que o valor de referência estabelecido.  Já na 

desembocadura, foi encontrado um porcentual de peso maior que 12%. Diante dos fatos constatados, 

subentende-se que existe uma forte contribuição antropogênica relacionada a exploração do minério de 

ferro para o aumento da concentração deste elemento nos sedimentos do rio Gualaxo do Norte.  
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGIA 

        

5.1 – INTRODUÇÃO 

       O planejamento metodológico deste trabalho baseou-se nas etapas descritas abaixo, que também 

podem ser visualizadas no fluxograma da Figura 5.1: 

• Análise bibliográfica e levantamento de dados: seleção bibliográfica relacionada à área de 

estudo, compreendendo a leitura de publicações mais recentes que apresentam o mesmo gênero desta 

pesquisa e trabalhos consagrados sobre as características do ambiente fluvial e a identificação de fácies 

sedimentares, bem como o levantamento de material cartográfico. Este último constitui as cartas 

topográficas de Miguel Burnier (SF-23-X-A-III-3-SE MI-2573/3-SE) na escala 1:25.000 (IGA 1981), 

de Itabirito (SF-23-X-A-III-3-NE MI-2573/3-NE) na escala 1:25.000 (IGA 1981), de Cachoeira do 

Campo (SF-23-X-A-111-4-NO MI-2573/4-NO) na escala 1:25.000 (IGA 1981) e de Dom Bosco (MG) 

(SF-23-E-I-4-SO) e Ouro Branco (MG) (SF-23-E-III-2-NO) na escala 1:25.000 (DNPM 1962). Para 

informações geomorfológicas e geológicas, contou-se também com mapas hipsométrico e geológico na 

escala 1:50.000 disponibilizado pela CODEMIG (Lobato et al. 2005). O material cartográfico serviu de 

base para a elaboração dos mapas apresentados neste trabalho os quais foram confeccionados através do 

programa Arc Gis, versão 9.3; 

• Trabalhos de campo: reconhecimento geológico e geomorfológico da área de estudo, com 

identificação dos diversos tipos de depósitos sedimentares (canal, barras em pontal, barras longitudinais 

e de confluência, planícies de inundação, barrancos e terraços aluviais), determinação das diferentes 

fácies sedimentares formadoras dos barrancos e terraços (descrição dos perfis estratigráficos), coleta de 

amostras de sedimentos das mesmas e dos demais depósitos. Esta etapa também incluiu amostragens 

sazonais de água e aferição dos parâmetros físico-químicos da água através de um multiparâmetro 

portátil; 

• Análises laboratoriais: separação das frações granulométricas dos sedimentos por 

peneiramento e determinação da composição mineralógica pelo método de Difração de Raios-X para 

frações granulométricas < 0,063 milímetros. Esta etapa também incluiu a análise química de sedimentos 

e águas, com aplicação das técnicas ICP-OES e ICP-MS, e a aplicação da técnica de Luminescência 

Opticamente Estimulada (LOE) para datação de alguns terraços selecionados; 

• Interpretação e conclusão dos resultados: tratamento dos dados com elaboração de perfis 

estratigráficos, no programa Corel Draw X7, elaboração de gráficos de assinatura geoquímica vertical 

dos perfis, no programa Excel 2013, cálculo de correlação de Pearson através do software Excel 2013, 
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produção de gráficos de dispersão geoquímica, e de PCA (análise de componente principal) através do 

software Minitab 17. Gráficos do tipo boxplot para determinação dos valores de referência (background 

geoquímico) também foram produzidos por meio do Minitab 17. Para a análise das águas, os gráficos 

referentes as concentrações dos elementos químicos e aos parâmetros físico-químicos foram produzidos 

no Excel 2013, exceto para a representação pH x Eh, elaborada no Minitab 17. 

  

 

 

5.2 – LEVANTAMENTO DE DADOS NO CAMPO 

        Primeiramente procurou-se definir os terraços e barrancos a serem estudados, baseando-se na 

seleção preliminar das áreas de deposição em função dos mapas topográficos, na distância entre os 

pontos escolhidos, nas vias de acesso e no reconhecimento dos depósitos em campo. O critério para 

definição dos terraços baseou-se no princípio que os mesmos já encerraram o processo de formação de 

seus depósitos. Com relação aos barrancos, estes correspondem às margens erodidas do canal fluvial. 

Figura 5.1- Fluxograma metodológico. 
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Vale ressaltar que nem sempre se observou a ocorrência de ambos depósitos em um mesmo ponto de 

estudo. A ausência de barrancos provavelmente está relacionada aos processos de migração lateral do 

rio que promovem a remoção do próprio depósito anteriormente formado pelo fluxo fluvial.  

      Posteriormente, realizou-se a descrição estratigráfica dos perfis e a amostragem dos sedimentos. Em 

relação as análises sazonais de águas superficiais, estas foram desenvolvidas concomitantemente ao 

estudo dos sedimentos, em pontos bem distribuídos ao longo da bacia, onde foi possível realizar a 

aferição dos parâmetros físico-químicos, a coleta de material e a avaliação das condições gerais do 

sistema fluvial consecutivamente.  Desta forma, os pontos de amostragem de água e sedimento, bem 

como o número de amostras coletadas por depósito estudado, podem ser observados na Figura 5.2 e na 

Tabela 5.1.  
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Figura 5.2- Mapa de localização dos pontos de coleta de água e sedimentos. Elaboração cartográfica baseada 

nas cartas topográficas de Miguel Burnier (IGA 1981), Itabirito (IGA 1981), Cachoeira do Campo (IGA 

1981) e Dom Bosco (DNPM 1962).  
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Tabela 5.1 - Quadro resumo das amostras coletadas 

AMOSTRAGEM DE SEDIMENTOS - BACIA SARDINHA - MIGUEL BURNIER - OURO PRETO (MG) 

Pontos de 
Análise 

Número de Amostras Coletadas por Depósito Estudado 

Terraço Barranco Canal Barra em 
Pontal 

Barra 
Longitudinal 

Total/Ponto 

P-01 7 4 1 1 1 14 

P-02 7 4 1 1 1 14 

P-03 4 - 1 1 0 6 

P-04 - 3 1 1 1 6 

P-05 - 4 0 - 1 5 

P-06 8 - 1 - - 9 

TOTAL DE AMOSTRAS COLETADAS 54 

 

5.2.1 Análise faciológica e amostragem de sedimentos de canal, barras, barrancos e terraços 

       Em cada ponto selecionado, realizou-se a caracterização faciológica em barrancos e/ou terraços, de 

acordo com a existência dos mesmos, permitindo assim a elaboração de perfis estratigráficos (Figura 

5.3). Anteriormente à análise estratigráfica e coleta das amostras, realizou-se a limpeza de cada perfil, 

que consiste na retirada de aproximadamente 3 cm de sedimentos superficiais da escarpa dos perfis 

através do uso de pá, martelo e lâmina de alumínio, descartando assim os sedimentos que estavam em 

contato com o ar e a água e, portanto, facilmente susceptíveis aos fenômenos de intemperismo e 

mobilidade que poderiam mascarar as características estratigráficas originais de cada depósito. A 

individualização de cada fácies sedimentar baseou-se principalmente nas diferenças entre as frações 

granulométricas existentes, na coloração e mineralogia dos estratos e nas estruturas sedimentares que os 

mesmos apresentaram. Utilizou-se uma lupa de bolso (aumento de 10X) e a escala granulométrica 

segundo J.A. Udden e K. Wentworth (Tucker 2014) para checagem do tamanho dos grãos.  Coletou-se 

uma amostra de sedimento de aproximadamente 2 Kg para cada fácies reconhecida.  

      Vale ressaltar que a proporção granulométrica das fácies reconhecidas nos perfis estratigráficos foi 

posteriormente corrigida após a determinação das frações granulométricas por peneiramento, buscando 

maior precisão deste parâmetro. 

       Para a coleta de sedimentos de fundo do leito do rio e das barras longitudinais e em pontal, as 

amostras foram compostas. No primeiro caso, os sedimentos de fundo foram coletados a partir de 3 

amostras (centro e margens) em um transecto transversal ao fluxo, sendo posteriormente todas as 

amostras misturadas em um mesmo saco plástico totalizando cerca de 2 Kg. No caso das barras, coletou-

se 3 amostras ao longo do comprimento das mesmas (centro e extremidades) e mais duas nas 

extremidades da maior largura. As amostras misturadas totalizaram aproximadamente 2 quilos (Figura 

5.4).  
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      As dimensões (largura x comprimento) dos locais onde foram coletadas as amostras de canal e/ou 

de barras foram medidas por trena (100 metros) durante os trabalhos de campo realizados. 

       As amostras compostas coletadas dos canais fluviais e das barras foram retiradas através do uso de 

uma enxada ou de uma pá de mão, sendo os sedimentos inseridos em um saco plástico posteriormente 

selado e encaminhado para o laboratório. 

 

 

 

      Os sedimentos provenientes dos barrancos e terraços foram retirados dos perfis através do manuseio 

de uma pá de mão e de um facão, sendo todo o processo iniciado sempre da base para o topo do perfil.       

Os sedimentos extraídos foram imediatamente armazenados (Figura 5.5), lacrados, identificados e 

encaminhados para o Laboratório de Sedimentologia. 

Figura 5.3- Depósitos formados em ambiente fluvial 

 

 

Figura 5.4- Metodologia adotada para amostragem composta em barra em pontal (A), barra 

longitudinal (B) e no leito do rio (C). 
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5.2.2 Análise e amostragem de águas superficiais 

       As coletas de água para análise geoquímica ocorreram geralmente à montante e à jusante dos 

depósitos sedimentares. Além disso, foram realizadas medidas de parâmetros físico-químicos da água, 

como condutividade, resistividade, sólidos totais dissolvidos (STD), Eh e pH. 

Coleta e preservação das amostras  

       A primeira etapa da coleta ocorreu em setembro de 2014 (período de seca) e a segunda em março 

de 2015 (período chuvoso). Alguns locais amostrados se localizam à 50 m a jusante de cada 

barranco/terraço descrito, outros situam-se em locais estratégicos, como no exutório da bacia ou 

geograficamente bem distribuídos em toda a área de estudo.  

       Para as amostragens destinadas à análise química, procurou-se coletar águas bem no centro do rio, 

posicionando-se uma seringa de 60 ml contra a corrente do fluxo de água. Imediatamente após a coleta, 

a seringa foi conectada a um filtro encaixado em um frasco de 30 ml, para retirada dos sólidos em 

suspensão.  Após a filtragem adicionou-se três gotas de ácido nítrico ultra puro para conservação da 

amostras sendo as mesmas em seguida identificadas e refrigeradas em um isopor com gelo até a entrega 

no Laboratório de Sedimentologia do Degeo/UFOP, onde foram mantidas a uma temperatura de 4°C até 

o momento da análise química (Figura 5.6). A adição do ácido nítrico contribui para a conservação das 

amostras deixando-as com o pH < 2 e em condições que promovam a ressolubilização dos metais da 

Figura 5.5- Coleta de sedimentos em terraço. 
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solução evitando-se assim a adsorção dos mesmos junto às paredes do recipiente utilizado. Todo o 

procedimento de acidificação e refrigeração permite que as amostras sejam conservadas em um período 

de até 6 meses. 

       Em cada ponto de coleta para análise geoquímica coletou-se também, amostras de água em frascos 

limpos de 300ml posicionados no centro do rio e contra o fluxo d’água, para aferição da turbidez. Esta 

leitura foi realizada até 24 hs após a coleta através de um Turbidímetro (marca Policontrol modelo AP 

2000 R) existente no laboratório de Geoquímica do Degeo/UFOP.   

Aferição de parâmetros físico-químicos 

       Os parâmetros físico-químicos, como condutividade elétrica, resistividade, sólidos totais 

dissolvidos (STD), potencial de óxido-redução (Eh), pH e temperatura foram determinados in situ por 

meio de um equipamento multiparâmetro portátil (marca Myron L. Company modelo Ultrameter II 6 

Psi) devidamente calibrado. 
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5.3 – ANÁLISES REALIZADAS EM LABORATÓRIO 

5.3.1 Análise Granulométrica dos sedimentos 

       No Laboratório de Sedimentologia do Degeo/UFOP, cada amostra foi colocada em um recipiente 

para secagem, o qual foi introduzido em uma estufa cujo aquecimento é gerado através do uso de luz 

infra-vermelha (40° - 50° C). Quando seca, iniciou-se a preparação para o peneiramento. Primeiramente 

Figura 5.6- Procedimento em campo para análise das águas superficiais. A: aferição dos parâmetros físico-

químicos, B: coleta de água com seringa, C: colocação da membrana no filtro, D: montagem do filtro, E: conexão 

do filtro com o recipiente para coleta da água da seringa e F: gotejamento de ácido nítrico. 
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colocou-se o material coletado sobre um local limpo para homogeneização do mesmo e retirada dos 

torrões através do uso de um pistilho. Posteriormente realizou-se o quarteamento da amostra sobre papel 

craft limpo e a retirada de ¼ do total para a separação granulométrica. Utilizou-se o jogo de peneiras 

com aberturas de 0,0625 mm (230 mesh), 0,125 mm (120 mesh), 0,250 mm (60 mesh), 0,500 mm (35 

mesh), 1 mm (18 mesh) e 2 mm (10 mesh) para a obtenção das respectivas frações granulométricas 

(Figura 5.7). 

       A fração mais fina (< 0,063 mm) resultante do peneiramento foi encaminhada para a análise via 

Difração de Raios X e análise geoquímica por ICP-OES. 
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5.3.2 Análise por difração de raios X 

        Parte da fração mais fina (< 0,063 mm) de cada amostra resultante do peneiramento foi 

encaminhada para o Laboratório de Difração de Raios X do Degeo/UFOP. A leitura dos minerais foi 

realizada através do difratômetro Panalytical modelo Empyreananálise (ANEXO I).  

Figura 5.7- Procedimento para separação das frações granulométricas. A: homogeneização da amostra, B: 

preparação da amostra para quarteamento, C:  coleta de um quarto da amostra para separação das frações, D: 

amostras sob movimento vibratório, E: fração separada e F: pesagem da fração separada. 
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       O procedimento para a aplicação da técnica inicia-se através da separação de cerca de 3 a 5 g de 

cada amostra de sedimentos em um béquer para adição de água destilada. Esta mistura é encaminhada 

a um equipamento de ultra-som durante 30 minutos, para desagregação. Em seguida, o sobrenadante é 

introduzido em um tubo de ensaio para centrifugação por 8 minutos sob uma velocidade de 750 rpm e, 

posteriormente, para centrifugação, por mais 38 minutos, sob velocidade de 5.000 rpm. Desta maneira, 

a amostra decantada corresponderá à fração menor que 0,002 mm a qual será utilizada para a confecção 

de lâminas (Costa 2007). A leitura no difratômetro é realizada através dessas lâminas. 

5.3.3Análise química dos sedimentos 

       Todos os procedimentos indispensáveis à análise geoquímica foram realizados no Laboratório de 

Geoquímica Ambiental do Degeo/UFOP. Para realização desta análise, as amostras foram submetidas 

ao processo de digestão parcial com uso de água régia, mistura dos ácidos clorídrico e nítrico que visa 

a solubilização de metais conforme sugerido por Rauret et al. (2001). Primeiramente, a fração mais fina 

resultante do peneiramento (< 0,0625 mm) foi encaminhada para secagem em estufa a 100°C por 2 

horas. Posteriormente realizou-se a pesagem de 1,0000 g (entre ± 0,0010 e ± 0,0020) deste material 

colocando-o assim em béqueres de 100mL onde foram adicionados 7ml de HCl 12,0 mol/L e 2,3 ml de 

HNO3 15,8 mol/L. Os béqueres foram tampados com vidros de relógio e mantidos em temperatura 

ambiente por 16 horas. Posteriormente, as amostras foram colocadas em uma chapa aquecida com 

temperatura variando entre 80 e 100°C por 2 horas. Quando resfriadas naturalmente, as amostras foram 

filtradas para balões volumétricos de 50mL e as soluções resultantes foram refrigeradas à 4°C (Figura 

5.8). Mantidas à essa temperatura, em um prazo de até 6 meses, deve-se realizar a leitura dos elementos 

químicos. Utilizou-se o espectrômetro de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-

OES), marca Agilent/modelo 725, para leitura dos seguintes elementos: As, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Li, 

Mo, Ni, Sc, Sr, Th, V, Y, Zn, Be, Mn, Al, Fe, Ca, K, Mg, Na, Zr, Pb, P, S e Ti (ANEXO III).   
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Figura 5.8- Procedimento de digestão parcial. A: aquecimento das amostras em estufa a 100°C, B: pesagem em 

balança de precisão, C: adição de ácidos, D: amostras mantidas em temperatura ambiente por 16 horas, E: amostras 

em chapa aquecida (entre 80 e 100°C) e F: filtragem para balões volumétricos. 
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5.3.4 Análise química das amostras de águas superficiais 

       A análise química das amostras de água foi realizada via espectrometria de emissão óptica (ICP-

OES), através do espectrômetro da marca Agilent/modelo 725, para a leitura dos elementos Ba, Cd, Co, 

Cr, Cu, Li, Mo, Ni, Sc, Sr, Ti, V, Y, As, Pb, Al, Fe, Mn, Ca, K, Mg, Na, P e S. Também foi realizada a 

leitura dos elementos Be, Cd, Co, Cr, Ni, V, Zn, As, Se, Rb, In, Pb, Bi e U, via espectrometria de massa 

(ICP-MS), através do espectrômetro da marca Agilent/modelo 7700x. Para as concentrações obtidas 

através de ambas as técnicas, considerou-se os valores adquiridos via ICP-MS por se tratar de um 

método que apresenta menores limites de quantificação, sendo portanto mais preciso. As duas técnicas 

foram aplicadas no Laboratório de Geoquímica do Degeo/UFOP (ANEXO II).  

5.3.5 Datação 

      Foram selecionadas quatro amostras de três terraços descritos (Tabela 5.2) para determinação das 

idades via Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), por ser a técnica mais indicada para 

sedimentos fluviais e por fornecer a datação de sedimentos de poucas centenas até um milhão de anos 

(Costa 2007). Este procedimento exigiu determinados cuidados durante a coleta do material a ser datado, 

evitando-se a incidência de luz solar sobre os sedimentos coletados. Para a retirada das amostras, 

escolheu-se estratos mais arenosos, já que grãos de quartzo são selecionados para este estudo, e utilizou-

se canos de PVC de 30cm de comprimento e 5cm de diâmetro. Uma extremidade do cano foi tampada 

enquanto a outra foi introduzida perpendicularmente ao perfil de estudo. Assim que a coleta foi 

finalizada, fechou-se a outra extremidade do tubo (Figura 5.9). 
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      As amostras foram encaminhadas para a empresa DATAÇÃO, localizada em São Paulo-SP, em 

junho de 2015. Segundo informações da empresa, no laboratório as amostras são submetidas à um 

tratamento químico com H2O2 (20%), HF (20%) e HCl (10%) para obtenção de um material natural 

(quartzo/feldspato) isento de carbonatos, matéria orgânica e/ou metais pesados. Posteriormente, as 

mesmas são submetidas a um processo de secagem e peneiramento em uma fração granulométrica na 

faixa de 100-160 µm (100-60 Tyler), estando assim disponível para a seleção dos grãos a serem 

estudados (dados fornecidos no site  http://www.datacao.com.br/  consultado no dia 18/11/2014).   

Tabela 5.2 – Amostras coletadas para datação 

 

       Os minerais expostos na natureza são constantemente submetidos às radiações ionizantes que se 

originam dos raios cósmicos e dos radioisótopos presentes no solo. O cristal sofre uma série de defeitos 

provocados por essas radiações, e essas “irregularidades” na rede cristalina, podem armazenar cargas 

(elétrons). Quando o cristal sofre uma excitação óptica, o mesmo emite uma luz, devido a recombinação 

Pontos de 

amostragem 

para datação

Número de 

amostras

Posicionamento 

da amostra no 

terraço

P-02 2 base e topo

P-03 1 base  

P-06 1 base

Figura 5.9- Retirada de amostra para datação na base e próximo ao topo do perfil.  
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das cargas eletrônicas, denominada como luminescência opticamente estimulada (LOE). A intensidade 

da LOE é proporcional a quantidade de estados metaestáveis criados na rede que por sua vez é 

proporcional ao tempo em que o cristal foi submetido às radiações ionizantes, ou seja, a sua idade (Maia 

et al., 2011). 

       A idade (I) pode ser determinada através da seguinte equação: 

I = DA/(Dϒ +Dβ + D r.c.) 

       Onde DA refere-se à dose acumulada pela incidência da radiação ionizante no cristal (paleodose) e 

D à dose anual da radiação gama, beta e dos raios cósmicos respectivamente. 

5.3.6 Valores de referência 

      A proposição dos valores de referência através da análise química dos sedimentos dos terraços 

aluviais foi realizada através do método direto (ou geoquímico), por meio da mediana da concentração 

de cada metal, e indireto (ou estatístico), através da construção gráfica boxplot, tomando-se por base a 

frequência acumulada de um determinado elemento (Rodrigues 2012). A representação boxplot é obtida 

através de um gráfico em forma de caixa cujos limites inferior e superior indicam o 1° e o 3° quartil, 

que significam 25% e 75% dos dados, respectivamente. A linha que divide a “caixa” internamente é a 

mediana, ou seja, corresponde a 50% dos dados. As linhas verticais inferior e superior, conectadas à 

caixa, indicam o menor e o maior valor dos dados. Possíveis pontos que situarem-se acima ou abaixo 

dessas linhas são considerados valores discrepantes (outliers). A representação boxplot pode ser 

observada na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10- Exemplo de boxplot para a concentração de um elemento qualquer (mg/kg), Reimann et al. 2005 

in Vicq 2015. 
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CAPÍTULO 6 

HIDROQUÍMICA 

        

6.1 – INTRODUÇÃO 

      Este capítulo apresenta uma síntese dos parâmetros de qualidade da água medidos ao longo da bacia 

do ribeirão Sardinha e um diagnóstico geoquímico referente às concentrações dos cátions principais 

(Na+, Ca2+, K+ e Mg2+), dos metais (Al, Fe e Mn) e elementos traço obtidas em áreas deste rio durante 

os períodos de seca e de chuva. Neste contexto, procurou-se verificar possíveis anomalias tanto dos 

metais quanto dos elementos traço de maior relevância, de acordo com os valores máximos estabelecidos 

para estes elementos na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 2005) e na 

Deliberação normativa conjunta, que envolveu o Conselho Estadual de Políticas Ambientais e o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais (COPAM/CERH-MG 2008). Estas 

normas estabelecem os padrões de qualidade de água de acordo com cada classe de corpos d’água.  De 

acordo com Myssior et al. (2013), o ribeirão Sardinha foi classificado como um rio de classe II. Águas 

pertencentes à esta classe podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional, às atividades recreativas como natação e mergulho, à irrigação de hortaliças, 

plantas frutíferas e jardins e às atividades de pesca (COPAM/CERH-MG 2008). Os valores permitidos 

pelo CONAMA e pelo COPAM/CERH-MG para os metais e elementos traço abordados neste trabalho 

podem ser visualizados na Tabela 6.1. A partir dos resultados obtidos e das informações 

geológicas/geomorfológicas da região de estudo, procurou-se reconhecer as possíveis fontes das 

concentrações dos elementos mais relevantes. 
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Tabela 6.1 – Parâmetros inorgânicos permitidos pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008) 

Parâmetros inorgânicos em água doce 
(Classe II)  

Elementos Valor máximo ug/L 

Alumínio dissolvido 100 

Arsênio total 10 

Bário total 700 

Cádmio total  1 

Chumbo total 10 

Cobalto total  50 

Cromo total 50 

Ferro dissolvido 300 

Lítio total 2500 

Manganês total 100 

Níquel total 25 

Vanádio total 100 

Zinco total 180 

 

      Especificamente, o monitoramento hidrogeoquímico envolveu a medida dos parâmetros de 

condutividade elétrica (CE), resistividade, sólidos totais dissolvidos (STD), potencial hidrogeniônico 

(pH), potencial de oxi-redução (Eh), temperatura e turbidez, além da análise química dos seguintes 

elementos: Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mo, Ni, Sc, Sr, Ti, V, Y, As, Pb, Al, Fe, Mn, Ca, K, Mg, Na, P, S, 

Be, Zn, As, Se, Rb, In, Bi e U.  

6.2 – PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

      A aferição dos parâmetros de qualidade da água é de extrema importância por possibilitar melhor 

compreensão dos possíveis processos dinâmicos que ocorrem no sistema aquático.  O aumento do 

conteúdo dos sólidos totais dissolvidos (STD), por exemplo, além de favorecer a condutividade elétrica, 

disponibiliza maior quantidade de substâncias disponíveis a complexação (CETESB 2009). A variação 

dos parâmetros pH x Eh determina as condições propícias a dissoluções e precipitações interferindo, 

consequentemente, na mobilidade dos metais. As partículas diminutas constituintes dos sólidos em 

suspensão, como os coloides, podem carregar os elementos traço nas águas dos rios, interferindo assim 

na mobilidade dos mesmos. 

