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RESUMO 
 

 Para avaliar as características geoquímicas da água de algumas lagoas, brejos e 

córregos localizados na porção Noroeste, Leste e Sudeste do Quadrilátero Ferrífero, 

Minas Gerais, determinar a origem litológica ou a influência antrópica de alguns 

elementos metálicos, e verificar a relação existente desses com o carbono orgânico 

dissolvido (COD), foi realizado um estudo geoquímico ambiental. 

Este estudo envolveu a análise dos parâmetros físico-químicos das águas, dentre 

os quais, a temperatura, pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, turbidez, 

alcalinidade, cloreto, e a determinação de elementos metálicos maiores e traço, como, 

K, Fe, Al, Mn, Mg, Ca, Cu, Cr, Co, Ti, Ni, Pb, Zn, Mo e V. Os resultados obtidos foram 

comparados com os valores propostos pela Resolução CONAMA 357/05 para a 

classificação das águas nas Classes 1, 2 e 3. Posteriormente foi verificada as correlações 

dos elementos metálicos entre si e com o COD.  

A metodologia utilizada foi a extração das Substâncias Húmicas Aquáticas 

(SHA), em colunas empacotadas com resina tipo XAD-8, objetivando compreender 

como essas substâncias influenciam o acúmulo e a concentração das espécies metálicas. 

Os resultados observados indicam aumento de concentrações da maioria metais após 

passarem pela coluna de extração (enriquecimento), juntamente com o COD nas 

amostras. Os maiores aumentos foram verificados nos elementos traço como, Cu, Ti e 

Zn.  Correlações positivas entre os alguns dos elementos detectados nas análises, como 

Ca e Mg, e Ca e K, mostram que a maior parte desses metais presentes na água 

apresenta fonte geogênica, e não antropogênica. Observou-se que o único elemento 

encontrado com valores acima do permitido pela Resolução CONAMA (375/05), foi o 

cobre, o que pode ser explicado pela litologia local, já que as águas são influenciadas 

por xistos verdes e filitos, pertencentes ao Grupo Nova Lima do Supergrupo Rio das 

Velhas. Observou-se também, que na amostra ACSH 8, não se pode descartar uma 

possível contaminação antropogênica, pois parâmetros como condutividade elétrica, 

sólidos totais dissolvidos (STD) e alcalinidade, apresentaram valores muito altos, o que 

é devido à presença da grande concentração dos íons, como K+ e Ca+2 nestas águas. 

Além disso esta amostra localiza-se próxima a habitações urbanas. 

 Além da análise dos elementos metálicos maiores e traço, foram feitas 

experiências com as águas do ponto de amostragem ACSH 7, Serra do Caraça, as quais 

foram adicionados alguns metais selecionados e padronizados em laboratório. Para 
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análise do comportamento dos metais em relação ao COD foram adicionados os 

elementos Ti, Fe, Cu, Co, Ni, Cr, Mn, e a soma de todos, de maneira que se pode 

comparar as amostras com adição desses elementos antes e após passar pela coluna de 

extração. Os resultados encontrados foram surpreendentes. Verificou-se que nem todos 

os elementos aumentaram suas concentrações depois da extração, como se esperava. Por 

exemplo, o Ti e Fe, tiveram suas concentrações diminuídas. Aumentaram-se apenas os 

teores de Cu, Co, Ni, Cr e Mn em suas respectivas amostras. Já na amostra, contendo a 

soma de todos elementos acrescentados (ACSH 7hh) observou-se que após passar pela 

coluna de extração, as concentrações dos elementos Co, Cr, Cu, Mn e Ni, diminuíram, 

aumentando apenas os teores de Ti e Fe, ou seja o contrário do que aconteceu nas 

amostras onde os elementos foram acrescentados isoladamente. 

 

Palavras-chave: 

Substâncias húmicas aquáticas (SHA), elementos metálicos, carbono orgânico 

dissolvido (COD), Quadrilátero Ferrífero, geoquímica ambiental. 
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ABSTRACT 

 

To assess the geochemical characteristics of the water of some lakes, swamps 

and streams located in the northwest portion, East and Southeast Quadrangle, Minas 

Gerais, the tracing lithologic or anthropogenic influence of some metallic elements, and 

assess the relationship of these with the Dissolved organic carbon (DOC), a study was 

conducted geochemical environment. 

This study involved the analysis of physical-chemical parameters of water, 

among which temperature, pH, conductivity, total dissolved solids, turbidity, alkalinity, 

chloride, and determination of major and trace metal elements, such as K, Fe, Al, Mn, 

Mg, Ca, Cu, Cr, Co, Ti, Ni, Pb, Zn, Mo and V. The results were compared with the 

values proposed by CONAMA Resolution 357/05 for the classification of waters in 

Classes 1, 2 and 3. Was later verified the correlations of metallic elements among 

themselves and with the DOC. 

The methodology used was the extraction of aquatic humic substances (AHS) in 

columns packed with XAD-8 resin type, to understand how these substances influence 

the accumulation and concentration of metal species. The results indicate increased 

concentrations of most metals after going through the extraction column (enrichment), 

along with DOC in the samples. The largest increases were recorded in the trace 

elements, Cu, Ti and Zn. Positive correlations between some of the elements detected in 

the analysis, such as Ca and Mg, and Ca and K, show that most of these metals in water 

source has George, and not anthropogenic. It was observed that the only element found 

with values above those permitted by CONAMA (375/05), was copper, which can be 

explained by the local lithology, since the waters are influenced by green schists and 

phyllites, in Group Nova Lima Rio das Velhas Supergroup. It was also noted that the 

sample ACSH 8, one can not rule out a possible anthropogenic contamination, since 

parameters such as electrical conductivity, total dissolved solids (TDS) and alkalinity 

showed very high values, which is due to the presence of high concentrations of ions 

such as K + and Ca +2 in these waters. Also this sample is located near urban dwellings. 