      Todos os valores referentes aos parâmetros físico-químicos medidos encontram-se na Tabela 6.2, 

como pode ser visualizado logo abaixo. 
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Tabela 6.2 - Medidas dos parâmetros físico-químicos aferidos na bacia do ribeirão Sardinha 

Parâmetros 
físico-químicos 

Período 
da 

medida 

Pontos de Investigação (de montante para jusante) 

PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-05 PA-06 PA-07 PA-08 PA-09 PA-10 

Condutividade 
(µS/cm)  

seca 47,63 50,12 59,25 65,84 73,64 72,33 0,1 67,55 95,9 80,6 

chuva 52,8 50,23 48,54 51,5 59,1 56,1 54,8 52,36 73 66,52 

Temperatura 
(°C) 

seca 19,5 20,9 17 23,4 18,8 22,4 22,6 21,1 25,6 27,4 

chuva 20,8 20,9 23 24,5 24,6 25 26 24,7 29,3 29,2 

Resistividade 
(KΩ) 

seca 20,4 19,24 16,27 14,84 13,12 13,45 9,6 14,35 10,15 12,11 

chuva 18,45 19,28 20,01 18,89 16,47 17,37 17,78 18,6 13,4 14,7 

STD (ppm) 
seca 30,96 32,93 38,88 42,6 48,17 46,4 0,02 44,05 65,6 52,22 

chuva 35,05 33,57 32,38 34,34 39,43 37,35 36,44 34,85 48,28 44,08 

Eh (mv) 
seca 206 228 235 160 223 206 200 207 199 185 

chuva 226 255 206 242 221 250 224 215 192 235 

pH 
seca 7,64 7,75 7,67 7,8 8,09 7,94 7,68 8,13 8,04 7,98 

chuva 7,52 7,71 7,52 7,58 7,8 7,67 7,36 7,65 7,59 7,59 

Turbidez (NTU) 
seca 4,46 3,51 1,45 1,12 0,81 1,55 5,07 1,47 2,63 2,32 

chuva 3,17 2,99 0,89 2,24 0,57 2,41 13,5 17 88,9 71,3 

 

6.2.1 Condutividade Elétrica (CE) e Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

      Os valores dos sólidos totais dissolvidos (STD) e de condutividade elétrica (CE), medidos ao longo 

da bacia do ribeirão Sardinha durante os períodos de seca e de chuva, podem ser visualizados nas figuras 

6.1 e 6.2. Como já era esperado, a curva de condutividade acompanha a variação dos STD.  De acordo 

com os gráficos ilustrados, é possível observar que nas duas épocas mencionadas, os valores de STD 

são mais baixos nas porções a montante e intermediária da bacia, sendo os mesmos, inferiores a 50 

mg/L. Mais a jusante, ocorre um aumento deste parâmetro, exceto no ponto PA-07, referente ao período 

de seca, onde foi possível notar uma queda brusca (valor próximo de zero). Vale ressaltar que neste 

ponto, localizado no vilarejo de Engenheiro Correia, ocorre lançamento de esgoto doméstico, portanto, 

a matéria orgânica disponibilizada constantemente favorece a formação de complexos orgânicos 

diminuindo assim a proporção de material dissolvido na água. Essa diminuição não é evidente no gráfico 

referente a época de chuva, já que este período favorece o carreamento de substâncias presentes na água.  
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6.2.2 Potencial de Oxi-Redução (Eh) e Potencial Hidrogeniônico (pH)  

       A relação existente entre o pH e o Eh é de extrema importância, visto que variações destes 

parâmetros influenciam as dissoluções e precipitações e consequentemente a mobilidade de vários 

metais. 

     O pH da maior parte das amostras mostrou-se aproximadamente neutro a básico (Figura 6.3). Os 

valores mais básicos (igual ou maior que 8) foram detectados durante o período de seca e exclusivamente 

nos pontos PA-05, PA-08 e PA-09, que se encontram na porção mais a jusante da bacia. Provavelmente 

afluentes que atravessaram os dolomitos da Fm Gandarela, rochas ricas em Ca e Mg, e/ou diques de 
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Figura 6.1- Gráfico de variação do conteúdo de sólidos totais dissolvidos (STD) e de condutividade 

elétrica durante o período de seca na bacia do ribeirão Sardinha. 
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Figura 6.2- Gráfico de variação do conteúdo de sólidos totais dissolvidos (STD) e de condutividade 

elétrica durante o período chuvoso na bacia do ribeirão Sardinha. 
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diabásio, rochas ricas em plagioclásio cálcico, aflorantes na porção intermediária da bacia, contribuíram 

para um enriquecimento desses elementos na água favorecendo assim a formação de bicarbonatos e 

consequentemente o aumento do pH.   

      As amostras investigadas demostraram que as águas do ribeirão Sardinha são oxidantes 

independente da época do ano, já que todos os valores observados de Eh foram positivos (Figura 6.3). 

 

      De acordo com o gráfico da figura 3.9 e considerando os valores de pH encontrados (Figura 6.3), 

pode-se dizer que as águas da bacia de estudo estão relacionadas a uma zona de transição entre fontes 

subterrâneas e o ambiente superficial. 

6.2.3 Turbidez 

      Durante o período de seca, a variação da turbidez em toda a bacia de estudo não apresentou 

oscilações significativas, estando o maior valor relacionado ao ponto PA-07 (5,07 UNT). Entretanto, no 

período de chuva, ocorreu um notável aumento deste parâmetro na porção a jusante da bacia e 

principalmente nos pontos PA-09 e P-10 situados no ribeirão do Mango, a 50 m a montante e a 50 m a 

jusante do local onde o ribeirão Sardinha deságua, respectivamente. No caso do ponto PA-09, o valor 

da turbidez esteve próximo do limite estabelecido pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008) 

(90 UNT), como pode ser observado na Figura 6.4. Vale ressaltar que os pontos PA-07, PA-08, PA-09 

e PA-10 sofrem influência de lançamento de esgoto, portanto, na época de seca, a maior quantidade de 

matéria orgânica presente nestes pontos favoreceu a formação de complexos orgânicos e 

Figura 6.3 – Comparação dos valores de pH x Eh entre os períodos de seca e chuvoso na bacia do ribeirão 

Sardinha. 
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consequentemente maior transparência da água. Já o período de chuva, proporcionou maior diluição dos 

sólidos disponíveis provocando assim maior turbidez do meio aquático. Além disso, durante essa época 

maiores quantidades de sólidos em suspensão são carreadas da cabeceira para os cursos d’água (Costa 

2001).  

  

      Vale ressaltar que grandes quantidades de óxidos e hidróxidos de Fe em suspensão foram observadas 

ocasionalmente no ribeirão Sardinha, mas infelizmente em um momento que não correspondia ao 

período de campanha para medição do parâmetro de turbidez. 

6.3 – CÁTIONS PRINCIPAIS 

      A Tabela 3.4, que mostra a mobilidade dos elementos de acordo com a variação do pH, indica que 

independente das condições de pH, os cátions Ca, Na e Mg tendem a apresentar mobilidade moderada 

enquanto o K demonstra mobilidade fraca. 

      Dentre os cátions principais detectados, o que apresentou maior concentração na bacia do ribeirão 

Sardinha foi o Ca2+, e em seguida, o Mg2+, o Na+ e o K+, como pode ser visto na Tabela 6.3, a seguir. 
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Figura 6.4 - Gráfico de variação da turbidez durante os períodos de seca e de chuva ao longo da bacia do ribeirão 

Sardinha evidenciando (tracejado) o limite da turbidez permitido pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG 

(2008).  
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Tabela 6.3 - Concentrações dos cátions principais durante os períodos de seca e de chuva ao longo da bacia do 

ribeirão Sardinha 

Cátions 
principais 

Período 
da coleta 

PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-05 PA-06 PA-07 PA-08 PA-09 PA-10 

Ca 
(mg/L) 

seca 5,79 5,57 8,71 8,89 9,20 8,13 7,97 7,69 10,22 9,26 

chuva 6,55 10,50 6,91 6,76 7,45 6,47 5,94 5,77 7,90 7,27 

Mg 
(mg/L) 

seca 2,18 2,16 1,76 2,46 3,05 2,68 2,60 2,57 4,14 3,51 

chuva 2,12 3,38 1,56 1,92 2,37 2,10 1,94 1,93 3,10 2,81 

Na 
(mg/L) 

seca 0,28 0,27 0,18 0,18 0,53 1,21 1,42 1,38 1,09 1,15 

chuva 0,352 0,624 0,28 0,304 0,60 1,28 1,51 1,54 1,75 1,66 

K (mg/L) 
seca 0,231 0,254 0,124 0,194 0,375 0,555 0,606 0,644 0,425 0,480 

chuva 0,415 0,900 0,353 0,393 0,510 0,665 1,06 0,921 0,831 0,807 

 

6.3.1 Cálcio – Ca2+ 

      O cálcio é um dos principais constituintes da água sendo muitas vezes o elemento mais abundante 

na maior parte das águas naturais (Santos 2008). Como pode ser observado no gráfico abaixo (Figura 

6.5), tanto no período de seca quanto na época de chuva, em todos os pontos de amostragem da bacia 

de estudo os níveis de cálcio encontraram-se dentro do permitido (15 mg/L), de acordo com Chapman 

& Kimstach (1996). Em geral, as concentrações foram mais baixas no período de chuva, exceto nos 

pontos PA-01 e PA-02, mais próximos à zona de cabeceira. Provavelmente esses pontos tenham sofrido 

maior influência da diluição de rochas calcárias (Fm Gandarela) aflorantes nas cabeceiras da bacia, 

processo intensificado devido ao maior fluxo de água deste período. 
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Figura 6.5 - Gráfico de variação da concentração de cálcio durante os períodos de seca e de chuva na bacia 

do ribeirão Sardinha. 
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6.3.2 Magnésio – Mg2+ 

      O magnésio é um elemento comum nas águas superficiais. De acordo com o gráfico da Figura 6.6, 

nota-se que as concentrações de magnésio encontradas em todas as amostras foram baixas, considerando 

o valor máximo aceitável (100 mg/L) de acordo com Chapman & Kimstach (1996). Em praticamente 

todos os pontos os valores de Mg foram mais baixos no período de chuva, exceto no ponto PA-02, que 

pode ser devido à maior erodibilidade de rochas dolomíticas situadas a montante deste ponto durante o 

período chuvoso. 

 

 

6.3.3 Sódio – Na+ 

      Todas as águas naturais contêm sódio como um dos principais constituintes, sua abundância deve-

se a ampla distribuição dos minerais fontes, a baixa estabilidade química dos minerais que os contêm, a 

solubilidade elevada e à dificuldade de precipitação da maioria dos seus compostos químicos em 

solução. A concentração do sódio em águas naturais varia de 1 a 150 mg/ L (Santos 2008). As 

concentrações de sódio do ribeirão Sardinha foram extremamente baixas, apresentando em vários 

pontos, localizados nas porções a montante e central da bacia, valores inferiores a 1 mg/L (Figura 6.7). 

Os teores de Na detectados durante o período chuvoso foram maiores que no período de seca em todos 

os pontos, padrão inesperado já que este período favorece a diluição de elementos/compostos químicos. 

O aumento significativo dos teores deste elemento na porção a jusante da bacia pode estar relacionado 

com a ocorrência de minerais fonte de sódio, como os feldspatos plagioclásios constituintes das rochas 

do embasamento que afloram no ponto PA-06, e com a permanência de esgoto doméstico nos pontos 

PA-07 ao PA-10.  
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Figura 6.6 - Gráfico de variação da concentração de magnésio durante os períodos de seca e de chuva na bacia 

do ribeirão Sardinha. 
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6.3.4 Potássio – K+ 

      O potássio é encontrado em baixas concentrações nas águas naturais devido à sua participação 

intensa em processos de troca catiônica, à facilidade de ser adsorvido por minerais de argila e também 

por ser acumulado pela biota aquática (Santos 2008). Os valores de K averiguados nos pontos de 

amostragem do ribeirão Sardinha podem ser considerados baixos, de acordo com o valor máximo 

aceitável (10 mg/L) em Chapman & Kimstach (1996). As concentrações deste elemento foram maiores 

no período chuvoso para todos os pontos (Figura 6.8), diferentemente do esperado, já que este período 

favorece os processos de diluição. Os picos mais proeminentes, nos pontos PA-02 e PA-07, podem ser 

devido a maior contribuição de rochas xistosas constituídas por micas ricas em K e de rochas ricas em 

feldspato potássico (ortoclásio), respectivamente (Chapman & Kimstach 1996). Vale ressaltar que a 

partir do ponto PA-05 os afloramentos de rochas cristalinas tornam-se frequentes. 
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Figura 6.7 - Gráfico de variação da concentração de sódio durante os períodos de seca e de chuva na bacia do 

ribeirão Sardinha. 
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6.4 – FERRO, MANGANÊS E ALUMÍNIO 

      Embora o Fe, Mn e o Al não apresentem alta toxicidade, o conhecimento das suas concentrações é 

extremamente importante uma vez que combinados em óxidos/hidróxidos podem segregar metais 

pesados influenciando assim diretamente na mobilidade dos mesmos nos sistemas aquáticos. 

      Independente das condições de pH, o Fe e o Al tendem a imobilidade, já o Mn, em condições 

oxidantes (pH entre 5 e 8), apresenta mobilidade fraca. 

      As concentrações dos principais metais encontrados nas amostras de água da bacia do ribeirão 

Sardinha podem ser conferidas na Tabela 6.4, a seguir. 

Tabela 6.4 - Concentrações dos principais metais encontrados nos pontos de amostragem de água 

Metais 
Período 

da coleta 
PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-05 PA-06 PA-07 PA-08 PA-09 PA-10 

Fe 
(ug/L) 

seca 39,64 40,68 38,73 43,33 45,62 148 296 150 50,72 85,60 

chuva 94,7 147 61,4 55 43,5 233,0 353 380 118 147 

Mn 
(ug/L) 

seca 36,65 51,65 56,18 51,83 38,79 64,66 137,90 98,94 37,22 50,87 

chuva 289 430 134 190 112 192 203 277 93,6 126 

Al 
(ug/L) 

seca 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 29,65 4,46 4,46 4,46 

chuva 4,46 12,65 4,46 4,46 4,46 11,22 15,46 12,87 22,65 15,94 

 

6.4.1 Ferro (Fe) e Manganês (Mn) 

      A presença do Fe nas águas naturais é comum em concentrações abaixo de 0,3 mg/L e está muito 

associada à ocorrência de manganês, entretanto este é menos abundante, já que ocorre em proporções 

menores nas rochas (Santos 2008).  
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Figura 6.8 - Gráfico de variação da concentração de potássio durante os períodos de seca e de chuva na bacia do 

ribeirão Sardinha. 
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      É possível verificar na Figura 6.9 que existem dois padrões de concentrações para o Fe bem 

marcados, um com valores mais baixos que engloba os pontos PA-01 ao PA-05, e outro com valores 

superiores formado pelos pontos PA-06, P-07 e PA-08. Esse aumento significativo referente às duas 

estações de coleta pode ser resultante da percolação da água em rochas básicas que ocorrem neste trecho 

do rio.  As concentrações de Fe foram maiores que o valor permitido pelo CONAMA (2005) e 

COPAM/CERH-MG (2008) somente no período de chuva, nos pontos PA-07 e PA-08, localizados no 

distrito de Engenheiro Correia e na desembocadura da bacia, respectivamente.  

 

 

      No caso do Mn, durante o período de seca, as concentrações excederam o limite permitido somente 

nos pontos PA-07 e PA-08, mas no período chuvoso quase todos os pontos apresentaram valores acima 

do admitido, com exceção do ponto PA-09 localizado no ribeirão do Mango (aproximadamente a 50 m 

a montante do local onde o ribeirão Sardinha deságua). Vale lembrar que o minério de manganês foi 

explorado na região de Miguel Burnier no final do século XIX e início do século XX, como foi 

comentado no item 1.4 referente aos aspectos históricos da área de estudo. Segundo Barbosa et al. 

(1959), o manganês dessa região ocorre associado aos itabiritos e mármores por enriquecimento 

supergênico, o que justifica os picos mais altos de concentração deste elemento referentes aos pontos de 

amostragem mais próximos da zona de cabeceira (PA-01 e PA-02), onde afloram as rochas do Grupo 

Itabira (Figura 6.10). 
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Figura 6.9 - Gráfico de variação da concentração de ferro durante os períodos de seca e de chuva na bacia 

do ribeirão Sardinha com indicação (tracejado) do valor máximo permitido pelo COPAM/CERH-MG (2008). 
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6.4.2 Alumínio (Al) 

      O alumínio está presente em todas as águas superficiais, entretanto, em grandes quantidades pode 

acarretar vários danos à biota e inclusive doenças neurológicas (Rosalino 2011).  

      Como pode ser observado no gráfico da Figura 6.11, os valores de Al encontrados no ribeirão 

Sardinha estão dentro do permitido pelo COPAM/CERH-MG (2008), ou seja, são menores que 100 

ug/L. Em geral, as concentrações de Al foram maiores durante o período chuvoso, principalmente na 

porção a jusante da bacia, onde afloram rochas granito-gnáissicas que neste período estão mais 

susceptíveis ao intemperismo químico. Entretanto, as altas concentrações relativas ao ponto PA-07 

durante o período de seca podem ser resultantes da complexação de argilominerais com a matéria 

orgânica proveniente do lançamento de esgoto em Engenheiro Correia. 
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Figura 6.10 - Gráfico de variação da concentração de manganês durante os períodos de seca e de chuva na 

bacia do ribeirão Sardinha com indicação (tracejado) do valor máximo permitido pelo COPAM/CERH-MG 

(2008). 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 



89 

 

 

6.5 –ELEMENTOS TRAÇO 

            Através da análise geoquímica das amostras de água, foi possível obter concentrações de 

diversos elementos presentes em quantidades muito pequenas (< 1 mg/l), denominados como elementos 

traço (Gaillardet et al. 2004). Neste sentido, achou-se conveniente selecionar apenas aqueles mais 

tóxicos, como Ba, Cu, Li, Ti, Cd, Co, Cr, Ni, V, Zn, As e Pb. Destes, o Cu e o Ti apresentaram valores 

abaixo do limite de quantificação (Cu < 5,37 ug/L e Ti < 5,64 ug/L) tanto no período de seca como no 

período chuvoso. Todos os outros elementos apresentaram teores dentro dos limites estabelecidos pelo 

CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008). 

6.5.1 Bário (Ba) 

      O Bário, de uma maneira geral, é um elemento mais imóvel tendendo, portanto, a se concentrar mais 

nos solos que na água (McBride 1994). Na bacia do ribeirão Sardinha, as concentrações de Ba para a 

maioria dos pontos não oscilaram muito, tanto no período de seca quanto no de chuva (em torno de 30 

ug/L), ocorrendo apenas um pico positivo proeminente correspondente à época de chuva no ponto PA-

02, onde foi observado 80 ug/L deste elemento. Vale ressaltar a similaridade dos padrões de 

concentrações apresentados para o Ba, o Mn e o Ca, principalmente durante o período de chuva, que 

refletem a afinidade química existente entre eles e indicam as rochas do Grupo Itabira como fontes 

destes elementos. O limite estabelecido pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008) é de 700 

ug/L (Figura 6.12). 
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Figura 6.11 - Gráfico de variação da concentração de alumínio durante os períodos de seca e de chuva 

na bacia do ribeirão Sardinha. 
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6.5.2 Lítio (Li) 

      O lítio (Li), que apresenta mobilidade moderada (Tabela 3.4), mostrou decorrência de valores abaixo 

do limite de quantificação nas duas estações, estando a maior parte dos teores realmente detectados 

oscilando entre 3 e 5 ug/L. Pode-se dizer que as concentrações foram muito baixas, já que o limite 

máximo estabelecido pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008) para este elemento é de 

2500 ug/L (Figura 6.13). 
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Figura 6.12 - Gráfico de variação da concentração de bário durante os períodos de seca e de chuva na 

bacia do ribeirão Sardinha. 
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Figura 6.13 - Gráfico de variação da concentração de lítio durante os períodos de seca e de chuva na 

bacia do ribeirão Sardinha. 
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6.5.3 Cádmio (Cd) 

      Em geral, o cádmio é um elemento relativamente raro na natureza (McBride 1994). As concentrações 

de cádmio foram extremamente baixas na maior parte da bacia de estudo durante as duas etapas de 

amostragem, ocorrendo apenas dois picos correspondentes aos pontos PA-01 e PA-02 durante o período 

de chuva. Essas concentrações mais altas podem estar relacionadas aos calcários (Grupo Itabira) na zona 

de cabeceira da bacia, uma vez que o cádmio pode ocorrer associado a sulfetos de zinco (blenda), 

minerais comuns neste tipo de rocha. O valor limite estabelecido pelo CONAMA (2005) e 

COPAM/CERH-MG (2008) é de 1 µg/L (Figura 6.14). 

 

 

6.5.4 Cobalto (Co) 

      O cobalto pode apresentar mobilidade fraca sob pH próximo da neutralidade e até mesmo ser imóvel 

em ambientes redutores (Tabela 3.4). Os valores de cobalto oscilaram bastante tanto no período de seca 

(0 a 0,5000 µg/L) quanto no período de chuva (0,2000 a 0,6000 µg/L), estando as maiores concentrações 

geralmente associadas ao período chuvoso. Os principais picos observados, pontos PA-06, PA-07 e PA-

08, podem estar relacionados a presença de diques máficos e a complexação deste elemento com óxidos 

de ferro e manganês. Pode-se dizer que os valores detectados foram baixos uma vez que o valor máximo 

estabelecido pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008) é 50 µg/L (Figura 6.15). 
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Figura 6.14 - Gráfico de variação da concentração de cádmio durante os períodos de seca e de chuva na 

bacia do ribeirão Sardinha. 
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6.5.5 Cromo (Cr) 

      O cromo é considerado um elemento imóvel na maioria dos solos sob condições não 

demasiadamente ácidas (McBride 1994). Os valores de cromo referentes às duas etapas de amostragem 

foram extremamente baixos em quase toda bacia, estando o maior pico correspondente ao ponto PA-10 

(localizado no ribeirão do Mango, a 50 m a jusante do local onde o ribeirão Sardinha deságua) relativo 

a época de seca. As concentrações mais altas de Cr nos pontos 09 e 10 podem estar relacionadas a 

intrusões básicas que ocorreram no substrato da bacia do ribeirão do Mango. De acordo com o 

CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008), a quantidade máxima aceitável para este elemento em 

águas naturais é de 50 µg/L (Figura 6.16). 
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Figura 6.15 - Gráfico de variação da concentração de cobalto durante os períodos de seca e de chuva na 

bacia do ribeirão Sardinha. 
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Figura 6.16 - Gráfico de variação da concentração de cromo durante os períodos de seca e de chuva na 

bacia do ribeirão Sardinha. 
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6.5.6 Níquel (Ni) 

      Em condições oxidantes com pH entre 5 e 8 o Ni apresenta mobilidade fraca, podendo até mesmo 

ser imóvel em condições redutoras (Tabela 3.4). No período de seca, as concentrações de Ni variaram 

entre 0,200 a 0,600 µg/L e no período chuvoso, entre 0,500 e 1,3 µg/L, estando as concentrações maiores 

sempre associadas à época de chuva. O pico referente ao ponto PA-04, relativo ao período chuvoso, 

pode ser resultante da maior erodibilidade de intrusões básicas aflorantes no substrato de afluentes 

próximos.  O valor máximo de Ni, de acordo com o CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008), 

é de 25µg/L, logo os teores de Ni encontrados no ribeirão Sardinha podem ser considerados baixos 

(Figura 6.17). 

 

8.5.7 Vanádio (V) 

      Em condições oxidantes com pH entre 5 e 8, o vanádio tende a apresentar mobilidade moderada 

(Tabela 3.4). De uma maneira geral, as concentrações de V foram mais altas na porção a jusante da bacia 

em ambos os períodos de amostragem. No período chuvoso, a partir do ponto PA-07, as concentrações 

foram maiores que 0,200 µg/L e na época de seca, para os mesmos pontos, os valores obtidos estão em 

torno de 0,100 µg/L. O padrão de distribuição das concentrações do V na porção a jusante da bacia, 

similar ao padrão do Fe, remete a possíveis processos de substituição do íon Fe3+ por V3+ em óxidos de 

ferro (McBride 1994). O V pode ser disponibilizado para o ambiente superficial através da erosão de 

rochas básicas. De acordo com a norma estabelecida pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG 

(2008), a concentração limite recomendada para o V é de 100 µg/L, estando, portanto, os valores da 

bacia do ribeirão Sardinha muito abaixo do limite recomendável (Figura 6.18). 
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Figura 6.17 - Gráfico de variação da concentração de níquel durante os períodos de seca e de chuva na bacia 

do ribeirão Sardinha. 
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6.5.8 Zinco (Zn) 

      Sob pH alto, a mobilidade do Zn é baixa e em condições de neutralidade a mobilidade é muito baixa. 

Já em condições ácidas oxidantes, o Zn2+ é um dos metais traço mais móvel (McBride 1994). Em geral, 

as concentrações de zinco em toda a bacia foram muito baixas em ambas etapas de amostragem, 

ocorrendo apenas um pico positivo de aproximadamente 40 µg/L correspondente ao ponto PA-10 

associado ao período de seca (Figura 6.19). Este pico pode estar relacionado a presença de óxidos de 

ferro que apresentam o zinco como um de seus constituintes, por exemplo a franklinita (Zn, Mn) Fe2O4. 

O nível de tolerância estabelecido pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008) é de 180 µg/L.  
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Figura 6.18 - Gráfico de variação da concentração de vanádio durante os períodos de seca e de chuva na 

bacia do ribeirão Sardinha. 
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Figura 6.19 - Gráfico de variação da concentração de zinco durante os períodos de seca e de chuva na bacia 

do ribeirão Sardinha. 
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6.5.9 Arsênio (As) 

      O arsênio pode apresentar mobilidade moderada em condições com pH neutro a ácido ou até mesmo 

ser imóvel em condições redutoras (Tabela 3.4). As maiores concentrações de As (em torno de 0,400 

µg/L), referentes aos dois períodos de amostragem, ocorreram no baixo curso da bacia, entretanto ainda 

com valores muito abaixo do limite máximo estabelecido pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-

MG (2008), que é 10 µg/L (Figura 6.20). Essas concentrações mais altas podem estar relacionadas a 

complexação do As por óxidos de Fe e Al (McBride 1994). 

 

6.5.10 Chumbo (Pb) 

      O chumbo apresenta mobilidade baixa em condições oxidantes próximas da neutralidade podendo 

ser até mesmo imóvel sob condições redutoras (Tabela 3.4). Todas as amostras coletadas no período de 

seca apresentaram quantidades de chumbo abaixo do limite de quantificação (< 0,104 µg/L). Em relação 

ao período chuvoso, as concentrações não variaram muito a não ser no ponto PA-02, onde ocorreu um 

pico positivo de 0,35 µg/L. Esta concentração mais alta pode estar relacionada a presença de sulfetos de 

chumbo (galena) em veios que cortam as rochas calcárias aflorantes na zona de cabeceira da bacia 

(Grupo Itabira). Os pontos PA-01 e PA-03 apresentaram valores abaixo do limite de quantificação 

(Figura 6.21). O limite máximo estabelecido pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008) para 

este elemento é 10 µg/L.  
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Figura 6.20 - Gráfico de variação da concentração de arsênio durante os períodos de seca e de chuva na 

bacia do ribeirão Sardinha. 
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6.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      De acordo com os resultados obtidos a partir da aferição dos parâmetros físico-químicos, foi possível 

verificar que a quantidade de sólidos totais dissolvidos (STD), assim como a condutividade elétrica, 

apresentaram valores relativamente baixos condizentes com sistemas fluviais naturais isentos de 

interferência antrópica como efluentes de barragem de mineração que poderiam aumentar estes valores. 

Em toda a bacia o pH mostrou-se básico (entre 7,4 e 8), principalmente nos pontos PA-05, PA-08 e PA-

09, que apresentaram uma condição tendendo a ser mais básica durante o período de seca (pH entre 8,0 

e 8,2). Os valores de Eh da bacia de estudo remetem a um meio oxidante. Contudo, a relação pH x Eh 

indica uma proximidade à fontes subterrâneas. Os valores de turbidez não ultrapassaram o permitido 

pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008), entretanto o ponto PA-09 apresentou valor 

próximo ao limite permitido no período de chuva, provavelmente associado ao processo erosivo 

intensificado nesta época, como pode ser observado nos registros de sulcos, ravinas e voçorocas em 

alguns pontos da bacia de estudo. 

      Com relação a análise geoquímica, todas as concentrações referentes aos cátions principais 

encontram-se dentro dos padrões aceitáveis, de acordo com Chapman & Kimstach (1996). 

Provavelmente o aumento de Ca, Na e K na porção a jusante da bacia tenha uma influência do processo 

de intemperismo químico atuante nas rochas granito-gnáissicas que compõem o substrato nesta parte do 

leito do rio. Os valores altos de Na nesta porção também podem estar relacionados ao lançamento de 

esgoto doméstico no distrito de Engenheiro Correia. O aumento de Ca, Mg, Mn e Ba no ponto PA-02 

provavelmente está relacionado com os dolomitos e itabiritos pertencentes ao Grupo Itabira que afloram 

na cabeceira da bacia. Os valores de Fe extrapolaram o permitido pelo CONAMA (2005) e 

COPAM/CERH-MG (2008) apenas nos pontos PA-07 e PA-08 correspondentes ao período de chuva. 

As concentrações de Mn ultrapassaram o nível estabelecido durante o período de seca, nos pontos PA-
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Figura 6.21 - Gráfico de variação da concentração de chumbo durante os períodos de seca e de chuva na 

bacia do ribeirão Sardinha. 
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07 e PA-08 e na época de chuva em quase todos os pontos, com exceção do ponto PA-09, localizado no 

ribeirão do Mango (a montante da desembocadura do ribeirão Sardinha). O gráfico de pH x Eh (Figura 

6.3) mostrou que o ambiente tende a ser menos oxidante nos pontos 07 e 08, no período de seca, devido 

a entrada de matéria orgânica proveniente do lançamento de esgoto em Engenheiro Correia, 

influenciando assim a maior solubilidade dos elementos Fe e Mn. Esses elementos solubilizados podem 

ser complexados com a matéria orgânica, permitindo a formação de coloides. Durante o processo de 

amostragem, as águas são filtradas por uma membrana que permite a retenção da matéria orgânica e a 

passagem dos elementos anteriormente complexados. Considerando os elementos traço analisados, 

nenhum apresentou níveis preocupantes.  

      Considerando as variáveis inorgânicas, com exceção do Fe e do Mn, recomenda-se a utilização 

destas águas para irrigação, dessedentação de animais, lazer (como já se utiliza), dentre outros usos. 

Entretanto, à jusante do ponto PA-07, deve-se tomar medidas adequadas para o tratamento de esgoto. 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA DOS PERFIS 

        

7.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

      Este capítulo compreende a caracterização estratigráfica dos perfis de terraços e barrancos descritos 

nos pontos estudados envolvendo assim o reconhecimento de fácies sedimentológicas e a relação 

deposicional existente entre elas. 

      Através da análise estratigráfica dos horizontes de sedimentos inconsolidados, é possível inferir os 

possíveis subambientes fluviais registrados, como canal, barras e planícies de inundação. O 

levantamento faciológico baseia-se em duas escalas de estudo, uma menor, que diferencia as fácies de 

acordo com a textura, composição, cor e estruturas sedimentares observadas e outra maior, que busca 

associar fácies anteriormente definidas como parte de um mesmo subambiente ou de um mesmo 

processo sedimentar. As diferentes fácies incluídas em um dado depósito representam, portanto, as 

variações da dinâmica do rio na época da deposição.  

      O estudo faciológico apresentado neste trabalho baseou-se nos critérios de classificação de fácies 

estabelecidos por Miall (1978 c) (Tabela 3.2) e na classificação de elementos arquiteturais definidos por 

Miall (1985,1988 a,b) (Tabela 3.3 e Figura 3.7). Além dos códigos de identificação das fácies nomeados 

por Miall (1978 c), empregou-se também siglas criadas que melhor representam determinadas fácies, 

estando as mesmas presentes nas legendas das respectivas figuras das colunas estratigráficas.  

7. 2 – CARACTERIZAÇÃO SEDIMENTOLÓGICA DOS PERFIS 

      Em cada ponto investigado, houve a preocupação em observar as características geomorfológicas 

fluviais para contextualizar a ocorrência dos depósitos de barrancos e/ou terraços. Além disso, vale 

ressaltar que a granulometria identificada para cada fácies em campo foi posteriormente calibrada 

baseando-se nos percentuais granulométricos obtidos através do peneiramento. 

Ponto 01 

      No ponto 01, de localização N 7749561 e E 628521, foram descritos dois perfis referentes a 

depósitos de terraço e barranco (Figura 7.1). Estes localizam-se no baixo curso da bacia do ribeirão 

Sardinha, no distrito de Engenheiro Correia, mais especificamente na antiga Fazenda do Sr. Fabrício 

Gonçalves. Neste local, o estilo de canal fluvial predominante é meandrante com ocorrência de 

pronunciada barra em pontal (19m x 13m) formada principalmente por sedimentos arenosos e, em menor 

proporção, por material cascalhoso. No entanto, a montante dos depósitos mencionados, também ocorre 

uma barra longitudinal (18m x 2m) constituída por sedimentos arenosos e cascalhosos. As planícies de 
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inundação referentes aos dois depósitos são bem desenvolvidas, principalmente nas adjacências da 

margem esquerda, que são recobertas por gramíneas e funcionam como pastagens.  

 

 

      No perfil do terraço TA, foram identificadas as fácies Sr, Sm, Sfm e Sro (Figura 7.2). A fácies Sr 

ocorre somente na base do perfil e compreende uma fácies com granodecrescência ascendente que se 

inicia com areia média e finaliza-se com sedimentos silto-argilosos. Na porção arenosa ocorrem 

estruturas do tipo ripples e, em geral, esta unidade é constituída por quartzo, muscovita e óxidos de 

ferro. Apresenta coloração marrom. A fácies Sm, a mais frequente neste perfil, é composta por areia 

fina predominantemente, mas também apresenta uma contribuição de silte/argila em torno de 20% a 

27%.  Apresenta característica maciça, minerais como quartzo, mica e óxidos de ferro e coloração 

variando entre marrom e marrom claro, o que justifica a sua subdivisão. A fácies Sfm é areno-argilosa, 

sendo a areia muito fina e a fração de argila igual a 31,8%. Esta unidade é maciça, constituída 

basicamente por quartzo e argilominerais e apresenta cor marrom variegado. A fácies Sro é composta 

por areia fina, com muitas raízes, é maciça, constituída principalmente por quartzo e poucos óxidos de 

ferro e apresenta coloração marrom.  

Figura 7. 1 – Fotos e croqui esquemático do Ponto 01 com visualização dos seguintes depósitos: PI: planície de 

inundação, BA: barranco A, TA: terraço A, BP: barra em pontal e BL: barra longitudinal. 
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      Na base do perfil TA, a fácies Sr apresenta ripples, estrutura típica de regime de fluxo inferior, de 

acordo com o diagrama de campo de estabilidade das formas de leito (Figura 3.3). Além disso, a 

ocorrência de material silto-argiloso no topo da unidade também remete a essa condição de fluxo. O 

elemento arquitetural FF, estabelecido por Miall (1988 a,b), inclui ambas características desta fácies 

que, segundo o autor, retrata a formação de barras próximas às margens do canal que posteriormente 

foram recobertas por sedimentos mais finos decantados em episódios de inundação. É bem provável que 

a sequência arenosa (fácies Sm e Sfm), sobreposta a unidade anterior, também tenha se formado como 

barras, porém sob um regime energético mais alto, já que apresenta maior granulometria, ausência de 

estruturas sedimentares e espessura considerável. Acredita-se que o processo de formação da fácies Sro 

tenha sido similar aquele associado às fácies anteriores, no entanto, devido ao seu posicionamento 

estratigráfico (topo do perfil), esteve submetida a maiores alterações pedogenéticas, podendo ser 

caracterizado como neossolo flúvico. 

      No perfil do barranco BA, foram identificadas as fácies Sh, subdividida em três unidades devido 

basicamente às diferenças de cor, e Sfm (Figura 7.3). A fácies Sh ocorre na maior parte do perfil sendo 

geralmente composta por areia fina e, em menor proporção, por areia média. A contribuição silto-

argilosa é baixa, estando em torno de 4% a 12%. As laminações plano-paralelas são constantes em toda 

a unidade sendo demarcadas por lâminas ricas em quartzo e muscovita e níveis de óxidos de ferro. A 

coloração alterna de bege a róseo, em níveis quartzosos e de cinza a marrom nos níveis ferruginosos. A 

fácies Sfm é areno-argilosa (areia muito fina), sendo a proporção de areia e silte/argila igual a 66% e 

32%, respectivamente. Essa unidade apresenta-se maciça, é composta por quartzo e argilominerais e 

apresenta cor marrom.  

Figura 7. 2 – Perfil do terraço A, Ponto 01. 
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      No perfil BA, as laminações plano-paralelas da fácies Sh correspondem a um regime de fluxo 

superior, segundo o diagrama da Figura 3.3. Essa fácies assemelha-se às características do elemento 

arquitetural LS (Miall 1988 a,b), que relaciona a presença de laminações plano-paralelas a um aumento 

do regime de fluxo durante inundações instantâneas (Miall 1992).  Provavelmente, um aumento da 

energia do fluxo remobilizou sedimentos do rio que se depositaram nas margens a jusante como barras 

em pontal possibilitando inclusive a formação de estruturas sedimentares (fácies Sh). Em seguida, uma 

diminuição do fluxo energético pode ter favorecido a deposição da sequência areno-argilosa situada no 

topo do perfil (fácies Sfm), contribuindo assim para a sedimentação de material na planície de 

inundação. 

Ponto 02 

     No ponto 2, localizado segundo as coordenadas N 7748662 e E 628666, também foram descritos dois 

perfis referentes a um terraço e a um barranco. Tais depósitos estão localizados no baixo curso da bacia 

do ribeirão Sardinha, aproximadamente a 1 Km ao sul do Ponto 1. Neste local, o rio apresenta aspecto 

sinuoso com presença de barras em pontal (12m x 4m) e longitudinal (10 m x 3,5m) predominantemente 

arenosas com cascalhos. Os depósitos de terraços podem ser observados em ambas as margens do rio, 

mas a planície de inundação atual é estreita e ocorre somente na margem direita do ribeirão. Na Figura 

7.4, é possível observar fotografias e um esboço do local dos perfis descritos. 

Figura 7. 3 – Perfil do barranco A, Ponto 01. 

. 
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      No perfil do terraço TB, foram identificadas as fácies Col, Sm+Col, Sh, Sfm e Nf (Figura 7.5). A 

fácies Col ocorre na base do perfil e entre 60 e 75 cm (da base para o topo) como camadas bem definidas, 

constituídas predominantemente por areia média, sendo facilmente notadas devido à coloração rósea. 

São constituídas predominantemente por quartzo, caulinita e feldspato alterado. A fração argilosa está 

em torno de 8%.  Como estes materiais assemelham-se aos solos residuais de rochas granito-gnáissicas 

aflorantes nas proximidades, acredita-se que sejam produtos de alteração dessas rochas que foram 

transportados primeiramente como material coluvionar e posteriormente pelo fluxo do rio que promoveu 

a reorganização e deposição deste material em barras fluviais. Esse processo erosivo mais intenso pode 

Figura 7. 4 – Fotos e croqui esquemático do Ponto 02 com visualização dos seguintes depósitos: PI: planície de 

inundação, BB: barranco B, TB: terraço B, BP: barra em pontal e BL: barra longitudinal. 
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ter sido desencadeado por uma grande enxurrada que possibilitou a deposição em um curto período de 

tempo. A característica marcante da fácies Sm+Col é a alternância de níveis de origem coluvionar e 

camadas de coloração marrom compostas principalmente por quartzo e mica. Esta fácies, que ocorre na 

base e na porção intermediária do perfil, apresenta granulometria variando principalmente entre areia 

muito fina e areia fina, estando os níveis ligeiramente mais grossos geralmente associados ao material 

coluvionar. Especificamente na base do perfil, nota-se a ocorrência de alternância entre camadas 

arenosas e níveis silto-argilosos no topo. A contribuição de argila para esta fácies varia entre 22 e 27%. 

A fácies Sh ocorre em uma pequena porção localizada aproximadamente na metade do perfil. Essa 

unidade apresenta granulação areia fina, com contribuição de argila em torno de 26%, laminação plano-

paralela, minerais micáceos e quartzosos e coloração marrom. A fácies Sfm pode ser identificada mais 

ao topo do perfil. Esta unidade é areno-argilosa (areia muito fina), com 30% a 33% de material argiloso, 

maciça, composta por quartzo e mica, de cor marrom. A fácies Nf é constituída por areia média, 

predominantemente quartzosa, com muitas raízes, de coloração marrom. 

 

      Provavelmente a fácies Sm+Col (22 a 60 cm) que mostra, além do nível de origem coluvionar, duas 

unidades arenosas com topo argiloso pouco espesso, tenha correlação com ciclos de variação energética 

do fluxo. Desta forma, o fluxo mais energético possibilitaria a formação de barras em pontal e 

posteriormente, o menos energético favoreceria a deposição da fração mais fina no topo. A fácies Sh 

Figura 7. 5 – Perfil do terraço B, Ponto 02. 

. 
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representa um aumento da energia do fluxo, já que se observa laminação plano-paralela, estrutura típica 

de regime superior, no caso da granulação ser predominantemente mais fina. A fácies Sfm, constituída 

por areia muito fina argilosa, apresenta cerca de 70 cm de espessura e pode ser resultante de um processo 

de deposição de material em suspensão na planície de inundação em um período de cheia. A fácies Nf 

é provavelmente resultante de depósitos coluvionares, já que se observa um aumento da granulometria 

no topo do perfil. Esta fácies encontra-se sob atuação de processos pedogenéticos, como pode ser 

verificado na Figura 7.5 que mostra a presença da vegetação e a mudança da coloração do solo. Não foi 

possível a identificação de elementos arquiteturais neste perfil visto que seus depósitos não apresentam 

geometrias externas reconhecíveis e mostram poucas estruturas sedimentares preservadas. 

      No perfil do barranco BB, foram identificadas as fácies Gcm, Sh e Sr (Figura 7.6). A fácies Gcm 

ocorre na base do perfil, é cascalhosa, suportada pelos clastos, sendo a maior parte destes do tamanho 

seixo e a matriz composta por areia média a grossa. Os clastos são arredondados a subarredondados, de 

esfericidade baixa, geralmente de quartzo, granitóide e hematita enquanto a matriz é predominantemente 

quartzosa com óxidos de ferro, de coloração marrom. A fácies Sh ocorre em meados e no topo do perfil, 

é bastante arenosa (areia fina e média) com pouca contribuição de silte e argila (5% a 14%). Apresenta 

laminação plano-paralela bem marcada pela presença dos óxidos de ferro aproximadamente na metade 

do perfil e gretas de contração no topo. A coloração alterna entre tons de marrom e cinza. Dentre os 

minerais observados estão quartzo, magnetita e outros óxidos de ferro. A fácies Sr é arenosa 

(principalmente areia fina), com contribuição de material silto-argiloso de apenas 17%. Essa unidade 

apresenta ripples na base, minerais de quartzo e magnetita e cor marrom claro.  

 

      No perfil BB, a fácies Gcm remete a um fluxo de carga do leito (Miall 1978 c). A ocorrência desta 

fácies associada às sobrejacentes é típica do elemento arquitetural CH, já que este pode apresentar várias 

combinações de assembleias de fácies (Miall 1985). As fácies arenosas provavelmente representam 

registros de depósitos de barras que se formaram sobre os cascalhos anteriormente depositados. Estas 

preservaram estruturas formadas de acordo com a energia do fluxo vigente na época da deposição. Da 

base para o topo, a alternância de estruturas como laminação plano-paralela, ripples e laminação plano-

paralela, evidencia alterações na velocidade do fluxo do rio, que varia entre superior, inferior e superior. 

Figura 7. 6 – Perfil do barranco B, Ponto 02. 
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De acordo com Walker R. G. (1992), este perfil representa um ciclo de granodecrescência ascendente 

típico de regime fluvial meandrante.  A lâmina de argila endurecida com gretas de contração situada no 

topo do perfil, indica inundações mais recentes ocorridas nos últimos períodos chuvosos. 

      Posteriormente à descrição do terraço TB, resgatou-se uma imagem do mesmo local fotografada em 

junho de 2012 onde é possível notar que os depósitos de canal correspondentes a este perfil se encontram 

na base da margem erodida do canal. Na figura seguinte (Figura 7.7), é possível observar o aspecto geral 

do mesmo terraço em épocas diferentes. 

 

 

      Como citado anteriormente, os cascalhos observados na base do perfil do barranco BB foram 

interpretados como depósitos de canal, entretanto, como esta camada foi depositada sobre a fácies de 

canal mais antiga parcialmente erodida correspondente a base do perfil TB, não se sabe ao certo qual a 

proporção de material cascalhoso associada ao barranco ou ao terraço. 

Ponto 3  

      No ponto 03, localizado segundo as coordenadas N 7744685 e E 628914, identificou-se apenas um 

perfil de terraço aluvionar. O perfil descrito localiza-se no médio curso da bacia do ribeirão Sardinha, 

onde ocorrem planícies de inundação em ambas as margens, sendo a da margem direita mais 

proeminente. Neste local, o canal tende a ter baixa sinuosidade com desenvolvimento de barra em pontal 

arenosa com cascalhos (10m x 3m). A Figura 7.8 mostra fotografias e um esboço do ponto estudado. 

Figura 7.7 – Sequência completa do terraço TB em 2012, à esquerda, e aspecto do terraço TB em 2014, à direita. 
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      No perfil do terraço TC, foram identificadas as seguintes fácies: Gmm, Sm, Sh e NF (Figura 7.9). 

A fácies Gmm ocorre apenas na base do perfil e pode ser descrita como cascalhosa, com matriz arenosa 

(areia fina a média) constituída principalmente por quartzo e sericita. O arcabouço é constituído 

principalmente por grânulos a seixos e eventuais blocos subangulosos, de baixa esfericidade, compostos 

por quartzo, hematita, filito carbonoso, filito avermelhado e laterita. Essa unidade apresenta textura 

maciça e coloração marrom acinzentado. A fração silto-argilosa na matriz é de apenas 9%. A fácies Sm, 

Figura 7. 8 – Fotos e croqui esquemático do Ponto 03 com visualização dos seguintes depósitos: TC: terraço C 

e BP: barra em pontal.  
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predominante no perfil, é constituída principalmente por areia fina com quartzo e sericita. Em geral 

apresenta-se maciça e com uma coloração bege. A fração silto-argilosa nesta unidade está em torno de 

22% e 25%. A fácies Sh, muito similar à Sm, também é constituída por areia fina composta por quartzo 

e sericita, de cor bege. No entanto, a unidade Sh apresenta laminação plano-paralela na base, 

diferentemente da fácies citada anteriormente. A fração silto-argilosa está em torno de 20%. A fácies Nf 

refere-se a uma fina camada (aproximadamente 5 cm) de solo arenoso (areia média), composto por 

muitas raízes, de coloração marrom.  

 

      No perfil TC, a fácies Gmm, de acordo com Miall (1978 c), está relacionada a um fluxo de 

sedimentos plástico, ou seja, mais viscoso, que pode se formar como camadas em barras cascalhosas ou 

no leito do rio (Miall 1985). No entanto, como no perfil P-02 BB, a unidade cascalhosa não apresenta 

acamamento incipiente, logo, o mais provável é que a deposição de toda a sequência tenha ocorrido 

como preenchimento de um canal (elemento arquitetural CH). A espessa camada sobrejacente, composta 

pelas fácies Sm e Sh, texturalmente bem selecionadas, sugerem o estabelecimento de depósitos de 

barras. A energia do fluxo durante a deposição dessas fácies oscilou pouco, já que não se observam 

muitas variações das frações granulométricas depositadas ou diversidade de estruturas sedimentares. A 

presença da fácies Sh representa um regime superior ao da fácies Sm que, no entanto, não permaneceu 

por muito tempo, pois as laminações plano-paralelas não são persistentes. A fácies Nf corresponde ao 

Figura 7. 9 – Perfil do terraço C, Ponto 03. 
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topo da fácies Sm que, por estar mais exposta a interface solo-ar, está mais submetida às intempéries e 

às interações com a cobertura vegetal sobrejacente (gramíneas). 

Ponto 4 

      No ponto 4, situado de acordo com as coordenadas N 7742478 e E 627908, analisou-se apenas um 

depósito de barranco. Este ponto localiza-se no alto curso da bacia do ribeirão Sardinha, em uma via de 

acesso para o canteiro de obras da empresa prestadora de serviços denominada PROGEO. No local 

investigado, o canal é estreito (cerca de 2m) e encaixado, portanto, não se desenvolveram depósitos de 

planícies de inundação. Sobre o leito do córrego foi construída uma pequena ponte para viabilizar o 

prolongamento da estrada. Abaixo dessa estrutura, o rio percorre dentro de quatro tubos. O canal é 

ligeiramente sinuoso com pronunciada barra em pontal (25m x 3m) areno-cascalhosa, provavelmente 

influenciada pelo assoreamento causado pelas canalizações e por mudança antrópica do nível de base 

(Figura 7.10).  

 

      As fácies reconhecidas no perfil BC foram: Gh, Sh+Sr e Sh (Figura 7.11). A fácies Gh ocorre na 

base do perfil, é cascalhosa, suportada pelos clastos, com matriz arenosa (areia média a muito grossa) 

composta por quartzo, hematita e magnetita, essencialmente. Os clastos variam de grânulos a seixos, 

arredondados a subangulosos, com esfericidade baixa e, em geral, são compostos por quartzo, filito 

avermelhado, filito carbonoso, xisto e laterita. Essa unidade apresenta sutil imbricamento dos clastos e, 

em geral, coloração marrom. A contribuição de material argiloso para esta unidade está em torno de 2%. 

A fácies Sh+Sr, que ocorre na porção intermediária do perfil, é constituída por 84% de material arenoso 

(principalmente areia fina) composto predominantemente por quartzo e mica, em menor proporção. Na 

base desta unidade, ocorrem laminações plano-paralelas e no topo laminações cruzadas. A coloração é 

marrom claro e a fração silto-argilosa corresponde a aproximadamente 15% da amostra. A fácies Sh 

Figura 7. 10 – Fotos e croqui esquemático do Ponto 04 com visualização dos seguintes depósitos: BC: barranco 

C e BP: barra em pontal.  
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apresenta granocrescência ascendente que se inicia com uma fina camada (cerca de 3 cm) de material 

argilo-arenoso (areia muito fina) e prossegue com uma camada mais espessa formada principalmente 

por areia muito fina a fina. A composição predominante é quartzosa, mas também se observa cristais de 

magnetita e demais óxidos de ferro. A porção argilosa é maciça e apresenta cor marrom, já a arenosa, 

apresenta laminações plano-paralelas e coloração marrom clara.  

 

      O perfil BC provavelmente representa um depósito típico de canal sobre o qual foram formados 

depósitos de barras. De acordo com Miall (1978 c), a fácies Gh remete a depósitos longitudinais 

formados no leito de rio. As estruturas formadas nas unidades arenosas sobrepostas correspondem a um 

regime de fluxo superior e de acordo com Miall (1988 a,b), podem ocorrer associadas no canal fluvial, 

dispostas como camadas ou como barrras. Vale ressaltar que este depósito apresenta intervenção 

antrópica indireta, em função do assoreamento, com formação de barras a partir da construção do 

barramento a jusante. 

Ponto 5 

     No ponto 5, situado de acordo com as coordenadas N 7744018 e E 628284, analisou-se apenas um 

depósito de barranco. Este ponto localiza-se no médio curso da bacia do ribeirão Sardinha onde 

desenvolveram-se extensas planícies de inundação em ambas as margens. O canal é estreito (cerca de 

2m de largura) e levemente sinuoso. Em frente ao depósito analisado, acompanhou-se um processo de 

abandono do canal na margem esquerda do rio. Primeiramente (janeiro de 2015) notou-se uma 

proeminente barra (26m x 9m) arenosa (76% de areia), com muito material cascalhoso, que dividia o 

fluxo do rio (Figura 7.12 A), mas posteriormente (março de 2015), a divergência do fluxo cessou e parte 

do canal onde antes fluía o rio se tornou seca e conectada com a antiga barra. Essas alterações da direção 

do fluxo provocaram mudanças no cenário local que passou a apresentar aparentemente uma grande 

barra na margem do canal (Figura 7.12 B). As fotografias e um esboço do local de estudo podem ser 

visualizadas na Figura 7.13. 

Figura 7. 11 – Perfil do barranco C, Ponto 04. 
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Figura 7. 12 –Abandono de meandro, primeiramente com fluxo d’água (A) e posteriormente assoreado (B). 

 

. 

 

 

 

Figura 7. 13 – Croqui esquemático do Ponto 05 com visualização dos depósitos BD: barranco D e BL: barra 

longitudinal e evidências de canal abandonado (CA).  
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      As fácies identificadas no perfil do barranco BD são: Gmm, Sm, Fm e Nf (Figura 7.14). A fácies 

Gmm ocorre somente na base do perfil e apresenta aspecto cascalhoso, com característica matriz-

suportada. A matriz é constituída principalmente por areia média a grossa composta por quartzo, 

magnetita e outros óxidos de ferro. Os clastos são constituídos por grânulos a seixos subarredondados a 

subangulosos, em geral com esfericidade alta, de filito, xisto, quartzo e gnaisse. Apresenta coloração 

marrom acinzentado e nenhuma estrutura evidente. Também foram observados, no topo dessa unidade, 

lentes centimétricas e um nível manganesífero de aproximadamente 2 cm de espessura. A fração silto-

argilosa dessa unidade corresponde a apenas 6%. A fácies Sm é constituída principalmente por areia 

fina a média composta por quartzo, caulin, magnetita, minerais máficos e poucos grânulos de filito 

avermelhado. Apresenta textura maciça e coloração variando entre marrom claro e ocre. A fração silto-

argilosa está em torno de 12%. A fácies Fm é composta por argila e silte, com pouca areia muito fina a 

fina, maciça, com caulin e coloração variando de bege a marrom. No topo, observa-se uma camada silto-

argilosa com níveis de areia fina com aproximadamente 5 cm de espessura e cor marrom claro. Essa 

camada (Nf) refere-se ao neossolo flúvico que apresenta granulometria areno-argilosa e coloração 

variando entre marrom claro e escuro. 

 

      A combinação de fácies cascalhosa na base do perfil (Gmm), seguida por sequências arenosa (Sm) 

e argilosa-siltosa (Fm), respectivamente, é típica de preenchimento de canal sotoposto à depósitos de 

Figura 7. 14 – Perfil do barranco D, Ponto 05. 
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barras e de planície de inundação, respectivamente (elemento CH). A espessa camada de material fino 

no topo do perfil (70 cm) provavelmente seja resultante de processos deposicionais em períodos de 

inundações. O perfil finaliza com uma fina camada de neossolos flúvicos (Nf) que sustenta a vegetação 

de gramínea sobrejacente. Este perfil representa um ciclo de granodecrescência ascendente típico de rios 

meandrantes (Walker 1992). 

Ponto 6 

      No ponto 6, localizado sobre as coordenadas N 7744068 e E 628224, encontra-se o terraço mais alto 

de todos descritos (6,15 m) que se localiza aproximadamente a 50 m a noroeste do Ponto 5.  O canal é 

levemente sinuoso, com barras em pontal e longitudinal areno-cascalhosas. Observa-se uma planície de 

inundação na margem direita e uma extensa planície sobre o topo do terraço investigado (margem 

esquerda). As fotografias e um esboço com as características do local investigado podem ser 

visualizados na Figura 7.15. 
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      Foram identificadas as seguintes fácies no perfil TD: Gmm, Sm, Sh, C, Fsm e NF (Figura 7.16). A 

fácies Gmm, que ocupa a parte basal do perfil, apresenta-se como um solo cascalhoso, suportado pela 

matriz. A matriz é constituída predominantemente por areia (grossa a muito grossa) composta 

principalmente por quartzo e mica. A fração mais fina dessa unidade está em torno de 10%. Os clastos 

são predominantemente seixos e blocos, subangulosos a subarredondados, de alta esfericidade, de 

quartzito, gnaisse e filito. Em geral, essa unidade apresenta coloração marrom amarelada e aspecto 

maciço. A fácies Sm, que ocupa a maior parte do perfil, apresenta granulometria variando entre areia 

muito fina e areia média, composta principalmente por quartzo e muscovita. Eventualmente é possível 

identificar grânulos de filito e seixos de gnaisse, filito e quartzito. A contribuição silto-argilosa desta 

unidade está em torno de 4% a 15%. Esta unidade é maciça e apresenta coloração bege. A fácies Sh é 

caracterizada por intercalações entre lâminas arenosas (areia fina) quartzosas e lâminas siltosas 

Figura 7. 15 – Fotografias e croqui esquemático do Ponto 06 com visualização dos depósitos TD: terraço D, BP: 

barra em pontal e BL: barra longitudinal.  
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carbonosas descontínuas. De acordo com essas características, é possível identificar estruturas 

sedimentares do tipo laminação plano-paralela e coloração variando entre esbranquiçada, nos níveis 

quartzosos e preta nos níveis carbonosos. A fração silto-argilosa representa cerca de 11% desta unidade. 

A fácies C é argilosa, com presença de material carbonoso, maciça e de coloração preta. A fácies Fsm 

é silto-argilosa, maciça e de coloração amarelada. O Nf apresenta granulometria silto-argilosa, coloração 

marrom e muitas gramíneas. 
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Figura 7. 16 – Perfil do terraço D, Ponto 06. 
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     O perfil do terraço TD é relativamente similar ao perfil BD (Ponto 5), já que também apresenta uma 

fácies cascalhosa na base (Gmm) e sequência arenosa sobrejacente, as quais podem ser interpretadas 

como depósitos de preenchimento de canal e de formação gradual de barras (Sm), respectivamente. As 

fácies Sh e C retratam um possível processo de migração do canal. A primeira representa uma transição 

para o depósito seguinte, a fácies C, de natureza carbonosa, que provavelmente depositou-se sobre o 

canal já abandonado onde se formou uma lagoa de cheia. Em períodos de seca, lagoas de cheia podem 

ser vegetadas originando assim depósitos carbonosos quando a matéria orgânica é decomposta 

juntamente com os sedimentos presentes. A fácies seguinte, Fsm, formada por sedimentos finos, pode 

ter sido precipitada na lagoa de cheia em um outro período de inundação. O Nf é resultante de processos 

pedogenéticos atuantes no topo da fácies Fsm.  

      De acordo com Miall (2006), o abandono de canal pode ocorrer principalmente em rios meandrantes 

e anastomosados e de forma lenta ou repentina. No primeiro caso, a margem do rio é assoreada 

gradativamente e o fluxo do rio muda de direção gradualmente, por isso o registro sedimentar mostra 

uma sequência arenosa, depositada sobre o material cascalhoso do canal, que pode ser recoberta por 

material silto-argiloso caso se forme uma lagoa de cheia. O abandono brusco ocorre quando a carga do 

leito do rio é muito expressiva ao ponto de causar a obstrução de parte do canal. Se após este evento 

ocorrer inundações, poderá se formar uma lagoa de cheia onde serão depositados sedimentos em 

suspensão sobre materiais de maior granulometria anteriormente transportados no fundo do leito. 

Baseando-se nestes conceitos, o terraço TD é um perfil típico de canal abandonado lentamente com 

formação de lagoa de cheia, já que apresenta uma espessa camada arenosa entre os cascalhos da base e 

os depósitos silto-argilosos do topo e uma unidade carbonosa na porção superior do perfil indicando a 

degradação da matéria orgânica presente nas épocas de seca. 
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CAPÍTULO 8 

ANÁLISE DA ASSINATURA GEOQUÍMICA VERTICAL COM 

CORRELAÇÃO FACIOLÓGICA E MINERALÓGICA 

        

8.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

      As considerações abordadas neste capítulo referem-se aos padrões de assinatura geoquímica vertical 

identificados a partir dos gráficos de concentrações químicas dos elementos As, Ba, Co, Cr, Cu, Li, Ni, 

V, Zn, Mn, Al, Fe, Pb e Ti ao longo de cada perfil estudado. Desta forma, somente os gráficos dos 

elementos que apresentaram padrões geoquímicos semelhantes entre si serão apresentados para cada 

perfil caracterizado. Os principais objetivos foram compreender a distribuição dos elementos 

selecionados diante das especificidades do ambiente fluvial e correlacionar os teores presentes entre 

fácies semelhantes formadas em períodos diferentes. Para melhor compreensão das associações 

químicas, utilizou-se também resultados de análises mineralógicas realizadas via difração de raios X, 

sendo estas citadas no texto de acordo com sua relevância. É importante ressaltar que a acumulação de 

determinados elementos pode estar relacionada às características geológicas da área, à dinâmica do 

sistema fluvial, aos processos erosivos atuantes ao longo do tempo, aos mecanismos de sorção e à 

própria influência antrópica na região.  

      Vale lembrar que para a análise química dos sedimentos utilizou-se o processo de digestão parcial 

com uso de água régia, mistura dos ácidos nítrico e clorídrico, na proporção um para três, que visa a 

solubilização de metais (Rauret et al. 2001). Sabe-se que, por meio desta metodologia, a estrutura 

cristalina da maior parte dos silicatos não é rompida, sendo estes minerais eliminados no processo de 

filtragem. No entanto, a não contabilização dos elementos constituintes destes compostos não 

compromete a qualidade dos resultados deste estudo, já que a maioria dos metais se associa aos 

elementos maiores em sedimentos como óxidos e hidróxidos de Fe e Mn que são solubilizados.  

      A técnica de digestão parcial com uso de água régia possibilita a dissolução de rochas carbonáticas, 

maior parte dos sulfetos, de alguns silicatos como olivina e micas trioctaédricas (flogopita, biotita e 

lepidolita), argilominerais, sais primários e secundários e hidróxidos (Salminen 1995 in De Vivo et al. 

2008). 

8.2 – ASSINATURA GEOQUÍMICA DOS PERFIS 

      O perfil TA (Ponto 01) foi interpretado como um espesso depósito de barras, como descrito no 

capítulo anterior. As assinaturas geoquímicas dos elementos químicos investigados mostraram um 

padrão semelhante para os elementos Co, Ni, Mn, Li, Cr, V, Fe e Ti, onde observa-se um significativo 
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aumento das concentrações na fácies arenosa Sm, (entre 60 e 72 cm) e diminuição na fácies argilo-

arenosa (areia muito fina) Sfm. O Al e o Zn também apresentaram valores mais altos na fácies Sm (entre 

60 e 72 cm), entretanto seus valores mais baixos estão relacionados às fácies Sr e Sm (entre 0 e 42 cm). 

As assinaturas geoquímicas para o As e o Cu assemelham-se por apresentarem concentrações mais altas 

na fácies Sfm e mais baixas na fácies Sm (entre 23 e 42 cm). O Pb mostrou uma assinatura geoquímica 

crescente desde a base até a fácies Sm (entre 92 e 105 cm), que apresentou a maior concentração de todo 

o perfil (17,02 mg/Kg). Neste contexto, acredita-se que provavelmente as concentrações de Al, Fe e Mn 

vêm atuando com mecanismos de sorção de elementos como Co, Ni, Li, Cr e Zn. Os padrões 

identificados no perfil TA podem ser visualizados nas figuras 8.1 e 8.2. 

      De acordo com os dados de difração de raios X, as fácies arenosas (Sr e Sm) apresentaram minerais 

como caolinita (Al2Si2O5(OH)4) e hematita (Fe2O3) que podem estar relacionados com os valores 

consideráveis de Al e Fe encontrados nestas fácies, principalmente no intervalo entre 42 e 72 cm, onde 

verificou-se os maiores picos destes elementos. A ocorrência de teores mais elevados de Al em fácies 

arenosas, e não em fácies argilosas, pode estar relacionada à períodos de maior erosão de rochas do 

embasamento, ricas neste elemento. 

      Comparando-se os depósitos de barras identificados no terraço TA com as barras atuais que ocorrem 

no Ponto 01, notou-se uma concentração maior dos elementos As, Zn, Cu, Ni e Mn nas barras atuais. 

 

 

Figura 8. 1 – Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões geoquímicos 

similares (Co, Ni, Mn, Li, Cr, V, Fe, Ti, Al e Zn) ao longo do perfil TA (Ponto 01). 
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      O perfil do barranco BA (Ponto 01) foi interpretado como uma sequência de depósitos de barras 

sobreposta por sedimentos de planície de inundação (no topo). Ao longo deste perfil, notou-se três 

principais grupos de elementos que apresentaram padrões de assinatura geoquímica similares. Os 

elementos As, Ni, Ba, Cu, Zn e Mn apresentaram menores concentrações nas fácies Sh, interpretadas 

como depósitos de barras, e concentrações maiores na fácies denominada como planícies de inundação. 

Os elementos Cr, V, Fe e Ti apresentaram concentrações mais altas na fácies Sh (entre 39 e 66 cm) onde 

observou-se maiores classes granulométricas. Os elementos Al e Li seguem padrões geoquímicos 

relativamente parecidos, apresentando ambos maiores concentrações nas fácies Sh (entre 0 e 21 cm) e 

Sfm. O Pb apresentou baixa concentração neste perfil, estando o valor mais alto, aproximadamente 13 

mg/ Kg, associado à fácies argilo-arenosa Sfm (Figura 8.3). 

      De acordo com os resultados da técnica de difração de raios X, detectou-se o mineral ilmenita 

(FeTiO3) na fácies Sh (entre 39 e 66 cm) que coincide com os valores mais altos de Fe e Ti encontrados 

no perfil. Outro mineral detectado nas fácies arenosas foi a caolinita (Al2Si2O5(OH)4), principalmente 

na porção basal do perfil, onde também encontra-se o maior pico do Al. Na fácies Sfm detectou-se, além 

da caolinita, minerais de goethita (FeO(OH)), entretanto, o Al e o Fe não apresentaram altas 

concentrações nesta camada do perfil. Mesmo assim, as maiores concentrações de As, Ni, Ba, Cu e Zn 

na fácies Sfm podem estar associadas com processos de sorção em argilominerais como a caolinita e 

em hidróxidos de Fe como a goethita. 

      As fácies interpretadas como barras presentes no barranco BA apresentam maior conteúdo de Fe e 

Mn quando comparadas com os mesmos tipos de depósitos inseridos no terraço TA. 

      As barras atuais do Ponto 01 apresentaram maiores concentrações dos elementos As, Zn, Cu, Ni, Pb, 

Mn e Al quando comparadas com as fácies formadas pelos mesmos processos (Sh) presentes no 

barranco BA. 

Figura 8. 2 – Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões geoquímicos 

similares (As, Cu e Pb) ao longo do perfil TA (Ponto 01). 
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      O perfil do terraço TB (Ponto 02) foi caracterizado como uma sequência de depósitos coluvionares 

(Col) intercalados a depósitos de barras (Sm e Sh) que usualmente eram sobrepostas por níveis de 

material silto-argiloso (base do perfil). Mais ao topo da sequência, estratos formados por areia muito 

fina (fácies Sfm) estão relacionados a depósitos de planícies de inundação. As concentrações mais altas 

ocorreram geralmente em frações mais finas, entretanto seguindo padrões diferentes para cada grupo de 

elementos. No primeiro grupo, que inclui os elementos As, Cu e Zn, os valores mais altos foram 

geralmente encontrados nas fácies Sfm, no segundo, constituído pelos elementos Co, Cr, V, Fe e Ti, a 

maior concentração ocorreu na fácies Sh (areia fina) e no último padrão determinado (Ni e Mn), as 

maiores concentrações ocorreram nas fácies Sm+Col (22 a 60 cm) e Sfm. Notou-se também um maior 

acúmulo de Pb na fácies Col (60 a 75 cm) e de Al na fácies Col (0 a 22 cm), ambas constituídas por 

areia média (Figura 8.4). Diante destes resultados químicos, é bem provável que óxidos e hidróxidos de 

Fe estejam ocorrendo de forma complexada com os elementos Co, Cr, V, e Ti na fácies Sh bem como o 

Mn com os elementos As, Cu, Zn e Ni, nas fácies Sfm. 

       Considerando os dados da análise via difração de raios X, observou-se que a gibbsita (Al(OH)3) 

ocorre em quase todas as fácies associadas ao material coluvionar (entre 0 a 92 cm) e que a caolinita 

(Al2Si2O5(OH)4) está presente em todo o perfil. Os maiores picos de Al estão relacionados às fácies de 

Figura 8. 3 – Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões geoquímicos 

similares ao longo do perfil BA (Ponto 01). 
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colúvio. Verificou-se a presença de hematita (Fe2O3) a partir de 92 cm, entretanto as maiores 

concentrações de Fe não ocorreram nessas fácies. 

      As barras atuais do Ponto 2 mostraram maiores concentrações de As, Ba, Co, Cu, Ni, Zn, Mn e Pb 

se comparadas com os depósitos de barras caracterizados no terraço TB (fácies Sh). 

 

      De acordo com os dados das análises químicas, foi possível identificar três padrões geoquímicos no 

barranco BB. O primeiro, que agrupa os elementos Ba, Co, Mn, Pb, Li e Ni, apresentou concentrações 

mais altas na fácies cascalhosa (Gcm) e mais baixas nas fácies Sr e Sh (topo), constituídas por areia 

fina, predominantemente. O segundo, composto pelos elementos V, Fe, Ti e Cr, apresentou 

concentrações mais altas nas fácies Sh (entre 24 e 35 cm) e Sr, constituídas por areia fina a areia média. 

Vale ressaltar que este mesmo padrão foi observado no terraço TB e, portanto, também pode estar 

associado a mecanismos de sorção. O terceiro grupo, formado pelos elementos Cu e Zn, apresentou 

Figura 8. 4 – Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões geoquímicos 

similares ao longo do perfil TB (Ponto 02). 
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maiores concentrações nas fácies constituídas por frações mais grossas, como Sh (areia média) e Gcm 

(cascalhosa) e menores nas fácies de granulometria areia fina posicionadas no topo do perfil. As 

concentrações de As não variaram muito ao longo do perfil, que apresentou valores aproximados entre 

9 e 12 mg/Kg. O maior valor para o Al, 9906 mg/Kg, foi encontrado na fácies cascalhosa (Gcm) (figuras 

8.5 e 8.6). 

      De acordo com os dados de difração de raios X, foi possível detectar para a fácies Gcm minerais 

como hematita (Fe2O3) e caolinita (Al2Si2O5(OH)4), entretanto, a maior concentração de Fe neste perfil 

não corresponde à essa fácies, diferentemente do Al, que apresentou o maior valor nesta unidade. Na 

fácies Sh (24 a 35 cm, composta por areia média), foi possível reconhecer minerais como Anatásio 

(TiO2), Goethita (FeO (OH)), hematita e caolinita. Os maiores picos de Ti e Fe correspondem a essa 

fácies. Na fácies Sh (45 a 53 cm), notou-se a presença de biotita K2(Mg, Fe2+)6-4(Fe3+,Al, Ti)0-2Si6-5Al2-

3O20(OH,F)4, mas seus elementos não apontam forte correlação com as assinaturas geoquímicas dos 

elementos investigados. Na fácies Sr detectou-se hematita e caolinita, minerais compatíveis com os 

valores relativamente altos de Fe e Al encontrados nessa unidade. 

      As barras atuais deste ponto apresentaram maiores concentrações de As, Zn e Cu quando 

comparadas com os depósitos de barras identificados no barranco BB. Os sedimentos do leito do rio 

também apresentaram maior conteúdo desses elementos, além do Al, quando comparados com a fácies 

de canal caracterizada. 

      Os depósitos de barras do barranco BB apresentaram maiores concentrações dos elementos As, Ba, 

Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn, Mn, Fe, Pb e Ti quando comparados com os mesmos tipos de depósitos do terraço 

TB (fácies Sh). 

 

 

 

Figura 8.5 -  Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões 

geoquímicos similares (Ba, Co, Mn, Pb, Li, Ni, V, Fe, Ti, e Cr) ao longo do Perfil BB (Ponto 02). 
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      O perfil do terraço TC mostra um registro de depósitos de canal sobrepostos por barras. Nota-se que 

a maior parte dos elementos (Cr, V, Al, Cu, Li, Ni, Zn, Fe, Ti e As) apresentou concentrações maiores 

ou um aumento significativo na fácies Sm (18-83 cm). É bem provável que o Fe e o Al estejam 

complexando os demais elementos que seguiram este padrão com relação a esta fácies. Nos gráficos 

geoquímicos de assinatura vertical dos elementos Cr, V, Al, Cu, Li, Ni e Zn, as concentrações menores 

ocorreram na fácies Sh (também interpretada como barras). O As e o Pb apresentaram poucas variações 

nas concentrações ao longo do perfil, cerca de 9 a 12 mg/Kg e 7 a 9 mg/Kg, respectivamente (figuras 

8.7 e 8.8). 

      Segundo os dados de difração de raios X, a fácies Gmm apresentou minerais como hematita (Fe2O3) 

e caolinita (Al2Si2O5(OH)4), de fato os dados de assinatura geoquímica indicaram valores consideráveis 

de Fe e Al. Nas fácies Sm, que também apresentaram os minerais mencionados, observou-se as maiores 

concentrações de Al, mas para o Fe, somente a fácies Sm (18 a 83 cm) mostrou teores elevados. A fácies 

Sh apresentou, além da caolinita, minerais de ilmenita (FeTiO3), entretanto não se observou maiores 

concentrações de Al, Fe e Ti nesta fácies.  

      As barras atuais mostraram maiores concentrações dos elementos As, Zn, Cu, Pb e Mn quando 

comparadas com os depósitos de barras identificados no terraço TC. Os sedimentos do leito do rio 

também apresentaram aumento desses elementos, além do Ni, quando comparados com os depósitos de 

canal presentes neste terraço. 

 

 

Figura 8.6 -  Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões 

geoquímicos similares (Cu, Zn, As e Al) ao longo do Perfil BB (Ponto 02). 
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Figura 8.7 - Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões 

geoquímicos similares (Cr, V, Al e Cu) ao longo do Perfil TC (Ponto 03). 
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      O perfil do barranco BC, caracterizado como uma sequência de depósito de canal sobreposta por 

barras, mostrou uma mesma assinatura geoquímica para a maioria dos elementos, como Ba, Co, Cr, Cu, 

Li, Ni, V, Zn, Mn, Al, Fe e Pb. As maiores concentrações destes elementos ocorreram na fácies Gcm, 

interpretada como um depósito de canal, e as menores na fácies Sh+Sr, identificadas como barras. O As 

mostrou maior concentração na fácies Sh enquanto o Ti apresentou maior valor na fácies Sh+Sr (Figura 

8.9). 

     Os resultados de difração de raios X mostraram a presença de minerais como caolinita 

(Al2Si2O5(OH)4) e goethita (FeO(OH) na fácies Gcm e, de fato, os picos de Al e Fe são mais altos para 

essa fácies. Provavelmente os demais elementos como Ba, Co, Cr, Cu, Li, Ni, V, Zn, Pb e As estejam 

associados a processos de sorção em óxidos e hidróxidos de Fe, Al e Mn nesta fácies. Também se 

detectou o mineral caolinita na fácies Sh, onde o Al também apresentou concentração alta.  

      As barras atuais apresentaram concentrações maiores dos elementos As, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Fe, Mn 

e Al quando comparadas com os depósitos de barras identificados no barranco BC. Os sedimentos do 

canal atual mostraram maiores concentrações dos elementos As, Zn, Fe, Mn e Al do que a fácies 

cascalhosa interpretada como depósito de canal do barranco BC. 

 

Figura 8.8 - Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões geoquímicos 

similares (Li, Ni, Zn, Fe, Ti, As, Pb e Mn) ao longo do Perfil TC (Ponto 03). 
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      O perfil do barranco BD apresenta uma sucessão de fácies bem marcada por depósitos de canal (na 

base) sobrepostos por depósitos de barras e de planície de inundação, respectivamente. De acordo com 

os gráficos de assinatura geoquímica dos elementos investigados, notou-se a existência de três padrões 

formados pelos elementos As, Cu e Zn; Ba, Li, Mn e Pb; Co e Ni. Os três grupos apresentaram maiores 

concentrações na fácies cascalhosa Gmm interpretada como um depósito de canal fluvial, mas as 

concentrações mais baixas ocorreram nas fácies Sm e Fm (entre 140 e 200 cm) para o primeiro grupo, 

na fácies Fm (130-140 cm) para o segundo grupo, e em ambas as fácies Fm no terceiro grupo.  Portanto, 

observou-se que houve uma tendência de maior acumulação destes elementos em frações 

granulométricas maiores do que em sedimentos mais finos. O Cr e o V apresentaram aumento 

significativo somente na fácies Fm (entre 140 e 200 cm) interpretada como um depósito de planície de 

inundação. Curiosamente, as menores concentrações destes elementos ocorreram na fácies Fm (entre 

130 e 140 cm), também associada a depósitos de planície de inundação. O Fe e o Ti apresentaram 

concentrações maiores na fácies cascalhosa, intermediárias na fácies arenosa e menores nas fácies silto-

argilosas. O Al apresentou pouca variação para as fácies cascalhosa Gmm, arenosa Sm e silto-argilosa 

Fm (entre 130-140 cm) e significativo aumento na fácies Fm (entre 130 e 200 cm) (Figura 8.10). 

      Considerando os resultados das análises via difração de raios X, a fácies que apresentou maior 

concentração de Al foi a Fm (140 a 200 cm), a única do perfil que apresentou Gibbsita (Al (OH)3) como 

um dos constituintes. O pico de maior concentração do Fe também coincidiu com a presença de hematita 

Figura 8.9 - Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões geoquímicos 

similares ao longo do Perfil BC (Ponto 04). 
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(Fe2O3) detectada excepcionalmente na fácies Sm. Vale ressaltar que provavelmente o Fe, juntamente 

com o Mn, respondem pelos mecanismos de sorção para os elementos Ba e Ti. 

      As barras atuais do ribeirão Sardinha apresentaram maior conteúdo de As, Zn e Pb quando 

comparadas com as barras interpretadas no barranco BD. Os sedimentos do leito do rio apresentaram 

maiores concentrações de As, Zn, Cu e Pb do que os depósitos de canal analisados neste barranco. 

 

 

      O perfil do terraço TD é similar ao BD por também apresentar uma transição, da base para o topo, 

de frações granulométricas mais grossas para frações mais finas, representando assim uma sucessão de 

depósito de canal, barras e de preenchimento de depósitos de lagoa de cheia. De acordo com as análises 

químicas, nota-se dois padrões de assinatura geoquímica que incluem os seguintes grupos de elementos: 

Co, Cu, Ni, Zn, Mn e Fe; Cr, V, Pb e Ti. No primeiro grupo, os elementos selecionados apresentaram 

maiores concentrações na fácies cascalhosa Gmm, interpretada como depósito de canal, e menores na 

fácies Sh, resultante da formação de barras no sistema fluvial. Vale ressaltar que minerais pesados, como 

hidróxidos de Fe e Mn, tendem a se acumular em depósitos de canal e respondem, neste caso, pelo 

aumento das concentrações de Co, Cu, Ni, Zn e As impulsionado pelos processos de sorção e co-

Figura 8.10 - Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões 

geoquímicos similares ao longo do Perfil BD (Ponto 05). 
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precipitação (Costa 2007). No segundo grupo, as maiores concentrações ocorreram na fácies Sm (areia 

média) e as menores ocorreram na fácies Sh (areia fina), com exceção do Pb que não foi detectado nesta 

última fácies. A fácies Sm (areia média) foi interpretada como parte de um depósito de barras e a Sh 

como resultante do início de um processo de migração do canal.  O Al apresentou maiores concentrações 

nas fácies silto-argilosas (C e Fsm) e valores mais baixos na fácies Sh. O As foi encontrado apenas na 

fácies cascalhosa (Gmm) (figuras 8.11 e 8.12). 

      De acordo com os dados de difração de raios X, a caolinita (Al2Si2O5(OH)4) está presente em todas 

as fácies deste perfil. O mineral goethita (FeO(OH) ocorre somente na fácies Sm (120 a 165 cm), mas 

não se verificou aumento de Fe para esta fácies no gráfico de assinatura geoquímica deste elemento. 

      As barras atuais mostraram maiores concentrações de As, Fe e Mn quando comparadas com os 

depósitos de barras do terraço TD. Os sedimentos do leito do rio mostraram maior conteúdo de As e Mn 

que o depósito de canal caracterizado no terraço TD. 

      Os depósitos de planície de inundação do barranco BD mostraram aumento de vários elementos, 

como As, Zn,Cu,Cr, Ni, Fe, Mn e Al,  quando comparados com os depósitos de lagoa de cheia do terraço 

TD. Os valores mais discrepantes estão relacionados com o Fe, Mn e o Al.  

 

 

Figura 8.11 - Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões geoquímicos 

similares (Co, Cu, Ni, Zn, Mn e Fe) ao longo do perfil TD (Ponto 06). 
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Figura 8.12 - Gráficos de assinatura geoquímica vertical dos elementos que apresentaram padrões geoquímicos 

similares (Cr, V, Pb, Ti, Al e As) ao longo do Perfil TD (Ponto 06). 
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CAPÍTULO 9 

COMPOSIÇÃO GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS 

        

9.1 – INTRODUÇÃO 

      Baseando-se na assinatura geoquímica dos sedimentos atuais e dos perfis de barrancos e terraços, 

em dados mineralógicos e na caracterização faciológica realizada, apresenta-se primeiramente as 

principais correlações geoquímicas, identificadas através dos coeficientes de correlação de Pearson, e a 

quantificação dos elementos que mais se destacaram, de acordo com a época de deposição e o tipo de 

depósito fluvial. Em seguida, são apresentados os padrões geoquímicos evidenciados, ou seja, conjuntos 

de amostras que apresentaram características geoquímicas similares entre si e distintas das demais. As 

variações quantitativas dos elementos constituintes de depósitos de idades diferentes e as características 

particulares de cada grupo de amostras podem refletir os processos de liberação dos elementos em 

questão ao longo do tempo e/ou o comportamento dos mesmos perante as interferências antrópicas. 

Também serão evidenciados, neste capítulo, algumas considerações sobre a disponibilização de material 

fino para a bacia do ribeirão Sardinha e possíveis fontes dos elementos mais relevantes. 

9.2 – CORRELAÇÕES GEOQUÍMICAS 

      A obtenção dos coeficientes de correlação de Pearson baseou-se em cálculos que incluíram todas as 

amostras e em abordagens separadas para os terraços, barrancos e sedimentos atuais. De acordo com 

essas análises, foram selecionadas correlações geoquímicas positivas que apresentaram valores maiores 

que 0,7 e que englobam elementos comuns na região de estudo. Os pares escolhidos foram os seguintes: 

Ba e Mn, Co e Mn, Cr e V, Cu e Ni, Al e K, Co e Fe, Fe e Ti, Mn e Ni e Cu e Zn (ANEXO IV). Para 

cada par destes elementos elaborou-se um gráfico de dispersão considerando os três tipos de depósitos 

(atual, barranco e terraço). Os coeficientes de regressão (R2) correspondentes a cada depósito podem ser 

visualizados no ANEXO V.  Para este capítulo, achou-se conveniente apresentar somente os valores de 

R2 mais significativos (próximos ou maiores que 0,7) (Tabela 9.1), e os gráficos de dispersão que 

apresentaram padrões mais definidos (Figura 9.1).   

 

 

 

 

 

 



132 

 

Tabela 9.1 - Coeficientes de regressão para as principais correlações geoquímicas encontradas 

Correlação 
geoquímica 

Coeficiente de regressão  (R²)  Tipo de depósito 

Cr x V 0,962 Barranco 

Cr x V 0,934 Depósito atual 

Fe x Ti 0,909 Barranco 

Al x K 0,906 Barranco 

Cr x V 0,879 Terraço 

Co x Fe 0,875 Terraço 

Mn x Ni 0,867 Barranco 

Co x Mn 0,837 Barranco 

Cu x Ni 0,814 Terraço 

Ba x Mn 0,801 Depósito atual 

Cu x Zn 0,797 Barranco 

Cu x Zn 0,753 Depósito atual 

Cu x Ni 0,738 Depósito atual 

Fe x Ti 0,684 Terraço 

 

      De acordo com a Tabela 9.1, observou-se que a maior parte das correlações geoquímicas ocorreu 

nos depósitos de barrancos. Diante dos resultados, acredita-se que as correlações formadas entre os 

elementos Ba x Mn e Cu x Zn estejam associadas às migrações de fluidos hidrotermais nas rochas dos 

supergrupos Rio das Velhas e Minas, viabilizadas pelos diversos eventos deformacionais ocorridos no 

Quadrilátero Ferrífero (Costa 2007). As associações entre Co x Mn, Co x Fe, Fe x Ti e Mn x Ni 

possivelmente estão relacionadas aos mecanismos de sorção comumente exercidos pelo Fe e Mn. Os 

pares entre os elementos Cr x V e Cu x Ni podem estar relacionados às intrusões máficas que cortam as 

supracrustais. Já a correlação entre o Al e K, é típica de rochas graníticas que constituem o embasamento 

arqueano. 

      Na Figura 9.1 (A, B e C), nota-se que os pontos referentes as concentrações do Mn associadas aos 

elementos Ba, Co e Ni, para os depósitos de terraços, não dispersaram tanto como nos outros tipos de 

depósitos. Isso significa que estes elementos eram disponibilizados para o ambiente superficial de forma 

diferente dos depósitos mais recentes (atuais e de barrancos). Provavelmente os processos erosivos na 

época de formação dos terraços eram menos intensos e mais constantes. A forte correlação entre os 

elementos Mn e Co nos depósitos atuais (Figura 9.1B), indicando uma mudança do comportamento do 

Co na bacia, pode estar relacionada aos processos de sorção intensificados mais recentemente. Na Figura 

9.1C, os pontos próximos de zero referem-se aos valores situados abaixo da faixa dos respectivos limites 

de quantificação. Na Figura 9.1D, o padrão de distribuição da associação Fe x Ti para os terraços indica 

que houve uma mudança no processo de disponibilização desses elementos após a formação destes 

depósitos. Os pontos do gráfico (D) que apresentaram concentrações inferiores a 80.000 mg/Kg 

correspondem a maior parte das fácies dos terraços TB e TD, localizados nos pontos de amostragem P-



133 

 

02 e P-06, respectivamente. Como foi mencionado no Capítulo 7, estes depósitos são ricos em alumínio, 

logo, acredita-se que na época de formação dos mesmos existia maior influência da erosão de rochas do 

embasamento cristalino do que nos períodos mais recentes, uma vez que o barranco do ponto 02 não 

apresentou níveis tão altos deste elemento. Além disso, o barranco BD (ponto 05), que se encontra a 

apenas 50m do terraço TD (ponto 06), apresentou concentrações muito maiores de Fe na fácies 

interpretada como planície de inundação do que o terraço TD com relação as fácies denominadas como 

lagoa de cheia. Contudo, acredita-se que na época de deposição dos terraços, menores quantidades de 

Fe eram acumuladas nas planícies de inundação, já que as fácies interpretadas como este tipo de depósito 

correspondentes aos terraços apresentaram concentrações muito menores de Fe do que os depósitos de 

planície de inundação associados aos barrancos. Com relação ao Ti, aparentemente este elemento não 

foi muito disponibilizado para os pontos 02 e 06 na época de deposição das fácies dos terraços. Vale 

ressaltar que este elemento tende a ser mais imóvel, em condições oxidantes ou redutoras, portanto, a 

acumulação do mesmo estará vinculada a localização da área fonte (rochas máficas/ultramáficas), às 

condições do meio mais favoráveis à sua disponibilização para o ambiente superficial e aos possíveis 

mecanismos de complexação, envolvendo principalmente o Fe e o Mn. 

 

      Para melhor compreensão do comportamento geoquímico dos elementos Mn, Ba, Fe e Ti, achou-se 

apropriado analisá-los separadamente, através de gráficos do tipo boxplot, considerando a época de 

Figura 9.1 – Gráficos de dispersão geoquímica referentes aos pares de elementos que apresentaram correlações 

geoquímicas significativas de acordo com a época de deposição. Em (D): PI – planície de inundação, LC – Lagoa 

de cheia e Col – Colúvio. 
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deposição (depósito atual, barranco ou terraço), o tipo de depósito (barra, colúvio, canal, lagoa de cheia 

ou planície de inundação) e a concentração destes elementos ao longo dos pontos de amostragem. 

      Como pode ser visualizado na Figura 9.2, o comportamento geoquímico detectado para o Mn e o Ba 

foi muito similar, provavelmente devido a grande afinidade química existente entre eles. A concentração 

destes elementos no ambiente superficial está aumentando continuamente e estes tendem a se acumular 

principalmente nos canais, o que se deve provavelmente a ocorrência de minerais como os óxidos e 

hidróxidos de Mn de densidade elevada. 

 

 

 

      No caso do Fe e do Ti, o processo de disponibilização e concentração nos ambientes deposicionais 

foi um pouco diferente. De acordo com a Figura 9.3A, se considerarmos os valores das medianas, nota-

se que houve um aumento das concentrações do Fe depois da deposição dos terraços, mas este aumento 

não progrediu. A Figura 9.3 B mostra que o Fe tende a se concentrar mais em depósitos de barras e de 

canal. Considerando as medianas do gráfico da Figura 9.3C, observa-se que o Ti também apresentou 

maiores teores nos barrancos do que nos terraços, mas a queda destes valores referentes aos depósitos 

atuais foi visivelmente maior, se compararmos com os padrões de concentração do Fe mostrados na 

Figura 9.3A. O Ti tendeu a acumular-se em depósitos de barras, de barras mescladas a depósitos 

coluvionares e em depósitos de canais (Figura 9.3D). 

Figura 9.2 – Concentrações de Mn (A e B) e Ba (C e D) de acordo com a época de deposição e tipo de depósito. 

Para época de deposição, BR: barranco, DA: depósito atual e T: terraço. Para tipo de depósito, B: barra, C: canal, 

Col: colúvio, LC: lagoa de cheia e PI: planície de inundação. 
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      A Figura 9.4 mostra as concentrações de Mn, Ba, Fe e Ti ao longo da bacia. Em (A) e (B), nota-se 

que, considerando as medianas das concentrações de Mn e Ba, os teores tendem a diminuir de montante 

para jusante. Vale ressaltar que as concentrações mais altas destes elementos ocorreram no ponto 04, 

mais próximo da zona de cabeceira da bacia e onde existe o barramento para viabilização do acesso. Em 

(A) e (C), é possível observar as baixas concentrações de Mn e Fe no ponto 06, confirmando assim a 

menor influência dos processos erosivos atuantes nos itabiritos (aflorantes na zona de cabeceira da bacia) 

sobre os depósitos do terraço deste ponto. Vale ressaltar que os valores anômalos referentes ao ponto 06 

em (A) e (B) correspondem aos sedimentos retirados do fundo do canal, portanto, os valores mais altos 

destes elementos estão relacionados aos depósitos atuais. Em (C), observa-se que, em geral, de acordo 

com os valores das medianas, as concentrações de Fe se mantêm altas ao longo da bacia, exceto no ponto 

06, onde ocorreu grande acumulação de minerais provenientes das rochas cristalinas. De fato, as análises 

de difração de raios X deste perfil indicaram a presença de caulinita em todas as fácies. Em (D), nota-

se que as concentrações de Ti variaram muito ao longo da bacia de estudo, estando os menores valores 

associados ao ponto 04. Contudo, o padrão que havíamos visto se repete, os pontos 04 e 06 são diferentes 

dos demais e distintos entre si. 

Figura 9.3 – Concentrações de Fe (A e B) e Ti (C e D) de acordo com a época de deposição e tipo de depósito. 

Para época de deposição, BR: barranco, DA: depósito atual e T: terraço. Para tipo de depósito, B: barra, C: canal, 

Col: colúvio, LC: lagoa de cheia e PI: planície de inundação. 
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9.3 – PADRÕES GEOQUÍMICOS 

      Na tentativa de diagnosticar todos os padrões geoquímicos possíveis, a análise de componente 

principal (PCA) foi realizada segundo diversas abordagens. A princípio, considerou-se as 54 amostras 

(total), posteriormente, optou-se por tratá-las separadamente de acordo com a época de deposição 

(depósitos atuais, barrancos ou terraços) e por último de acordo com o tipo de depósito (canal, barras e 

planície de inundação/lagoa de cheia). No entanto, não foi possível aplicar este método estatístico 

abordando os depósitos atuais, os sedimentos de canais e os sedimentos finos externos ao canal de forma 

separada, já que nestes casos o número de amostras não foi suficiente para a geração dos gráficos 

(número de amostras menor que a quantidade de elementos químicos investigados). Tentou-se 

representar as mesmas abordagens utilizando-se a técnica de cluster, entretanto os resultados não foram 

claros. Portanto, seguem abaixo os gráficos de PCA produzidos com indicações dos padrões 

geoquímicos determinados (grupos de amostras que apresentam concentrações químicas semelhantes 

dentre os elementos averiguados) de acordo com cada abordagem obtida. 

9.3.1 Todas as amostras 

      Nos gráficos que incluíram todas as amostras (Figura 9.5), foi possível observar que, em (A), existem 

dois padrões geoquímicos bem marcados, sendo o superior referente à todas as amostras do Ponto 04 e 

o outro relativo às fácies do terraço do Ponto 06. No P-04, o agrupamento está relacionado 

Figura 9.4 – Concentrações de Mn, Ba, Fe e Ti considerando todas as amostras, de acordo com os pontos 

 de amostragem (de montante para jusante). 
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principalmente aos teores de Ba, Mn, As e Zn e no P-06, o grupo remete às concentrações de Al (D). 

Vale lembrar que existe um barramento nas proximidades (a jusante) do P-04 formado por quatro tubos 

de aproximadamente um metro de diâmetro que servem de base para passagem de veículos (Figura 9.6). 

Neste local há grande retenção de material e provavelmente esta intervenção deve estar acarretando 

maior concentração de determinados elementos químicos, sobretudo aqueles associados aos sedimentos 

de maior granulometria mais facilmente retidos pelo barramento. A relação do P-06 com o Al também 

foi diagnosticada nas análises via difração de raios X, que mostrou a presença de caulinita em todas as 

fácies do perfil. Neste, as fácies do topo referem-se a depósitos de lagoa de cheia que, como pode ser 

visto em (C), apresentam similaridade com os depósitos de colúvio identificados no terraço do P-02. 

Como já foi dito no Capítulo 6, este colúvio assemelha-se aos solos residuais de granito-gnaisses, rochas 

aflorantes nas proximidades do P-02. Portanto, é bem provável que nas redondezas no P-06 estas rochas 

também estejam aflorando. Outro aspecto interessante pode ser visualizado em (B), que mostra uma 

tendência dos pontos referentes aos sedimentos atuais da bacia em se agruparem, demonstrando um 

provável processo de mudança dos padrões geoquímicos em relação aos depósitos mais antigos. 

 

 

Figura 9.5 – Gráficos de espalhamento (A, B e C) e de pesos (D) da análise de componentes principais a partir 

dos dados de composição química das 54 amostras de sedimentos coletadas na bacia do ribeirão Sardinha. Para 

os depósitos, B: barras; C: canal; Col: colúvio; LC: lagoa de cheia e PI: planície de inundação. Para as fácies, BL: 

barra longitudinal, BP: barra em pontal, C: argila carbonosa, Col: colúvio, Fm: argila siltosa, Fsm: silte argiloso 

(pântano), Gcm: cascalho maciço suportado pelos clastos, Gmm: cascalho suportado pela matriz maciço, SF: 

sedimento de fundo de canal, Sfm: areia argilosa maciça, Sh areia fina com laminação horizontal, Sm: areia muito 

fina a média maciça, Sr: areia muito fina a média com ripples e Sro: areia com raízes. 
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9.3.2 Terraços 

      Considerando-se apenas as amostras dos terraços (Figura 9.7), novamente as amostras relativas ao 

P-06 são realçadas denotando seu padrão geoquímico diferenciado (A). Nas figuras (B) e (C) também é 

possível perceber a semelhança da composição química existente entre os depósitos de colúvio (P-02) e 

lagoa de cheia (P-06), respectivamente. Comparando as figuras (C) e (D), nota-se que os depósitos de 

lagoa de cheia são mais ricos em Al do que as outras fácies do perfil do ponto 06. 

Figura 9.6 – Barramento construído no ponto 04 para viabilização do acesso.  
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9.3.3 Barrancos 

      Considerando a abordagem específica para os barrancos (Figura 9.8), nota-se novamente as amostras 

do P-04 realçadas (A). Além disso, é possível perceber em (B) e (C), que as amostras referentes aos 

depósitos de canal tendem a seguir um mesmo padrão geoquímico, inclusive aquela referente ao 

depósito de canal do barranco do ponto 02 que, como informado no Capítulo 7, provavelmente seja 

resultante de uma mistura de depósitos de canal do barranco e do terraço. A identificação deste padrão 

pode estar relacionada a maior mobilização de cascalhos na época de formação destes depósitos. Vale 

ressaltar que nos terraços não foi observado esse tipo de padronização, talvez os processos de 

remobilização de material no passado tenham sido menos intensos se comparados com aqueles mais 

recentes. Em (D), pode-se observar que os depósitos cascalhosos tendem a acumular elementos como 

Zn, Ba, Cu, Pb, Mn, Ni e Co. Provavelmente esta associação deve estar relacionada a minerais pesados 

como óxidos e hidróxidos de Mn que co-precipitam os demais elementos. 

Figura 9.7 – Gráficos de espalhamento (A, B e C) e de pesos (D) da análise de componentes principais a partir dos 

dados de composição química das fácies dos terraços amostrados. Para os depósitos, B: barras; C: canal; Col: 

colúvio; LC: lagoa de cheia e PI: planície de inundação. Para as fácies, BL: barra longitudinal, BP: barra em pontal, 

C: argila carbonosa, Col: colúvio, Fm: argila siltosa, Fsm: silte argiloso (pântano), Gcm: cascalho maciço suportado 

pelos clastos, Gmm: cascalho suportado pela matriz maciço, SF: sedimento de fundo de canal, Sfm: areia argilosa 

maciça, Sh areia fina com laminação horizontal, Sm: areia muito fina a média maciça, Sr: areia muito fina a média 

com ripples e Sro: areia com raízes. 
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9.3.4 Barras 

      Com relação a todos os depósitos de barras, antigos ou recentes (Figura 9.9), notou-se, além dos 

padrões geoquímicos exclusivos dos pontos 04 e 06 (A) e das fácies de colúvio (B e C), que as fácies 

denominadas como Sm+Col (alternância de camadas de barra e colúvio) são geoquimicamente mais 

similares aos depósitos de barras (C). Além disso, foi possível observar que as barras atuais apresentam 

padrão geoquímico diferenciado das antigas (B), principalmente devido ao conteúdo de As, Mn, Ba, Zn 

e Fe. 

 

Figura 9.8 – Gráficos de espalhamento (A, B e C) e de pesos (D) da análise de componentes principais a partir dos 

dados de composição química das fácies dos barrancos amostrados. Para os depósitos, B: barras; C: canal; Col: 

colúvio; LC: lagoa de cheia e PI: planície de inundação. Para as fácies, BL: barra longitudinal, BP: barra em pontal, 

C: argila carbonosa, Col: colúvio, Fm: argila siltosa, Fsm: silte argiloso (pântano), Gcm: cascalho maciço suportado 

pelos clastos, Gmm: cascalho suportado pela matriz maciço, SF: sedimento de fundo de canal, Sfm: areia argilosa 

maciça, Sh areia fina com laminação horizontal, Sm: areia muito fina a média maciça, Sr: areia muito fina a média 

com ripples e Sro: areia com raízes. 
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9.4 – SEDIMENTOS FINOS 

      Os depósitos estudados apresentaram poucas fácies correspondentes às planícies de inundação/lagoa 

de cheia. Foram caracterizados um total de 4 barrancos e 4 terraços e destes, apenas os barrancos BA e 

BD (pontos 01 e 05, respectivamente) e os terraços TB e TD (pontos 02 e 06, respectivamente) 

apresentaram sedimentação de material muito fino. Vale ressaltar que, mesmo durante o período 

chuvoso, não se observou nos pontos analisados um aumento significativo do nível d’água que 

alcançasse às planícies de inundação. Desta forma, não foi possível comparar de maneira precisa, a 

sedimentação de material fino correspondente a depósitos antigos e recentes. Contudo, apesar da 

carência de informações, achou-se conveniente a elaboração de gráficos boxplot referentes apenas às 

fácies interpretadas como planícies de inundação/lagoa de cheia para se obter ao menos uma estimativa 

de seus teores em Fe e Mn nos terraços e nos barrancos.  

      De acordo com a Figura 9.10, pode-se perceber que as fácies referentes às planícies de inundação e 

lagoas de cheia concentraram muito mais Fe nos barrancos que nos terraços (A), o mesmo ocorreu para 

o Mn, entretanto em proporções menores, já que neste caso os valores das medianas não são tão díspares 

(B).  

Figura 9.9 – Gráficos de espalhamento (A, B e C) e de pesos (D) da análise de componentes principais a partir dos 

dados de composição química das amostras de barras correspondentes aos depósitos atuais, barrancos e terraços. 

Para os depósitos, B: barras; C: canal; Col: colúvio; LC: lagoa de cheia e PI: planície de inundação. Para as fácies, 

BL: barra longitudinal, BP: barra em pontal, C: argila carbonosa, Col: colúvio, Fm: argila siltosa, Fsm: silte argiloso 

(pântano), Gcm: cascalho maciço suportado pelos clastos, Gmm: cascalho suportado pela matriz maciço, SF: 

sedimento de fundo de canal, Sfm: areia argilosa maciça, Sh areia fina com laminação horizontal, Sm: areia muito 

fina a média maciça, Sr: areia muito fina a média com ripples e Sro: areia com raízes. 
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      Vale ressaltar que durante a caracterização do terraço TD (P-06), em 23/01/2015, repentinamente a 

coloração da água do ribeirão Sardinha alterou drasticamente (Figura 9.11). Esta descrição faciológica 

foi realizada em um período chuvoso, entretanto, nesta data o dia estava ensolarado. Após a realização 

da atividade, a tonalidade da água já tinha se tornado mais clara, mas ainda estava turva. Segundo relatos 

de moradores da região, eventualmente ocorre mudança da cor da água do ribeirão Sardinha.  

      Sabe-se que a pilha de estéril da mina de Miguel Burnier (Pilha do Vigia) se encontra nas 

proximidades do ribeirão Mata Porcos, sendo este o afluente principal para descarga de materiais 

provenientes da pilha. Como pode ser visto na Figura 2.4, este ribeirão se conecta com o ribeirão do 

Mango, que é receptor das águas do ribeirão Sardinha. Portanto, pode-se afirmar que a bacia do ribeirão 

Sardinha não é afetada pelo posicionamento da referida pilha de estéril. Vale ressaltar que a maior parte 

das instalações da mina, como barragens, cavas e unidades de tratamento do minério ocupam a bacia do 

ribeirão Miguel Burnier, localizada a sul da bacia do ribeirão Sardinha. Existe também uma barragem 

de rejeito (barragem dos Alemães) que verte para a bacia do Córrego dos Alemães, localizada na porção 

SE da área de estudo (Figura 2.4). Diante deste contexto, o ribeirão Sardinha não é o principal destino 

dos materiais estéreis do complexo minerário adjacente, portanto, é bem provável que a eventual 

coloração alaranjada do rio seja devido a umidificação de vias de acesso situadas no divisor de águas 

entre as bacias do ribeirão Sardinha e de Miguel Burnier ou até mesmo da MG-030, procedimento 

corriqueiro nas áreas oriundas da mineradora. 

Figura 9.10 – Concentrações de Fe (A) e Mn (B) englobando apenas as amostras de planície de inundação e 

lagoa de cheia de acordo com a época de deposição. Para BR: Barranco e T: terraço. 
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9.5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      As correlações geoquímicas identificadas podem ser decorrentes de associações de elementos 

formadas dentro da estrutura cristalina de determinados minerais constituintes de veios/rochas presentes 

na região e/ou de processos de sorção desenvolvidos nos sedimentos inconsolidados dispostos na bacia.  

Vale ressaltar que minerais formados por Fe, Mn e Al têm a propriedade de adsorver/absorver diversos 

elementos traço e, portanto, as correlações químicas observadas para os elementos Mn e Fe podem ser 

um reflexo destes processos.   

      Os gráficos de dispersão para as correlações Mn x Ba, Mn x Co, Mn x Ni e Fe x Ti realçaram as 

fácies dos terraços indicando o estabelecimento de padrões geoquímicos diferentes quando comparados 

aos depósitos mais recentes. Estes, que incluem os barrancos e sedimentos atuais do rio, não 

apresentaram padrões geoquímicos diferenciados entre si. Portanto, os dados sugerem que na época de 

formação dos terraços, as concentrações dos elementos Mn, Ba, Co e Ni, eram disponibilizadas em 

quantidades menores e de forma mais constante. Neste período, as concentrações de Fe e Ti 

apresentavam maiores variações de acordo com os pontos de amostragem, o terraço TD (ponto 06), por 

exemplo, mostrou teores muito baixos destes elementos em comparação com os terraços dos outros 

pontos. Observou-se também que os depósitos de planície de inundação/lagoa de cheia referentes aos 

terraços apresentaram menores concentrações de Fe do que os depósitos do mesmo gênero associados 

aos barrancos. 

      A concentração de Mn e Ba, elementos de grande afinidade química, vem aumentando 

continuamente. A quantidade destes elementos presentes nos sedimentos atuais é maior que o dobro das 

concentrações observadas nos terraços. Provavelmente este aumento seja decorrente da exploração 

mineral dos itabiritos presentes na zona de cabeceira da bacia do ribeirão Sardinha que se iniciou em 

1893 (Bohrer 2011). 

Figura 9.11 – Mudança repentina da coloração da água no P-06, primeiramente transparente (A) e posteriormente 

(B) com aspecto lamoso. 
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      Observando-se os valores das medianas das concentrações de Fe e Ti para cada época de deposição, 

notou-se que houve um aumento das concentrações após a deposição dos terraços, mas que 

posteriormente à deposição dos barrancos, identificou-se uma queda dos teores, principalmente para o 

titânio. A idade mais recente referente aos terraços, obtida via datação LOE, foi de 1.600 ± 235 anos 

(amostra retirada da porção superior do terraço TB), portanto, a disponibilização destes elementos para 

o sistema fluvial tornou-se maior a partir de aproximadamente 1.600 atrás. Durante a deposição das 

fácies dos barrancos, a exploração rudimentar do minério de ferro já ocorria e, portanto, pode ter 

impulsionado um processo erosivo mais intenso que disponibilizou maior quantidade de material para a 

bacia. A posterior diminuição desses materiais nos depósitos atuais pode ser devido a maior acumulação 

de sedimentos em pilhas de estéril erguidas pela empresa Gerdau, tendo em vista um aproveitamento do 

minério de baixo teor no futuro. 

      Com relação aos padrões geoquímicos identificados, as amostras referentes ao P-04 destacam-se 

pelo conteúdo de Ba e Mn principalmente devido à proximidade com às rochas itabiríticas aflorantes na 

zona de cabeceira da bacia e por sofrer influência do barramento construído sobre este trecho do rio para 

viabilização da estrada. 

      O padrão geoquímico referente ao P-06, diferenciado devido ao alto teor de Al das amostras 

englobadas, provavelmente está relacionado às rochas granito-gnáissicas que ocorrem nas áreas 

adjacentes, já que todas as amostras de terraço deste ponto apresentaram caulinita, sobretudo as fácies 

interpretadas como lagoa de cheia (com espessura de 180 cm), ambiente mais propício à acumulação de 

argilo-minerais. 

      Foi possível observar que, em uma abordagem que inclui todas as amostras, os sedimentos atuais 

(barras e canais) tendem a apresentar um padrão geoquímico diferente dos antigos, que está diretamente 

relacionado às concentrações de Ba, Mn, As, Zn e Pb. Na análise que englobou somente as barras (dos 

terraços, barrancos e sedimentos atuais), também foi possível observar a definição de um padrão 

geoquímico referente às barras atuais baseado nas concentrações dos elementos Ba, As, Mn, Zn e Fe. 

Portanto, está evidente que processos atuais estão disponibilizando maiores concentrações destes 

elementos para a bacia de estudo. Estes, de maneira geral, podem ser um reflexo da ocupação antrópica 

na região e da instabilidade de ravinas e voçorocas existentes na zona de cabeceira da bacia, processo 

que pode ser desencadeado naturalmente, por ações antropogênicas ou por ambos. 

      Em uma abordagem que engloba somente os barrancos, notou-se que as fácies de canal dos mesmos 

tenderam a acumular mais Zn, Ba, Cu, Pb, Mn, Ni e Co quando comparadas às fácies de barras. Através 

da idade encontrada para parte da porção superior do terraço TB, 1600 anos, foi possível estimar uma 

idade aproximada de início de formação dos barrancos, provavelmente em torno de 1.000 anos. Portanto, 

a formação destes depósitos certamente foi influenciada pela atividade garimpeira de ouro e extração 

rudimentar de ferro exercida durante o período colonial do Brasil, contribuindo assim para a maior 
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acumulação dos elementos mencionados nas fácies cascalhosas. Essa dedução baseia-se na possibilidade 

dos elementos Zn, Ba, Cu, Mn e Pb estarem associados às rochas supracrustais hospedeiras do minério 

aurífero e na ocorrência dos elementos Cu, Ni e Co em itabiritos como elementos traço (Basílio 2005 e 

Kessler & Müller 1988 in Alkmim 2014). Ainda considerando a geologia local, provavelmente as 

principais fontes de Ba, Cu, Zn e Pb sejam as supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas. A presença 

de Al e K deve estar intimamente relacionada às rochas gnáissicas do embasamento. A ocorrência de Fe 

e Mn está fortemente vinculada às rochas itabiríticas aflorantes na porção a montante da bacia. 

Elementos como Cu, Ni, Co, Cr, V e Ti são comuns em intrusões máficas a ultramáficas, também 

reconhecidas no Quadrilátero Ferrífero na forma de diques, entretanto estes mesmos elementos também 

podem estar associados às rochas itabiríticas. Vale ressaltar também que óxidos e hidróxidos de Fe e 

Mn podem co-precipitar os principais elementos traço encontrados na fácies de canal dos barrancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

CAPÍTULO 10 

BACKGROUND GEOQUÍMICO 

        

10.1 – INTRODUÇÃO 

      O estabelecimento de valores de referência (background geoquímico) é de extrema importância por 

possibilitar a distinção entre áreas contaminadas e não contaminadas e por permitir uma estimativa da 

área de influência antrópica e sua relação com a mobilização de elementos químicos (Galuszka 2007). 

Os valores de referência representam concentrações naturais de um elemento em sedimentos que não 

sofreram interferência antropogênica (Gough 1993). No entanto, existem muitas controvérsias com 

relação a melhor definição para este termo e sobretudo quanto à metodologia aplicada para obtenção de 

dados precisos, uma vez que fatores naturais como a diversidade litológica, o transporte aéreo de 

poluentes, o processo erosivo das rochas, as erupções vulcânicas e processos biológicos podem 

enriquecer as águas e solos com diferentes elementos mesmo em ambientes relativamente não 

impactados (Nriagu 1979 in Galuszka 2007). Além disso, a identificação de áreas possivelmente 

poluídas é dificultada pela carência de estudos e impossibilidade de universalização dos valores de 

referência estabelecidos, devido a especificidade de cada local de estudo (Mudroch & Azcue 1995 in 

Poleto & Merten 2008). Entretanto, partindo do princípio que só é possível detectar altas quantidades 

de um dado elemento, seja em solos, sedimentos ou plantas, baseando-se em valores considerados 

“normais”, ou seja, de referência, o cálculo destes valores torna-se imprescindível para a definição de 

áreas contaminadas. Alguns trabalhos têm comparado diferentes técnicas para verificação da melhor 

metodologia a ser empregada em busca de resultados mais confiáveis (Reimann et al. 2005; Mrvić et al. 

2010; Mrvić et al. 2011; Rodrigues 2012 e Vicq 2015).  

      De acordo com Matschullat et al. (2000), existem dois métodos para o cálculo de valores de 

referência, o geoquímico (ou direto) e o estatístico (ou indireto).  No primeiro tipo, que exige a utilização 

de amostras não impactadas por atividades antropogênicas, os valores de referência equivalem aos 

resultados dos cálculos de média e mediana. Já o método estatístico, engloba todas as amostras coletadas 

e possibilita, através de visualizações gráficas, a obtenção de valores de referência e a separação de 

anomalias geoquímicas (Galuszka 2007). De acordo com Rodrigues (2012), a técnica iterativa 2σ, a 

curva de frequência acumulada em escala linear, representações do tipo boxplot e em histogramas têm 

sido técnicas muito utilizadas dentre as diversas formas de aplicação do método estatístico.  

      Neste estudo, utilizou-se os métodos geoquímico e estatístico para a proposição dos valores de 

referência. No primeiro caso, considerou-se apenas as amostras retiradas dos terraços datados 

(correspondentes aos pontos 02, 03 e 06) para assegurar a não influência antropogênica sob os depósitos 

fluviais mais antigos. Este critério evita que os valores de referência sejam superestimados, uma vez que 
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a região de estudo sofre intervenção antrópica sobretudo da prática de exploração mineral exercida desde 

o período colonial. Desta forma, obteve-se os valores das médias e medianas para os seguintes 

elementos: As, Ba, Co, Cr, Cu, Li, Ni, V, Zn, Mn, Al, Fe, Pb e Ti. Utilizando-se o método estatístico, 

valores de referência para estes mesmos elementos foram obtidos através da representação boxplot UIF, 

técnica comumente aplicada em estudos recentes de estabelecimento de valores de referência. Além 

disso, Vicq (2015), em uma análise comparativa de metodologias de determinação de valores de 

referência para sedimentos de corrente de diversos afluentes do Quadrilátero Ferrífero, concluiu que 

esta técnica é uma das mais indicadas para estudos em áreas geologicamente complexas. 

      Este capítulo apresenta primeiramente os resultados da análise de datação, procedimento de extrema 

importância para controle das idades dos depósitos investigados e posterior aplicação do método 

geoquímico. Em seguida, são apresentados os resultados referentes aos dois métodos de estabelecimento 

dos valores de referência (geoquímico e estatístico) e uma comparação entre eles. Posteriormente, os 

valores obtidos pelo método estatístico são comparados com outros obtidos na região de estudo.  Os 

valores de referência também foram analisados considerando alguns valores guia de qualidade dos 

sedimentos, os valores orientadores de solos estabelecidos no estado de São Paulo e na Holanda, e os 

limites de intervenção agrícola e residencial propostos no Canadá (Smith et al., 1996 in Basílio 2005 e 

MacDonald et al., 2000 in Basílio 2005).  

10.2 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE DATAÇÃO 

      A técnica aplicada para análise de datação foi Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) com 

utilização de 10 alíquotas. As amostras datadas, a altura em que foram retiradas do perfil e a idade das 

mesmas podem ser observadas na Tabela 10.1, a seguir. 

Tabela 10.1 – Amostras datadas via LOE 

Ponto Perfil Altura* (cm) Idade (anos) 

P-02 TB (base) 5 32.000 ± 3.400 

P-02 TB (topo) 127 1.600 ± 235 

P-03 TC 20 6.200 ± 1.000 

P-06 TD 285 10.000 ± 1.300 

* Altura da base para o topo do perfil. 

       Como pode ser observado na Tabela 10.1, a amostra mais nova foi depositada a cerca de 1.600 anos 

atrás, ou seja, bem antes da grande ocupação humana na região de estudo, o que favorece a utilização 

das amostras destes terraços para o cálculo dos valores de referência, principalmente pelo método 

geoquímico. 
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10.3 – MÉTODO GEOQUÍMICO (OU DIRETO) 

      Como informado anteriormente, os valores de referência obtidos pelo método direto são 

apresentados como valores de média e mediana (Matschullat et al. 2000, Galuszka 2007), portanto 

calculou-se estas grandezas para cada elemento investigado considerando somente as fácies amostradas 

nos terraços datados (TB, TC e TD), isentando assim possíveis influências antropogênicas. Os cálculos 

foram realizados através do software Excel 2013 e podem ser visualizados na Tabela 11.2 abaixo. 

Tabela 10.2 – Valores de média e mediana para estabelecimento de background geoquímico considerando as 

amostras dos terraços TB, TC e TD (pontos 02, 03 e 06 respectivamente) 

Elemento 
químico 

Média Mediana 

As (mg/Kg) 8,34 3,79 

Ba (mg/Kg) 45,28 48,55 

Co (mg/Kg) 12,70 16,12 

Cr (mg/Kg) 97,72 93,62 

Cu (mg/Kg) 37,41 29,77 

Li (mg/Kg) 5,55 4,94 

Ni (mg/Kg) 41,36 40,51 

V (mg/Kg) 67,62 68,21 

Zn (mg/Kg) 38,47 39,75 

Mn (mg/Kg) 912,00 898,52 

Al2O3 (%) 2,72 1,87 

Fe2O3 (%) 9,90 9,92 

Pb (mg/Kg) 14,08 11,69 

Ti (mg/Kg) 1170,00 1104,49 

       

      Como pode ser observado na Tabela 10.2, os valores de média e mediana não são muito distintos, 

uma vez que somente os elementos Cu, Mn e Ti apresentaram diferenças de concentrações superiores a 

5 mg/Kg. 

10.4 – MÉTODO ESTATÍSTICO (OU INDIRETO) 

      Como já foi dito no Capítulo 3, a representação boxplot é obtida através de um gráfico em forma de 

caixa cujos limites inferior, médio e superior indicam 25%, a tendência central e 75% dos dados, 

respectivamente. As linhas verticais inferior e superior, conectadas à caixa, indicam o menor e o maior 

valor encontrado. Os pontos situados acima ou abaixo dessas linhas são considerados outliers, ou seja, 
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valores anômalos que podem estar relacionados às fontes geogênicas ou às interferências 

antropogênicas, a depender do tipo de depósito em que ocorrem.  

      Para determinação dos valores de background através de gráficos do tipo boxplot, adotou-se a 

metodologia proposta por Tukey (1977) in Rodrigues 2012, também aplicada no trabalho de Vicq 

(2015). Este procedimento, denominado boxplot UIF (upper inner fence), sugere que o aumento do 

intervalo interquartil (IQ) em 1,5 vezes permite melhor separação entre os valores de referência e 

possíveis anomalias (CPRM 2010) (Figura 10.1). 

 

10.4.1 Gráficos boxplot 

      Seguem abaixo os gráficos do tipo boxplot para todos os elementos químicos selecionados 

considerando o conjunto total das amostras (figuras 10.2 a 10.4). 

  

  

Figura 10.1 – Técnica aplicada para o cálculo de valores de background (Rodrigues 2012) 
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Figura 10.2 – Gráficos de boxplot para os elementos As, Ba, Co e Cr considerando todas as amostras. 
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Figura 10.3 – Gráficos de boxplot para os elementos Cu, Li, Ni, V, Zn, Mn, Al e Fe considerando todas as 

amostras. 
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      Através dos valores de Q1, Q3 e dos intervalos interquartis (IQ) obtidos em cada gráfico boxplot, 

foi possível calcular os valores de referência para cada elemento investigado, de acordo com a 

metodologia de Tukey (1977) in Rodrigues 2012, como pode ser visualizado na Tabela 10.3. 

Tabela 10.3 – Cálculo dos valores de Background pelo método estatístico (ou indireto) para a bacia do 

ribeirão Sardinha 

Elementos Q1 Mediana Q3 IQ [Q1-1/2* 
(1,5IQ-IQ)] 

[Q3+1/2* 

(1,5IQ-IQ)] 

Valores de 
referência 

As (mg/Kg) 6,90 12,48 27,69 20,79 1,70 32,89 1,70 - 32,89 

Ba (mg/Kg) 50,66 71,74 137,76 87,11 28,88 159,54 28,88 - 159,54 

Co (mg/Kg) 15,55 18,40 22,50 6,94 13,82 24,24 13,82 - 24,24 

Cr (mg/kg) 69,54 86,34 110,52 40,98 59,30 120,77 59,30 - 120,77 

Cu (mg/Kg) 27,65 34,01 39,74 12,09 24,63 42,76 24,63 - 42,76 

Li (mg/Kg) 3,70 4,79 6,06 2,37 3,11 6,65 3,11 - 6,65 

Ni (mg/Kg) 36,29 46,00 51,22 14,93 32,56 54,95 32,56 - 54,95 

V (mg/Kg) 43,76 57,35 81,29 37,53 34,38 90,67 34,38 - 90,67 

Zn (mg/Kg) 38,88 47,15 55,43 16,55 34,74 59,57 34,74 - 59,57 

Mn (mg/Kg) 1174,94 1863,42 2880,16 1705,22 748,64 3306,47 748,64 - 3306,47 

Al (mg/Kg) 5856,69 7661,53 11624,80 5768,08 4414,67 13066,82 0,83% - 2,47%* 

Fe (mg/Kg) 85530,70 99526,00 119746,00 34215,00 76976,95 128299,75 11,01% - 18,34%** 

Pb (mg/Kg) 10,00 11,89 15,48 5,48 8,63 16,85 8,63 - 16,85 

Ti (mg/Kg) 624,35 1137,68 1587,51 963,16 383,56 1828,30 383,56 - 1828,30 

* Para o cálculo de background, as concentrações de Al foram convertidas para valores percentuais de Al2O3. 

** Para o cálculo de background, as concentrações de Fe foram convertidas para valores percentuais de Fe2O3. 

 

      De acordo com os outliers observados nos gráficos de boxplot acima (figuras 10.2 a 10.4), foi possível 

realizar uma análise percentual de cada perfil considerando as fácies que apresentaram anomalias. Os perfis 

Figura 10.4 – Gráficos de boxplot para os elementos  Pb e Ti considerando todas as amostras. 
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referentes aos pontos 01 e 03 não apresentaram anomalias. Com relação ao P-02, especificamente em BB, 

50% das amostras apresentaram anomalias causadas por altas concentrações de Co em fácies cascalhosa e 

arenosa e 25% mostraram anomalias ocasionadas por altos teores de Mn, Ni e Pb em fácies cascalhosa. No 

perfil TB, observou-se que 28,6% das amostras revelaram anomalias causadas por altas concentrações de 

Pb e Al e 14,3% mostraram anomalias causadas por altos teores de Li, em fácies arenosa. Neste perfil, todos 

os outliers ocorreram em fácies arenosas. No P-04, 33,3% do perfil BC apresentou anomalia devido às altas 

concentrações de Co restritas à fácies cascalhosa. No P-05, 33,3% do perfil BD também apresentou 

anomalia devido às altas concentrações de Co na fácies cascalhosa, além disso, 33,3% demostrou anomalia 

devido às altas concentrações de Al em fácies silto-argilosa. Com relação ao P-06, 87,5% do perfil TD 

demonstrou anormalidades. Observou-se que 50% das amostras apresentam anomalias negativas devido a 

valores muito baixos de Fe, principalmente em fácies constituídas por material mais fino (silte, argila e 

areia fina). Também notou-se que 50% apresentaram anomalia devido aos valores muito altos ou muito 

baixos de Ni, estando os mais altos relacionados às fácies de maior granulometria e os mais baixos a 

materiais mais finos. Notou-se também que 37% do material amostrado demostrou valores anormais 

relativos a altas concentrações de Cu, associadas a fácies cascalhosa ou constituída por areia média. Outros 

37% mostraram anomalias devido às altas concentrações de Zn em fácies cascalhosas e devido às baixas 

concentrações deste elemento em fácies constituídas por argila-siltosa a areia fina. 

      Quanto aos sedimentos atuais, os sedimentos de canal do P-02 apresentaram anomalia devido às altas 

concentrações de Co e Zn. No P-04, este tipo de depósito demostrou anomalia devido aos altos teores de 

Mn e Ba. No P-06, observou-se anomalia nos sedimentos de canal devido às altas concentrações de Zn. 

      De acordo com a Tabela 10.3, considerou-se como valores de referência o limite superior da faixa obtida 

através dos cálculos realizados. 

10.5 – MÉTODO DIRETO X MÉTODO INDIRETO 

      Comparando os valores médios obtidos pelo método direto (Tabela 10.2) com os valores de referência 

calculados pelo método indireto (Tabela 10.3), nota-se que, em geral, os resultados obtidos através da 

primeira metodologia foram menores, exceto para o Al, que mostrou um valor médio um pouco maior do 

que o limite superior estabelecido pelo método indireto. Comparando as medianas obtidas pelo método 

direto com os valores de referência calculados pelo método indireto, todos os valores do primeiro método 

foram menores. É possível observar, nas tabelas mencionadas, que os valores de referência para os 

elementos As, Ba, Mn, Fe e Ti, obtidos através do método indireto, foram muito maiores que aqueles 

calculados através do método direto. 

      De acordo com Vicq (2015), o método indireto via técnica boxplot UIF é um dos mais indicados para 

áreas de grande diversidade geológica, portanto achou-se conveniente considerar somente os resultados 

obtidos através desta metodologia para comparação com outros valores de referência estabelecidos no 
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Quadrilátero Ferrífero e correlação com parâmetros de contaminação e valores de alerta/intervenção, 

preconizados pela CETESB (2001). 

10.6 – IDADES X ANOMALIAS GEOQUÍMICAS 

      Comparando-se as idades encontradas com as anomalias geoquímicas diagnosticadas, notou-se que 

anomalias negativas de Co, Cu, Ni e Fe, referentes ao terraço TB, estão relacionadas às fácies compostas 

por material coluvionar formadas em torno de 32.000 anos atrás. Anomalias positivas referentes à esta 

época para os elementos Li e Al foram observadas nesta fácies. Além disso, entre 32.000 e 1.600 anos 

(aproximadamente) foram encontradas anomalias positivas de Al e Pb em fácies constituídas por material 

coluvionar. Portanto, estes resultados indicaram a forte influência da erosão de rochas cristalinas no 

processo de liberação de seus elementos constituintes (Al e Li) mesmo em períodos anteriores à ocupação 

humana na região. 

      Com relação ao terraço TD, foram observadas anomalias positivas relativas às concentrações de Cr, Cu 

e Ni em fácies de granulometria mais grossa, tanto em camadas situadas abaixo quanto acima do nível 

datado (10.000 anos, aproximadamente), indicando assim a provável fonte geogênica destes elementos. A 

anomalia de Zn relacionada à fácies cascalhosa, localizada abaixo do nível datado, remete a possível fonte 

geogênica deste elemento. Já a anomalia positiva de Al associada à fácies silto-argilosa encontrada acima 

do nível datado pode representar fonte geogênica ou antropogênica. As anomalias negativas de Fe, 

geralmente associadas às fácies de granulometria mais fina, ocorrem em camadas situadas acima do nível 

datado, logo indicam que este metal não apresenta a tendência de se acumular em depósitos de planície de 

inundação ou de lagoa de cheia, mesmo em épocas recentes mais impactadas pelas interferências 

antropogênicas. 

10.7 – VALORES DE REFERÊNCIA DA BACIA DO RIBEIRÃO SARDINHA NO 

CONTEXTO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

      Através dos dados mostrados nas tabelas 10.3 e 10.4, é possível comparar os valores de referência 

encontrados neste estudo com os demais calculados em outros trabalhos realizados no Quadrilátero 

Ferrífero. Grande parte dos valores de referência obtidos pelo método indireto foi menor que o estabelecido 

por Vicq (2015), exceto para o As e o Ti, provavelmente devido a maior diversidade e especificidade dos 

litotipos amostrados pelo autor, que coletou um total de 541 amostras de sedimentos fluviais em toda a 

província mineral. Os valores de referência encontrados para os elementos Ba, Cr, Ni, Mn e Fe foram 

maiores que os obtidos por Costa (2007) e os valores obtidos para os elementos Ba, Ni, Mn e Fe foram 

maiores que os estabelecidos por Rodrigues (2012), de fato, sabe-se que a região de estudo é rica em Mn e 

que o Ba apresenta forte afinidade química com este elemento.  Provavelmente a semelhança ou disparidade 

entre os valores de referência comparados também esteja relacionada à proximidade com áreas fontes dos 

elementos investigados. Considerando o trabalho de Vicq (2015), o estudo mais completo de 
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estabelecimento de valores de referência para o Quadrilátero Ferrífero, pode-se dizer que, em geral, os 

valores detectados para a bacia do ribeirão Sardinha encontram-se dentro do esperado.  

Tabela 10.4 – Valores de referência para o Quadrilátero Ferrífero 

Elementos 

Costa (2007)* 
Técnica 

Frequência 
acumulada 

(média) 

Rodrigues (2012)* 
Técnicas Função de 

distribuição 
calculada e boxplot 

(Ni, Zn e Fe) 

Vicq (2015)** 
Técnica Boxplot 

UIF 

Valores 
propostos neste 

trabalho   
Técnica Boxplot 

UIF 

As (mg/Kg) 35,30 74,80 12,75 32,89 

Ba (mg/Kg) 18,50 153,80 não estabelecido 159,54 

Co (mg/Kg) não estabelecido não estabelecido 37,56 24,24 

Cr (mg/Kg) 111,00 não estabelecido 269,20 120,77 

Cu (mg/Kg) 135,10 não estabelecido 68,36 42,76 

Ni (mg/Kg) 53,10 38,60 95,83 54,95 

Zn (mg/Kg) 124,00 68,20 98,14 59,57 

Mn (mg/Kg) 189,80 1872,00 3875,00 3306,47 

Al2O3% 3,84 não estabelecido 9,60 2,47 

Fe2O3 % 9,88 13,01 58,22 18,34 

Pb (mg/Kg) não estabelecido não estabelecido 59,08 16,85 

Ti (mg/Kg) não estabelecido não estabelecido 1571 1828,30 

*   Estudos realizados na porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero. 

** Estudo realizado com amostras de todo o Quadrilátero Ferrífero. 

 
 

 

10.8 – VALORES DE BACKGROUND X PARÂMETROS DE CONTAMINAÇÃO 

      Considerando os valores de background encontrados pelo método indireto e os critérios selecionados 

para avaliação da qualidade dos sedimentos fluviais (Tabela 10.5), observa-se que as concentrações dos 

elementos As, Cr, Ni, Mn e Fe são críticas. O limite superior do As está muito próximo do limite do 

nível de provável efeito adverso segundo os critérios de OMEE (1993), MacDonald et al. (2000) e 

CCME (2003). O valor de referência do Cr está acima do nível mais severo em todos os critérios 

utilizados. O valor de referência do Ni está acima do limite de provável efeito adverso de acordo com a 

maior parte dos valores guias (Smith et al. (1996), MacDonald et al. (2000) e CCME (2003)). Os valores 

de referência para o Fe e o Mn foram correlacionados com aqueles propostos por OMEE (1993) e de 

acordo com essa metodologia, estes encontram-se bem acima do limite de efeito severo. 
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Tabela 10.5 – Valores guia de qualidade de sedimentos de acordo com diversos critérios 

Elementos 
(mg/Kg) 

VALORES GUIA DE QUALIDADE DE SEDIMENTOS (VGQS) 

OMEE (1993) Smith et al. (1996) 
MacDonald et al. 

(2000)* 
CCME (2003)** 

LEL SEL TEL PEL TEC PEC PEL 

As 6,0 33,0 5,9 17,0 9,8 33,0 33,0 

Cr 26,0 110,0 37,3 90,0 43,4 111,0 111,0 

Cu 16,0 110,0 35,7 197,0 31,6 149,0 114,0 

Ni 16,0 75,0 18,0 36,0 22,7 48,6 36,0 

Zn 120,0 820,0 123,0 315,0 120,0 459,0 80,0 

Mn 460,0 1100,0 - - - - - 

Fe2O3 2,86 5,72 - - - - - 

Pb 31 250 35,0 91,3 35,8 128,0 250,0 

*   Retirado de Basílio (2005). 

** Retirado de Vicq (2015). 

      Outra maneira de avaliar a qualidade dos sedimentos fluviais é baseando-se nos valores de alerta e 

de intervenção agrícola ou residencial referentes aos elementos de maior toxicidade, portanto os 

valores seguidos no estado de São Paulo, na Holanda e no Canadá encontram-se na Tabela 10.6.  

 

Tabela 10.6 – Valores orientadores de solos para o estado de São Paulo, Holanda e Canadá (CETESB 2001) ** 

Elementos 

Valores orientadores para o estado de São Paulo 
(mg/Kg)* 

Valores de intervenção para o 
Canadá (mg/Kg) 

Valor de alerta 
Valor de 

intervenção em 
área agrícola 

Valor de 
intervenção em 
área residencial 

Valor de 
intervenção em 

área agrícola 

Valor de 
intervenção em 
área residencial 

As 15 25 50 20 30 

Ba 150 300 400 750 500 

Cd 3 10 15 3 5 

Cr 75 300 700 750 250 

Ni 30 50 200 150 100 

Cu 60 100 500 150 100 

Zn 300 500 1000 600 500 

* Os valores de intervenção do estado de São Paulo são equivalentes aos estabelecidos pela Holanda.  

** Retirado de Costa (2007). 
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      Considerando as concentrações dos elementos As, Ba, Cr e Ni de acordo com os pontos de 

amostragem (Figura 10.5) e os valores orientadores de solos estabelecidos em São Paulo e na Holanda 

(Tabela 10.6), nota-se que quase todos os pontos da bacia apresentaram concentrações acima dos valores 

de alerta para todos os elementos, com exceção do ponto 05, que apresentou valor abaixo deste limite 

para o Ba (B). Com relação ao limite de intervenção agrícola, os pontos 01 ao 04 apresentaram 

concentrações mais altas para o As (A), o ponto 04 mostrou teor mais alto para o Ba (B) e todos os 

pontos mostraram valores acima deste limite para o Ni (D). 

      O As, elemento muito comum na região do Quadrilátero Ferrífero e de grande toxicidade, apresentou 

níveis acima do limite de intervenção residencial para o Canadá em quase todos os pontos, exceto em 

P-05. 

 

10.9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      Os resultados da análise de datação via Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) permitiram 

deduzir que as amostras mais novas dos terraços têm cerca de 1.600 ± 235 anos, ou seja, formaram-se 

anteriormente à grande ocupação humana no Brasil. Portanto, estes terraços e provavelmente o TA (não 

datado), não sofreram interferência antropogênica significativa. Além disso, as idades encontradas 

associadas aos dados geoquímicos mostraram que desde aproximadamente 32.000 anos atrás já existia 

o acúmulo de Al em sedimentos fluviais, denotando assim a sua fonte geogênica. Altas concentrações 

Figura 10.5 – Gráficos de boxplot para os elementos químicos que apresentaram concentrações mais críticas na 

bacia do ribeirão Sardinha com relação aos pontos de amostragem com indicações dos valores de alerta (em 

verde), de intervenção agrícola (em laranja) e de intervenção residencial (em vermelho) de acordo com os valores 

orientadores de solos para o estado de São Paulo e para o Canadá. 
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de Cr, Cu e Ni foram encontradas em camadas situadas abaixo e acima de outro nível datado em 10.000 

anos, indicando assim a contribuição geogênica para estes elementos. 

      Em geral, os valores de referência obtidos pelo método direto (média) foram menores que aqueles 

adquiridos através do método indireto, principalmente para os elementos As, Ba, Co, Mn e Fe, onde a 

diferença foi mais acentuada. Segundo Galuska (2007a), o método direto tem sido criticado devido a 

subjetividade do critério de seleção das amostras. De fato, os depósitos dos terraços considerados podem 

não ter recebido naturalmente grandes contribuições destes elementos devido ao seu posicionamento 

geográfico perante as rochas fontes ou até mesmo pela atuação de processos erosivos mais brandos. 

      Os gráficos boxplot produzidos para aplicação do método indireto mostraram que a maior parte das 

anomalias positivas ocorreu associada às fácies de material coluvionar do terraço TB (Pb, Al e Li), às 

fácies de barras e canal do terraço TD (Cr, Cu, Ni, Li e Zn) e à fácies de canal (Gcm) do barranco BB 

(Co, Mn, Ni e Pb). Entretanto, acredita-se que as anomalias causadas por altas concentrações de Ni e Pb 

nesta última fácies provavelmente estejam relacionadas com os depósitos cascalhosos sotopostos 

correspondentes a base do terraço TB, uma vez que anomalias causadas por altas concentrações destes 

elementos não ocorreram nos outros barrancos ou nos sedimentos atuais. Destacaram-se também as 

anomalias causadas por altas concentrações de Al na fácies de lagoa de cheia do terraço TD (P-06) e na 

fácies de planície de inundação do barranco BD (P-05). Outras anomalias identificadas nos barrancos 

estão relacionadas às altas concentrações de Co nas fácies cascalhosas dos barrancos BB, BC e BD 

(pontos 02, 04 e 05, respectivamente) e de Mn e Co nas fácies cascalhosa e arenosa (Sh), 

respectivamente, do barranco BB (P-02). Quanto aos sedimentos atuais, o P-02 apresentou anomalias 

devido às altas concentrações de Co e Zn, o P-04 devido às altas concentrações de Ba e Mn e o P-06 

devido às altas concentrações de Zn. Com relação as fontes destas anomalias, acredita-se que aquelas 

causadas por altas concentrações de Li, Pb, Cu, Ni e Cr referem-se às fontes geogênicas, as relacionadas 

aos elevados teores de Co, Mn e Ba, referem-se às interferências antropogênicas, e aquelas formadas 

por altas concentrações dos elementos Al e Zn, devem estar associadas tanto às fontes geogênicas quanto 

às intervenções antropogênicas. 

      O cálculo dos valores de referência obtidos pelo método indireto revelou valores compatíveis com 

relação aos valores apresentados por VICQ (2015), que englobou amostras de todo o Quadrilátero 

Ferrífero. 

      Comparando os valores de referência (método indireto) com os parâmetros de contaminação, os 

elementos que apresentaram concentrações mais críticas foram As, Cr, Ni, Mn e Fe encontrando-se no 

limite (no caso do As) ou acima do nível de provável efeito adverso à biota. 

      Considerando os valores de alerta estabelecidos em São Paulo e de intervenção sugeridos por este 

estado, pela Holanda e Canadá, merecem maior atenção as concentrações de As e Ni, já que se 

encontram acima do limite de intervenção agrícola estabelecido em São Paulo e na Holanda em quase 
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todos os pontos. Segundo as normas ambientais do Canadá (Tabela 10.6), as concentrações de As 

encontram-se acima do limite de intervenção residencial em quase toda a bacia, exceto no ponto 05. 

Outra preocupação, menos alarmante, envolve as concentrações dos elementos Ba e Cr que se encontram 

acima dos limites de alerta estabelecidos em São Paulo em praticamente toda a bacia, o que requer, 

portanto, um monitoramento da área. 
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CAPÍTULO 11 

CONCLUSÕES 

        

      A bacia do ribeirão Sardinha apresentou um padrão geoambiental com algumas alterações nos 

parâmetros de qualidade de água e algumas anomalias de elementos traço em sedimentos em função das 

fontes geogênicas, das mineralizações existentes e das interferências antropogênicas históricas e atuais. 

      Com relação à hidroquímica, os resultados da aferição dos parâmetros físico-químicos da água do 

ribeirão Sardinha, como STD (sólidos totais dissolvidos), CE (condutividade elétrica) e T (turbidez) 

encontraram-se abaixo dos limites preconizados pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008). 

Os valores obtidos de pH variaram de aproximadamente neutro a básico, estando os mais básicos 

relacionados ao médio e baixo curso da bacia, excepcionalmente durante o período de seca. Os valores 

de Eh indicaram um meio oxidante. 

      Com relação aos elementos maiores nas amostras de água, foram detectadas maiores concentrações 

de Ca, Na e K no baixo curso do rio, o que é compatível com a composição química das rochas granito-

gnáissicas aflorantes nesta porção da bacia. Com relação aos metais, os valores de Fe extrapolaram o 

permitido pelo CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008) em pontos localizados no baixo curso 

do rio apenas no período de chuva. Essa característica pode estar relacionada ao lançamento de esgoto 

doméstico em Engenheiro Correia que cria um ambiente redutor provocando assim a solubilização do 

Fe. No caso do Mn, os valores foram superiores ao admitido em todos os pontos de amostragem no 

período de chuva, e apenas no baixo curso no período de seca. As elevadas concentrações de Mn devem 

estar associadas à maior mobilidade deste elemento sob as condições de pH e Eh estabelecidas na bacia. 

Além disso, as altas concentrações de Fe e Mn estão relacionadas às rochas itabiríticas que ocorrem na 

zona de cabeceira da bacia. Já os valores de Al, estão de acordo com o nível estabelecido nas duas 

estações. Notou-se um aumento deste elemento na porção a jusante da bacia do ribeirão Sardinha, 

principalmente no período chuvoso, que provavelmente está relacionado com a ocorrência de maior 

índice de erosão das rochas granito-gnáissicas presentes na área. Os elementos traço investigados não 

apresentaram concentrações alarmantes nas águas, de acordo com os níveis estabelecidos pelo 

CONAMA (2005) e COPAM/CERH-MG (2008).  

      Com relação aos depósitos sedimentares, os barrancos e terraços apresentaram ciclos completos ou 

incompletos de empilhamento de fácies com granodecrescência ascendente, típicos de ambiente fluvial, 

que apresentam cascalhos na base (canal) seguidos por sequência arenosa (barras) e depósitos formados 

por sedimentos finos no topo. Um dos terraços (TB) apresentou ainda fácies constituídas parcialmente 

(Sm+Col) ou totalmente (Col) por material coluvionar. 

      Através dos dados de caracterização estratigráfica dos terraços e barrancos correlacionados aos 

resultados das análises geoquímicas de todos os depósitos, foi possível identificar correlações 
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geoquímicas entre determinados elementos, quantificar as concentrações dos principais elementos de 

acordo com a época de deposição (barranco, terraço e depósito atual) e os tipos de subambientes fluviais 

(barra, canal e depósitos de planícies de inundação e lagoa de cheia) e evidenciar padrões geoquímicos 

que marcaram o comportamento geoquímico de determinados elementos. Neste sentido, seguem as 

principais considerações referentes a estas análises. 

      Diante dos estudos faciológicos e das análises mineralógicas, foi possível perceber um maior 

acúmulo de óxidos e hidróxidos de ferro nas fácies de canal e de barras. Além disso, os dados de 

assinatura geoquímica vertical indicaram maior ocorrência dos elementos Fe e Mn nestes subambientes. 

Neste contexto, observou-se que as maiores concentrações dos elementos traço também ocorreram nas 

fácies de canal e de barras, o que provavelmente está relacionado com os mecanismos de sorção 

exercidos pelo óxidos e hidróxidos de Fe e Mn. 

      A presença de caulinita em quase todas as fácies colabora com os dados de assinatura geoquímica 

vertical, que indicaram concentrações consideráveis de Al nos perfis estudados. Entretanto, as maiores 

concentrações deste elemento ocorreram nas fácies de planície de inundação e lagoa de cheia, onde 

ocorrem maiores deposições de argilo-minerais em períodos de inundação, e também nas fácies que 

apresentaram material coluvionar proveniente de rochas granito-gnáissicas enriquecidas em alumino-

silicatos que se intemperizam formando caulinitas.  

       Os gráficos de dispersão para os elementos que apresentaram melhores correlações geoquímicas 

(Mn x Ba, Mn x Co, Mn x Ni e Fe x Ti) incluíram amostras de todos os depósitos (atuais, dos barrancos 

e dos terraços) e mostraram padrões diferenciados para as fácies relativas aos terraços, indicando assim 

prováveis mudanças no processo de disponibilização e sorção destes elementos durante a formação dos 

depósitos mais recentes. As correlações que envolveram Mn, Ba, Co e Ni indicaram que, em períodos 

anteriores há 1.600 anos atrás (menor idade obtida para os terraços datados), estes elementos 

provavelmente eram disponibilizados em menores quantidades e a taxas mais constantes para o ambiente 

superficial. Nesta época, as concentrações de Fe e Ti variavam mais espacialmente. A correlação entre 

o Fe e o Ti mostrou também que, na época de deposição dos terraços, menores quantidades de Fe eram 

disponibilizadas para as planícies de inundação. Com relação ao Ti, os depósitos mais recentes 

apresentaram concentrações menores deste elemento, o que pode ser devido a uma condição do meio 

mais desfavorável à disponibilização do mesmo para o ambiente superficial. 

      Análises a partir dos gráficos do tipo boxplot que envolveram as concentrações de Mn, Ba, Fe e Ti, 

de acordo com a época de deposição, mostraram que as concentrações de Ba e Mn vêm aumentando 

continuamente, que as de Fe aumentaram após a formação dos terraços e estabilizaram desde a deposição 

dos barrancos e que as de Ti aumentaram após a deposição dos terraços, mas diminuíram posteriormente 

à deposição dos barrancos. O aumento dos teores de Fe e Mn nos barrancos pode estar relacionado com 

a grande quantidade de material disponibilizado para a bacia durante a exploração rudimentar do minério 

de ferro. A pequena diminuição dos teores de Fe nos depósitos atuais pode ser devido a acumulação de 
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sedimentos em pilhas de estéreis, estratégia mais recente, que provavelmente ocasionou a diminuição 

das concentrações destes elementos na bacia atualmente. 

      Nos gráficos de PCA, foi possível identificar padrões geoquímicos gerados pelo alto conteúdo de 

Mn e Ba provavelmente devido à proximidade com as rochas itabiríticas que afloram na zona de 

cabeceira e à existência de um barramento construído em um acesso próximo às instalações da 

mineradora Gerdau que retém quantidades consideráveis de sedimentos. Também foram observados 

padrões geoquímicos associados às altas concentrações de Al provavelmente relacionados com a 

erodibilidade das rochas cristalinas do embasamento. Os depósitos de canais dos barrancos mostraram 

uma distribuição fortemente relacionada às concentrações de Zn, Ba, Cu, Pb, Mn, Ni e Co que foi 

interpretada como um indício da influência da atividade garimpeira de ouro, da exploração rudimentar 

de ferro exercida durante o período colonial do Brasil e da acumulação de minerais densos como os 

óxidos de Mn que atuam com mecanismos de sorção dos demais elementos. Também foi possível 

observar um padrão geoquímico formado pelos sedimentos atuais (de barra e canal) devido a maior 

concentração dos elementos As, Ba, Mn e Zn. A análise que englobou os depósitos de barras referentes 

a todas as épocas de deposição mostrou que as barras atuais apresentaram padrão geoquímico 

diferenciado das antigas principalmente devido às maiores concentrações de As, Mn, Ba, Zn e Fe. 

Portanto, com relação aos depósitos atuais, os padrões indicaram que processos atuais antropogênicos 

têm disponibilizado maior quantidade destes elementos para a bacia. 

      O estudo de proposição dos valores de referência, evidenciou anomalias para diversos elementos, 

sendo as mais frequentes relativas às fácies dos terraços. Para estes depósitos, observou-se a ocorrência 

de anomalias positivas de Al e/ou Pb em fácies que apresentaram material coluvionar, de Cr, Cu, Ni e 

Zn, em fácies interpretada como depósito de canal (TD) e de Cr, Ni, Cu e Li em fácies interpretadas 

como barras (TD). Anomalias causadas por altas concentrações de Al em fácies interpretadas como 

lagoa de cheia também foram identificadas. Vale ressaltar que se tratam nestes casos de anomalias 

geogênicas. 

      Poucas anomalias ocorreram nos depósitos de barrancos, no entanto, notou-se principalmente a 

ocorrência de anomalias positivas de Co em fácies cascalhosa (canal) ou arenosa (barras). Observou-se 

também anomalias positivas de Al em fácies de planície de inundação (BD). As anomalias encontradas 

na fácies Gcm do depósito BB parecem ter influência dos depósitos de canal correspondentes ao terraço 

TB (depósito sobre o qual assentou-se a sequência sedimentar do barranco BB), já que esta apresentou 

anomalias causadas por altas concentrações de Ni e Pb, não observadas nos outros barrancos ou nos 

sedimentos atuais. 

      Quanto aos depósitos atuais, foram identificadas anomalias em sedimentos do canal para o Co, Zn, 

Mn e Ba.  

      Contudo, as anomalias referentes aos elementos Li, Pb, Cr, Ni e Cu remetem às fontes geogênicas 

por ocorrerem somente nos terraços. As anomalias causadas por altas concentrações de Co, Mn e Ba 

provavelmente refletem interferências antropogênicas, uma vez que não ocorreram nos depósitos mais 
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antigos. As anomalias causadas por Al e Zn podem estar relacionadas às fontes geogênicas ou 

interferências antropogênicas, já que foram encontradas nos depósitos antigos e recentes. 

      Com relação à aplicação do método estatístico, ressalta-se a importância do conhecimento mais 

acurado da procedência das amostras selecionadas, uma vez que pode contribuir consideravelmente para 

interpretações mais fidedignas quanto às possíveis fontes (geogênica ou antropogênica) das anomalias 

encontradas associadas aos elementos químicos averiguados.  

      Os valores de referência obtidos neste trabalho estão compatíveis com aqueles encontrados por Vicq 

(2015), que englobou amostras de todo o Quadrilátero Ferrífero. 

      Comparando-se os valores de referência encontrados com os valores guia de qualidade dos 

sedimentos, observou-se que as concentrações mais danosas se referem aos elementos As, Cr, Ni, Mn e 

Fe, estando o As próximo ao limite de provável efeito adverso à biota e os demais elementos acima deste 

nível.  

      Com relação aos valores orientadores de solos para o estado de São Paulo e Holanda, as 

concentrações máximas de As foram maiores que o limite de intervenção agrícola na maior parte dos 

pontos de amostragem de sedimentos e as de Ni foram maiores em todos os pontos. Vale ressaltar que 

no baixo curso do ribeirão Sardinha, mais especificamente no distrito de Engenheiro Correia e áreas 

próximas, existem muitas famílias que possivelmente realizam plantio de hortaliças. As medianas das 

concentrações de Cr estiveram acima do limite de alerta na maioria dos pontos de investigação e as 

concentrações máximas de Ba acima do limite de alerta na maior parte dos pontos. Contudo, recomenda-

se que toda a área da bacia de estudo seja interditada para práticas agrícolas devido às altas concentrações 

de As e Ni e monitorada com relação às concentrações de Cr e Ba, sobretudo na área do distrito de 

Engenheiro Correia, onde ocorre maior concentração de moradores da região. Aconselha-se também a 

realização de um estudo mais detalhado (com maior número de amostras) ao longo de toda a bacia para 

melhor delimitação de possíveis áreas de intervenção agrícola. 

      Aparentemente, os depósitos atuais (barras e canal) têm concentrado mais Fe e Mn e devido a 

capacidade de sorção com elementos traço que estes metais apresentam, torna-se indispensável o 

controle dos mesmos na água e nos sedimentos fluviais, uma vez que as associações formadas entre eles 

podem envolver concentrações de determinados elementos consideradas tóxicas para o ambiente 

superficial. 

      Estudos geoquímicos em sedimentos em suspensão e em planícies de inundação seriam interessantes 

uma vez que as concentrações de Fe vêm aumentando neste ambiente, local geralmente utilizado para 

práticas agrícolas, devido à ocorrência de solos mais férteis. 

      Outro estudo interessante seria comparar os resultados das análises geoquímicas dos sedimentos 

atuais do ribeirão Sardinha com os resultados de estudos geoquímicos realizados em amostras dos 

depósitos atuais das bacias dos ribeirões Miguel Burnier e Mata Porcos, áreas onde foram instaladas as 

estruturas da mina de Miguel Burnier.       
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ANEXO I: DIFRATOGRAMAS 

 

Achou-se conveniente selecionar alguns difratogramas que apresentaram resultados mais 

representativos quanto aos minerais comumente encontrados nas fácies sedimentológicas 

caracterizadas. 

Ponto 01 

Barranco BA: Fácies Sh (39 a 66 cm)  

 

  



 

2 
 
 

Terraço TA: Fácies Sm (42 a 60 cm)  
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Ponto 2 

Barranco BB: Fácies Sh (24 a 35 cm) 
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Terraço TB: Fácies Col (0 a 22 cm) 
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Ponto 3 

Terraço TC: Fácies Gmm (0 a 18 cm) 

 

 

 

 

 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))
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 Peak List

 Kaolinite 1A

 Muscovite 3T

 Quartz

 Hematite
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Ponto 06 

Terraço TD: Fácies C (415 a 495 cm) 

 

 

 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))
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 Peak List

 Quartz

 Muscovite 3T
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ANEXO II: RESULTADOS DAS ANÁLISES QUÍMICAS DAS AMOSTRAS DE ÁGUA 

Período de seca 

Equipamento: Espectrofotômetro de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) 

 

Equipamento: Espectrômetro de massa com fonte de plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) 

 

Ba Cd Co Cr Cu Li Mo Ni Sc Sr Ti V Y As Pb Al Fe Mn Ca K Mg Na P S

ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

PA-01 39,78 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 13,90 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 39,64 36,65 5,79 0,231 2,18 0,28 <LQ <LQ

PA-02 41,07 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 13,96 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 40,68 51,65 5,57 0,254 2,16 0,27 <LQ <LQ

PA-03 20,22 <LQ <LQ <LQ <LQ 4,24 <LQ <LQ <LQ 12,64 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 38,73 56,18 8,71 0,124 1,76 0,18 <LQ <LQ

PA-04 28,91 <LQ <LQ <LQ <LQ 4,12 <LQ <LQ <LQ 12,68 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 43,33 51,83 8,89 0,194 2,46 0,18 <LQ <LQ

PA-05 21,30 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 12,94 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 45,62 38,79 9,20 0,375 3,05 0,53 <LQ 0,136

PA-06 24,89 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 18,48 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 148 64,66 8,13 0,555 2,68 1,21 <LQ 0,180

PA-07 31,09 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 20,19 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 29,65 296 137,90 7,97 0,606 2,60 1,42 <LQ 0,188

PA-08 31,00 <LQ <LQ <LQ <LQ 3,98 <LQ <LQ <LQ 20,46 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 150 98,94 7,69 0,644 2,57 1,38 <LQ 0,150

PA-09 14,06 <LQ <LQ <LQ <LQ 5,54 <LQ <LQ <LQ 16,71 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 50,72 37,22 10,22 0,425 4,14 1,09 <LQ 0,291

PA-10 19,02 <LQ <LQ <LQ <LQ 5,45 <LQ <LQ <LQ 17,83 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 85,60 50,87 9,26 0,480 3,51 1,15 <LQ 0,247

LQ 0,480 6,64 26,3 17,1 5,37 3,66 13,5 37,0 1,02 0,294 5,64 19,2 2,74 104 181 8,92 7,04 2,28 0,0217 0,171 0,0197 0,0484 0,0650 0,115

Amostra

LQ= Limite de Quantificação

Be Cd Co Cr Ni V Zn As Se Rb In Pb Bi U

µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     

PA-01 <0,0137 <0.012 0,0546 0,137 0,361 0,123 3,93 0,154 <1.552 0,636 <0.003 <0.104 <0.031 0,0041

PA-02 <0,0137 <0.012 0,0824 0,123 0,190 0,125 <0.819 0,158 <1.552 0,615 <0.003 <0.104 <0.031 0,0035

PA-03 <0,0137 <0.012 0,210 0,161 0,545 0,068 4,67 0,108 <1.552 0,418 <0.003 <0.104 <0.031 0,0074

PA-04 <0,0137 <0.012 0,119 0,148 0,449 0,0790 <0.819 0,133 <1.552 0,497 <0.003 <0.104 <0.031 0,0098

PA-05 <0,0137 <0.012 0,161 0,279 0,276 0,0846 <0.819 0,242 <1.552 1,413 <0.003 <0.104 <0.031 0,0196

PA-06 <0,0137 <0.012 0,191 0,218 0,343 0,0855 <0.819 0,220 <1.552 1,814 <0.003 <0.104 <0.031 0,0205

PA-07 <0,0137 <0.012 0,477 0,267 0,590 0,172 5,91 0,467 <1.552 1,902 <0.003 <0.104 <0.031 0,0271

PA-08 <0,0137 <0.012 0,224 0,196 0,421 0,0829 <0.819 0,270 <1.552 1,979 <0.003 <0.104 <0.031 0,0163

PA-09 <0,0137 <0.012 0,102 0,409 0,281 0,117 5,28 0,0947 <1.552 1,148 <0.003 <0.104 <0.031 0,0279

PA-10 <0,0137 <0.012 0,229 1,337 0,458 0,178 38,6 0,195 <1.552 1,589 <0.003 <0.104 <0.031 0,0289

LQ 0,0137 0,0121 0,00624 0,0259 0,123 0,0150 0,819 0,0552 1,55 0,00782 0,00306 0,104 0,031 0,0030

LQ= Limite de Quantificação

Amostra



 

8 
 
 

Período de chuva 

Equipamento: Espectrofotômetro de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) 

 

Equipamento: Espectrômetro de massa com fonte de plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) 

 

 

 

Ba Cd Co Cr Cu Li Mo Ni Sc Sr Ti V Y As Pb Al Fe Mn Ca K Mg Na P S

ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

PA-01 52,61 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 18,04 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 94,7 289 6,55 0,415 2,12 0,352 <LQ 0,147

PA-02 80,57 <LQ <LQ <LQ <LQ 3,67 <LQ <LQ <LQ 28,58 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 12,65 147 430 10,50 0,900 3,38 0,624 <LQ 0,199

PA-03 24,60 <LQ <LQ <LQ <LQ 4,25 <LQ <LQ <LQ 14,19 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 61,4 134 6,91 0,353 1,56 0,28 <LQ 0,139

PA-04 31,52 <LQ <LQ <LQ <LQ 4,42 <LQ <LQ <LQ 14,49 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 55 190 6,76 0,393 1,92 0,304 <LQ 0,132

PA-05 26,42 <LQ <LQ <LQ <LQ 3,76 <LQ <LQ <LQ 14,71 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 43,5 112 7,45 0,510 2,37 0,60 <LQ 0,153

PA-06 29,68 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 20,34 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 11,22 233 192 6,47 0,665 2,10 1,28 <LQ 0,182

PA-07 30,28 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 22,30 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 15,46 353 203 5,94 1,06 1,94 1,51 <LQ 0,187

PA-08 35,48 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 23,82 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 12,87 380 277 5,77 0,921 1,93 1,54 <LQ 0,189

PA-09 14,48 <LQ <LQ <LQ <LQ 5,44 <LQ <LQ <LQ 19,66 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 22,65 118 93,6 7,90 0,831 3,10 1,75 <LQ 0,793

PA-10 18,19 <LQ <LQ <LQ <LQ 5,07 <LQ <LQ <LQ 20,27 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 15,94 147 126 7,27 0,807 2,81 1,66 <LQ 0,643

LQ 0,480 6,64 26,3 17,1 5,37 3,66 13,5 37,0 1,02 0,294 5,64 19,2 2,74 104 181 8,92 7,04 2,28 0,0217 0,171 0,0197 0,0484 0,0650 0,115

Amostra

LQ= Limite de Quantificação

Be Cd Co Cr Ni V Zn As Se Rb In Pb Bi U

µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     µg/L     

PA-01 <0.003 0,072 0,484 0,077 0,517 0,117 14,67 0,250 <0.506 0,677 0,677 0,025 <0.026 0,0086

PA-02 <0.003 0,036 0,458 0,134 0,868 0,142 12,49 0,253 <0.506 0,875 0,875 0,355 <0.026 0,0103

PA-03 <0.003 0,0081 0,304 0,080 0,774 0,078 4,13 0,161 <0.506 0,539 0,539 <0.030 <0.026 0,0089

PA-04 <0.003 0,015 0,352 0,076 1,27 0,070 7,75 0,172 <0.506 0,705 0,705 0,073 <0.026 0,0090

PA-05 <0.003 0,011 0,259 0,148 0,698 0,102 5,27 0,211 <0.506 1,28 1,28 0,090 <0.026 0,0156

PA-06 <0.003 0,010 0,615 0,170 0,949 0,139 7,25 0,413 <0.506 1,90 1,90 0,100 <0.026 0,0262

PA-07 <0.003 0,008 0,436 0,230 0,782 0,205 8,34 0,334 <0.506 2,32 2,32 0,144 <0.026 0,0314

PA-08 <0.003 <0.006 0,506 0,148 0,729 0,232 2,85 0,389 <0.506 2,58 2,58 0,093 <0.026 0,0327

PA-09 <0.003 <0.006 0,228 0,139 0,479 0,236 4,94 0,163 <0.506 1,82 1,82 0,117 <0.026 0,0366

PA-10 <0.003 <0.006 0,258 0,144 0,542 0,226 5,238 0,200 <0.506 1,86 1,86 0,101 <0.026 0,0334

LQ 0,0030 0,0060 0,0075 0,0371 0,0347 0,0057 0,275 0,00855 0,506 0,00974 0,00278 0,030 0,026 0,0013

Amostra

LQ= Limite de Quantificação
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ANEXO III: RESULTADOS DAS ANÁLISES QUÍMICAS DAS AMOSTRAS DE SEDIMENTO (ICP-OES) 
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ANEXO IV: ANÁLISE DE PEARSON 

                     Análise de Pearson para as concentrações químicas dos elementos selecionados considerando todas as amostras*. 

 

*Os coeficientes de correlação de Pearson destacados foram considerados mais importantes por estarem associados à elementos de grande ocorrência na região de estudo e por 

apresentarem valores maiores que 0,700. 

 

 

 

 

 

 

Pearson          

Todas amostras
As Ba Bi Cd Co Cr Cu Li Mo Ni Sc Sr Th V Y Zn Be Mn Al Fe Ca K Mg Na Zr Pb P S Ti

As 1

Ba 0,813 1,000

Bi 0,000 0,000 1,000

Cd 0,000 0,000 -1,000 1,000

Co 0,294 0,563 0,000 0,000 1,000

Cr -0,376 -0,295 0,000 0,000 0,190 1,000

Cu 0,252 0,180 0,000 0,000 0,278 0,589 1,000

Li -0,219 -0,061 0,000 0,000 0,104 0,411 0,352 1,000

Mo 0,000 0,000 -1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Ni 0,215 0,289 0,000 0,000 0,689 0,583 0,816 0,405 0,000 1,000

Sc -0,291 -0,206 0,000 0,000 -0,037 0,697 0,328 0,438 0,000 0,181 1,000

Sr 0,030 0,104 0,000 0,000 -0,092 -0,308 -0,215 0,432 0,000 -0,109 -0,034 1,000

Th -0,266 -0,074 0,000 0,000 0,128 0,414 0,139 0,532 0,000 0,175 0,670 0,357 1,000

V -0,518 -0,367 0,000 0,000 0,157 0,945 0,397 0,410 0,000 0,417 0,761 -0,247 0,453 1,000

Y -0,421 -0,322 0,000 0,000 0,002 0,521 0,343 0,594 0,000 0,345 0,438 0,057 0,125 0,587 1,000

Zn 0,665 0,549 0,000 0,000 0,507 0,141 0,667 0,276 0,000 0,732 -0,014 0,032 0,017 -0,056 0,060 1,000

Be 0,030 -0,015 0,000 0,000 0,139 0,388 0,751 0,602 0,000 0,671 0,195 0,139 0,051 0,263 0,676 0,551 1,000

Mn 0,597 0,837 0,000 0,000 0,813 -0,180 0,063 -0,072 0,000 0,414 -0,207 0,070 -0,019 -0,199 -0,267 0,499 -0,073 1,000

Al -0,360 -0,261 0,000 0,000 -0,266 0,199 -0,074 0,480 0,000 -0,236 0,662 0,385 0,728 0,336 0,180 -0,229 0,040 -0,319 1,000

Fe 0,219 0,346 0,000 0,000 0,731 0,289 0,237 0,014 0,000 0,608 -0,090 -0,061 0,071 0,238 -0,103 0,502 0,043 0,629 -0,258 1,000

Ca 0,713 0,777 0,000 0,000 0,201 -0,497 0,049 -0,068 0,000 0,008 -0,224 0,302 -0,017 -0,546 -0,379 0,488 -0,029 0,587 -0,025 0,117 1,000

K -0,404 -0,325 0,000 0,000 -0,135 0,470 0,043 0,555 0,000 -0,047 0,765 0,151 0,624 0,607 0,458 -0,164 0,136 -0,304 0,805 -0,152 -0,277 1,000

Mg 0,679 0,780 0,000 0,000 0,295 -0,312 0,149 0,149 0,000 0,170 -0,188 0,298 -0,014 -0,387 -0,159 0,497 0,133 0,593 -0,097 0,156 0,767 -0,104 1,000

Na -0,297 -0,239 0,000 0,000 -0,232 0,404 0,060 0,361 0,000 -0,112 0,767 0,081 0,621 0,500 0,140 -0,179 -0,037 -0,298 0,809 -0,170 -0,152 0,778 -0,207 1,000

Zr 0,131 0,246 0,000 0,000 0,049 0,348 0,448 0,185 0,000 0,308 0,289 -0,073 0,345 0,227 -0,101 0,236 0,123 0,037 0,141 0,028 0,183 -0,002 0,146 0,210 1,000

Pb 0,106 0,299 0,000 0,000 0,242 -0,023 0,251 0,437 0,000 0,256 0,174 0,402 0,450 -0,025 0,281 0,225 0,358 0,180 0,312 -0,115 0,307 0,272 0,493 0,048 0,224 1,000

P 0,201 0,132 0,000 0,000 0,192 0,536 0,948 0,440 0,000 0,764 0,280 -0,139 0,073 0,369 0,477 0,657 0,863 0,008 -0,020 0,188 0,042 0,098 0,146 0,065 0,365 0,235 1,000

S 0,102 0,049 0,000 0,000 -0,051 -0,061 -0,106 0,104 0,000 -0,177 0,322 0,180 0,030 0,041 0,240 0,058 0,102 0,064 0,380 -0,104 0,218 0,428 0,208 0,266 -0,378 0,177 -0,018 1,000

Ti -0,471 -0,280 0,000 0,000 0,413 0,538 -0,054 0,117 0,000 0,349 0,122 -0,029 0,237 0,601 0,252 -0,097 -0,054 0,115 -0,097 0,627 -0,493 0,130 -0,349 -0,025 -0,079 -0,191 -0,080 -0,233 1,000
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Análise de Pearson para as concentrações químicas dos elementos selecionados considerando as amostras dos terraços*. 

 

*Os coeficientes de correlação de Pearson destacados foram considerados mais importantes por estarem associados à elementos de grande ocorrência na região de estudo e por 

apresentarem valores maiores que 0,700. 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson 

Terraços
As Ba Bi Cd Co Cr Cu Li Mo Ni Sc Sr Th V Y Zn Be Mn Al Fe Ca K Mg Na Zr Pb P S Ti

As 1

Ba 0,609 1

Bi 5,882E-16 -3,34336E-16 1

Cd -5,882E-16 3,34336E-16 -1 1

Co 0,508 0,514 -3,32241E-16 3,32241E-16 1

Cr -0,065 -0,069 6,42165E-17 -6,42165E-17 0,393 1

Cu 0,162 -0,031 8,53482E-17 -8,53482E-17 0,426 0,807 1

Li -0,155 0,319 -1,51446E-16 1,51446E-16 0,169 0,286 0,371 1

Mo -5,882E-16 3,34336E-16 -1 1 3,32241E-16 -6,42165E-17 -8,53482E-17 1,51446E-16 1

Ni 0,253 0,191 1,16475E-16 -1,16475E-16 0,747 0,772 0,902 0,433 -1,16475E-16 1

Sc -0,317 -0,147 2,59644E-16 -2,59644E-16 -0,096 0,706 0,470 0,236 -2,59644E-16 0,309 1

Sr -0,119 0,467 -7,23691E-17 7,23691E-17 -0,021 -0,482 -0,361 0,442 7,23691E-17 -0,225 -0,299 1

Th -0,269 0,132 3,57698E-16 -3,57698E-16 -0,061 0,097 0,164 0,461 -3,57698E-16 0,142 0,322 0,489 1

V -0,242 -0,098 2,70424E-16 -2,70424E-16 0,215 0,937 0,653 0,266 -2,70424E-16 0,582 0,827 -0,412 0,085 1

Y -0,245 0,013 -6,78988E-17 6,78988E-17 0,023 0,520 0,461 0,562 6,78988E-17 0,388 0,567 -0,142 -0,045 0,640 1

Zn 0,510 0,436 -1,02822E-16 1,02822E-16 0,776 0,474 0,690 0,483 1,02822E-16 0,857 0,022 -0,071 0,047 0,254 0,325 1

Be 0,126 0,095 4,46231E-16 -4,46231E-16 0,381 0,507 0,819 0,605 -4,46231E-16 0,784 0,211 -0,045 0,021 0,390 0,631 0,754 1

Mn 0,440 0,576 2,10675E-16 -2,10675E-16 0,751 -0,179 -0,249 -0,130 -2,10675E-16 0,152 -0,405 0,253 -0,161 -0,249 -0,299 0,322 -0,159 1

Al -0,358 0,086 0 0 -0,506 -0,260 -0,096 0,517 0 -0,268 0,216 0,662 0,544 -0,090 0,265 -0,244 0,142 -0,436 1

Fe 0,339 0,481 0 0 0,935 0,380 0,329 0,163 0 0,664 -0,091 0,073 -0,035 0,273 0,083 0,675 0,311 0,758 -0,443 1

Ca -0,009 0,350 5,36284E-17 -5,36284E-17 -0,095 -0,522 -0,281 0,378 -5,36284E-17 -0,227 -0,310 0,817 0,421 -0,494 -0,107 0,044 0,056 0,118 0,650 -0,062 1

K -0,148 0,243 -7,4572E-17 7,4572E-17 -0,221 0,167 0,105 0,477 7,4572E-17 -0,027 0,476 0,173 0,226 0,360 0,665 -0,015 0,200 -0,333 0,538 -0,181 0,215 1

Mg 0,267 0,523 0 0 0,231 -0,154 -0,017 0,441 0 0,074 -0,148 0,486 0,233 -0,196 0,141 0,317 0,199 0,224 0,309 0,147 0,622 0,503 1

Na -0,324 -0,038 9,92238E-17 -9,92238E-17 -0,357 0,207 0,150 0,278 -9,92238E-17 -0,036 0,624 0,091 0,358 0,371 0,357 -0,191 0,068 -0,463 0,529 -0,303 0,064 0,503 -0,085 1

Zr -0,448 -0,374 9,22225E-17 -9,22225E-17 -0,133 0,589 0,554 0,415 -9,22225E-17 0,394 0,561 -0,142 0,505 0,526 0,240 0,113 0,360 -0,558 0,226 -0,182 -0,110 0,090 -0,123 0,209 1

Pb -0,070 0,218 -8,75356E-17 8,75356E-17 -0,135 -0,065 0,182 0,463 8,75356E-17 0,070 0,203 0,446 0,586 -0,048 0,278 0,106 0,298 -0,246 0,657 -0,230 0,504 0,561 0,653 0,193 0,288 1

P 0,127 -0,012 1,49683E-16 -1,49683E-16 0,376 0,717 0,957 0,465 -1,49683E-16 0,862 0,381 -0,303 0,057 0,592 0,597 0,718 0,921 -0,277 -0,021 0,305 -0,222 0,178 -0,007 0,137 0,469 0,186 1

S 0,192 0,278 -7,06477E-17 7,06477E-17 -0,032 -0,234 -0,239 -0,032 7,06477E-17 -0,232 -0,042 0,122 -0,470 -0,100 0,311 -0,092 0,039 0,177 0,129 -0,085 0,123 0,381 0,352 0,019 -0,526 0,190 -0,137 1

Ti -0,045 0,273 -9,18118E-17 9,18118E-17 0,668 0,421 0,088 0,049 9,18118E-17 0,389 0,102 0,051 0,078 0,429 0,017 0,277 -0,068 0,618 -0,414 0,827 -0,174 -0,093 -0,030 -0,167 -0,031 -0,343 0,014 -0,211 1
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Análise de Pearson para as concentrações químicas dos elementos selecionados considerando as amostras dos barrancos*. 

 

*Os coeficientes de correlação de Pearson destacados foram considerados mais importantes por estarem associados à elementos de grande ocorrência na região de estudo e por 

apresentarem valores maiores que 0,700. 

    **Os cálculos de correlação de Pearson que envolveram os elementos Bi e Mo não mostraram resultados satisfatórios. 

 

 

 

 

 

Pearson 

Barrancos
As Ba Bi** Cd Co Cr Cu Li Mo** Ni Sc Sr Th V Y Zn Be Mn Al Fe Ca K Mg Na Zr Pb P S Ti

As 1

Ba 0,692 1

Bi

Cd 1,71E-16 1,45659E-16 1

Co -0,165 0,514 -9,97544E-17 1

Cr -0,702 -0,370 0 0,307 1

Cu 0,479 0,557 6,31504E-17 0,359 -0,091 1

Li -0,298 0,010 3,33781E-17 0,409 0,646 0,463 1

Mo

Ni -0,057 0,495 1,52837E-16 0,914 0,307 0,465 0,485 1

Sc -0,427 -0,292 -2,46573E-16 0,024 0,762 0,191 0,709 -0,014 1

Sr -0,103 -0,009 1,11745E-16 -0,104 0,122 0,098 0,547 -0,020 0,332 1

Th -0,523 -0,226 4,16452E-17 0,213 0,896 0,069 0,725 0,162 0,929 0,301 1

V -0,764 -0,437 2,61066E-16 0,334 0,981 -0,093 0,667 0,311 0,754 0,117 0,863 1

Y -0,530 -0,070 -1,11474E-16 0,728 0,420 0,185 0,479 0,710 0,171 0,000 0,254 0,521 1

Zn 0,701 0,707 -1,69175E-16 0,254 -0,354 0,892 0,168 0,413 -0,094 0,060 -0,198 -0,398 -0,021 1

Be 0,141 0,457 2,32487E-16 0,651 -0,073 0,629 0,453 0,737 -0,024 0,159 -0,063 -0,012 0,693 0,584 1

Mn 0,090 0,656 8,80737E-17 0,915 0,117 0,415 0,344 0,931 -0,142 -0,070 0,025 0,126 0,554 0,429 0,687 1

Al -0,432 -0,402 1,71487E-16 -0,183 0,707 -0,007 0,583 -0,237 0,955 0,359 0,896 0,684 -0,049 -0,252 -0,274 -0,333 1

Fe -0,524 -0,102 8,31588E-17 0,593 0,646 -0,229 0,220 0,606 0,033 -0,237 0,314 0,647 0,538 -0,335 0,026 0,501 -0,046 1

Ca 0,777 0,610 -7,48274E-17 -0,190 -0,636 0,441 -0,278 -0,180 -0,233 0,031 -0,355 -0,717 -0,524 0,687 0,106 -0,009 -0,222 -0,683 1

K -0,487 -0,367 -6,98723E-17 0,002 0,778 0,079 0,767 -0,022 0,946 0,393 0,916 0,780 0,134 -0,219 -0,094 -0,128 0,952 0,093 -0,345 1

Mg 0,886 0,875 -1,14098E-16 0,199 -0,455 0,553 -0,084 0,243 -0,288 -0,102 -0,292 -0,530 -0,359 0,730 0,270 0,421 -0,342 -0,263 0,731 -0,336 1

Na -0,345 -0,348 9,33857E-17 -0,226 0,668 -0,022 0,585 -0,234 0,893 0,409 0,849 0,627 -0,173 -0,224 -0,322 -0,310 0,969 -0,058 -0,204 0,940 -0,257 1

Zr 0,311 0,348 -6,30726E-17 -0,151 0,146 -0,117 -0,091 -0,124 0,164 0,132 0,267 -0,017 -0,608 0,063 -0,421 -0,046 0,268 -0,006 0,296 0,130 0,430 0,380 1

Pb 0,146 0,744 1,16665E-16 0,833 0,130 0,585 0,444 0,796 0,065 0,140 0,227 0,091 0,431 0,555 0,623 0,818 -0,102 0,254 0,241 0,018 0,458 -0,120 0,090 1

P 0,458 0,479 1,93029E-16 0,312 0,031 0,873 0,610 0,485 0,247 0,224 0,147 0,029 0,191 0,758 0,639 0,399 0,068 -0,153 0,236 0,206 0,530 0,118 -0,035 0,449 1

S -0,407 -0,449 -1,31205E-16 -0,207 0,511 0,154 0,454 -0,311 0,884 0,191 0,720 0,536 0,062 -0,122 -0,148 -0,415 0,875 -0,234 -0,088 0,800 -0,396 0,763 -0,072 -0,144 0,080 1

Ti -0,679 -0,260 -7,85971E-17 0,540 0,665 -0,357 0,204 0,538 0,063 -0,179 0,318 0,687 0,637 -0,472 0,065 0,396 -0,014 0,954 -0,796 0,114 -0,454 -0,048 -0,107 0,140 -0,245 -0,176 1
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Análise de Pearson para as concentrações químicas dos elementos selecionados considerando os depósitos atuais*. 

 

*Os coeficientes de correlação de Pearson destacados foram considerados mais importantes por estarem associados à elementos de grande ocorrência na região de estudo e por 

apresentarem valores maiores que 0,700. 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson    

Dep. Atuais
As Ba Bi Cd Co Cr Cu Li Mo Ni Sc Sr Th V Y Zn Be Mn Al Fe Ca K Mg Na Zr Pb P S Ti

As 1

Ba 0,781 1

Bi -2,36971E-16 -3,46919E-17 1

Cd -2,36971E-16 -3,46919E-17 1 1

Co 0,452 0,569 -2,06449E-16 -2,06449E-16 1

Cr -0,112 -0,007 0 0 0,644 1

Cu 0,798 0,646 -3,8406E-16 -3,8406E-16 0,832 0,436 1

Li 0,189 0,324 -3,5355E-16 -3,5355E-16 0,820 0,805 0,637 1

Mo 2,36971E-16 3,46919E-17 -1 -1 2,06449E-16 0 3,8406E-16 3,5355E-16 1

Ni 0,441 0,322 -1,28436E-16 -1,28436E-16 0,867 0,737 0,859 0,755 1,28436E-16 1

Sc 0,671 0,502 1,19445E-16 1,19445E-16 0,826 0,546 0,932 0,627 -1,19445E-16 0,922 1

Sr 0,510 0,307 -1,14834E-16 -1,14834E-16 0,311 0,253 0,600 0,205 1,14834E-16 0,603 0,702 1

Th 0,452 0,432 -3,21295E-16 -3,21295E-16 0,843 0,717 0,808 0,688 3,21295E-16 0,858 0,908 0,497 1

V -0,241 -0,084 1,72565E-16 1,72565E-16 0,541 0,967 0,296 0,768 -1,72565E-16 0,611 0,422 0,176 0,612 1

Y 0,108 -0,031 1,94034E-16 1,94034E-16 0,609 0,683 0,545 0,520 -1,94034E-16 0,796 0,777 0,603 0,811 0,631 1

Zn 0,781 0,473 -1,28243E-16 -1,28243E-16 0,654 0,281 0,868 0,431 1,28243E-16 0,715 0,869 0,468 0,738 0,182 0,537 1

Be 0,609 0,400 3,30354E-16 3,30354E-16 0,734 0,373 0,838 0,464 -3,30354E-16 0,835 0,943 0,709 0,831 0,243 0,809 0,799 1

Mn 0,615 0,895 -5,90724E-17 -5,90724E-17 0,753 0,231 0,673 0,509 5,90724E-17 0,519 0,648 0,402 0,600 0,193 0,290 0,513 0,571 1

Al 0,708 0,515 6,85122E-17 6,85122E-17 0,607 0,146 0,705 0,282 -6,85122E-17 0,576 0,811 0,454 0,734 0,062 0,586 0,854 0,833 0,617 1

Fe -0,163 0,264 1,54581E-16 1,54581E-16 0,619 0,750 0,240 0,617 -1,54581E-16 0,517 0,369 0,191 0,551 0,727 0,468 -0,024 0,262 0,525 0,103 1

Ca 0,657 0,716 -1,07991E-16 -1,07991E-16 0,398 -0,168 0,436 0,060 1,07991E-16 0,188 0,466 0,232 0,368 -0,166 0,115 0,579 0,448 0,762 0,783 0,091 1

K 0,625 0,476 1,97195E-16 1,97195E-16 0,669 0,523 0,819 0,627 -1,97195E-16 0,684 0,803 0,384 0,840 0,466 0,550 0,849 0,662 0,503 0,695 0,163 0,407 1

Mg 0,604 0,900 -2,2979E-16 -2,2979E-16 0,452 -0,090 0,460 0,274 2,2979E-16 0,157 0,380 0,263 0,330 -0,069 -0,005 0,357 0,327 0,900 0,495 0,241 0,788 0,397 1

Na 0,294 0,085 -1,5948E-16 -1,5948E-16 0,291 0,243 0,344 0,296 1,5948E-16 0,415 0,285 -0,016 0,153 0,198 0,047 0,474 0,110 0,073 0,158 -0,054 0,081 0,325 -0,107 1

Zr 0,195 0,081 2,77874E-16 2,77874E-16 0,220 0,556 0,420 0,401 -2,77874E-16 0,467 0,328 0,318 0,354 0,492 0,189 0,276 0,113 -0,013 -0,123 0,148 -0,339 0,501 -0,150 0,501 1

Pb 0,753 0,659 -2,14991E-16 -2,14991E-16 0,765 0,218 0,837 0,397 2,14991E-16 0,704 0,843 0,449 0,778 0,043 0,499 0,780 0,866 0,687 0,832 0,253 0,591 0,646 0,480 0,179 0,084 1

P 0,790 0,686 4,30243E-16 4,30243E-16 0,769 0,327 0,909 0,531 -4,30243E-16 0,764 0,938 0,682 0,817 0,237 0,632 0,866 0,896 0,790 0,872 0,258 0,668 0,790 0,639 0,181 0,163 0,836 1

S 0,466 0,389 1,11352E-16 1,11352E-16 0,492 -0,060 0,455 0,069 -1,11352E-16 0,359 0,580 0,292 0,494 -0,098 0,475 0,605 0,698 0,572 0,864 0,103 0,798 0,342 0,475 -0,091 -0,514 0,677 0,680 1

Ti -0,576 -0,436 8,49245E-17 8,49245E-17 0,094 0,752 -0,150 0,297 -8,49245E-17 0,276 0,072 0,121 0,304 0,811 0,533 -0,199 -0,021 -0,173 -0,193 0,611 -0,399 0,062 -0,383 0,005 0,363 -0,277 -0,134 -0,261 1
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ANEXO V: COEFICIENTES DE REGRESSÃO (R2) 

 

Coeficientes de Regressão encontrados nos gráficos de dispersão geoquímica elaborados para todos os 

pares de elementos que apresentaram valores significativos de correlação de Pearson  

Correlação 
Geoquímica 

Depósito Coeficiente de Regressão (R2) 

Ba X Mn 

Atual 0,801 

Barranco 0,431 

Terraço 0,331 

Co X Mn 

Atual 0,567 

Barranco 0,837 

Terraço 0,564 

Cr X V 

Atual 0,934 

Barranco 0,962 

Terraço 0,879 

Cu X Ni 

Atual 0,738 

Barranco 0,217 

Terraço 0,814 

Al X K 

Atual 0,483 

Barranco 0,906 

Terraço 0,289 

Co X Fe 

Atual 0,383 

Barranco 0,352 

Terraço 0,875 

Fe X Ti 

Atual 0,373 

Barranco 0,909 

Terraço 0,684 

Mn X Ni 

Atual 0,270 

Barranco 0,867 

Terraço 0,023 

Cu X Zn 

Atual 0,753 

Barranco 0,797 

Terraço 0,475 

 