            Besides the analysis of major and trace metal elements, experiments were made 

with the waters of the ACSH sampling point 7, Mountain of Caraga, which were added 

a few selected metals and standardized in the laboratory. To analyze the behavior of 

metals in relation to DOC were added to the elements Ti, Fe, Cu, Co, Ni, Cr, Mn, and 



xxi 
 

the sum of all so that you can compare the samples with the addition of these elements 

before and after passing through extraction column. The results were surprising. It was 

found that not all elements have increased their concentrations after the extraction, as 

expected. For example, Ti and Fe, their concentrations had decreased. Only increased 

levels of Cu, Co, Ni, Cr and Mn in their samples. In the sample, containing the sum of 

all elements added (ACSH 7hh) observed that after passing through the extraction 

column, the concentrations of Co, Cr, Cu, Mn and Ni decreased, increasing only the 

amount of Ti and Fe , ie the opposite of what happened in samples where the elements 

were added separately. 

 

Keywords: Aquatic humic substances (AHS), metallic elements, dissolved 

organic carbon (DOC), Quadrangle, environmental geochemistry.  
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1. Introdução 

 

A qualidade e a contaminação da água por metais pesados é um dos grandes 

problemas que atinge a humanidade e o meio ambiente desde os primórdios da 

civilização. Um dos principais responsáveis por tal contaminação são as atividades de 

mineração, as quais causam grandes impactos ambientais ao longo dos cursos d’água. 

Neste contexto se destaca a região do Quadrilátero Ferrífero, localizada na parte centro-

sul de Minas Gerais, por ser considerada como a mais importante província mineral do 

Brasil, devido suas riquezas minerais, principalmente de ouro, ferro e manganês.  

Em toda a área do Quadrilátero Ferrífero, a influência das atividades da 

mineração nos recursos ambientais e, principalmente, na qualidade dos mananciais 

hídricos, é bastante significativa, sendo que um dos mais importantes impactos 

atualmente verificados é o intenso carreamento de sólidos para as calhas dos rios e 

córregos provocados principalmente pelas minerações de ferro. (PRADO & SOUZA, 

2004). 

O Quadrilátero Ferrífero apresenta um quadro morfológico que expressa um 

forte condicionamento litológico, estrutural e tectônico, devidos à variabilidade de 

rochas portadoras de elementos metálicos além das pressões das atividades humanas 

que, há séculos, vem impactando a dinâmica dos cursos d’água e levando a mudanças 

de padrões fluviais (MAGALHÃES, 2004). 

A justificativa da escolha da área em estudo se dá pelo fato de ser uma região 

que apresenta muitos metais em suas águas devido a litologia local, e às atividades de 

mineração. Além disso, nessa localidade há grandes quantidades de substâncias húmicas 

aquáticas, decorrente dos elevados teores de matéria orgânica em decomposição 

presente nos lagos e brejos estudados. 

Com intuito de melhorar sua qualidade e a contaminação ambiental, foram 

realizados estudos os quais se dirigem as pesquisas das características físico-químicas e 

aos teores dos elementos metálicos das águas. Neste contexto ganham cada vez mais em 

importância as substâncias orgânicas e em especial as substâncias húmicas aquáticas 

(SHA), pois segundo Rocha & Rosa (2003), que elas são capazes de controlar as 

propriedades físico-químicas das águas, influenciar na toxicidade de alguns metais, 

formando complexos, reduzir ou aumentar a toxicidade de certos metais, reagir com 

determinadas substâncias utilizadas para o tratamento de água – como cloro – formando 

compostos orgânicos com características cancerígenas, entre outras propriedades.   
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       As substâncias húmicas (SH) são formadas pela transformação de 

biomoléculas, durante o processo de decomposição de resíduos vegetais e animais 

presentes no ambiente. Devido à natureza heterogênea e complexa das SH, pouco se 

sabe sobre sua estrutura química e apresentam-se como misturas heterogêneas de 

moléculas polidispersas com elevada massa molar. Possuem alto teor de grupos 

funcionais contendo oxigênio na forma de carboxilas, hidroxilas fenólicas e carbonilas. 

Por essas características estruturais, as SH podem interagir com metais e compostos 

orgânicos. (ROCHA et al 2009) 

       O entendimento das propriedades das SHA associadas ao transporte, 

labilidade, e à complexação de espécies metálicas em sistemas aquáticos são relevantes 

do ponto de vista ambiental, pois as substâncias húmicas são as principais formas de 

matéria orgânica distribuída no planeta Terra. Segundo Rocha et al (2009), a quantidade 

de carbono presente na Terra, na forma de SH (60.10¹¹ toneladas), excede àquela 

presente em organismos vivos (7.10¹¹ toneladas).    
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1.2 Revisão Bibliográfica 

1.2.1 Substâncias húmicas (SH) 

As substâncias orgânicas em sistemas aquáticos podem ser divididas em 

particuladas e dissolvidas. De acordo com Rocha & Rosa (2003), considera-se como 

Carbono Orgânico Dissolvido (COD) a fração que passa através de membrana filtrante 

0,45 µm e cerca de 50% do COD presente em águas naturais são SHA, sendo elas mais 

elevadas em regiões de brejos, alagadas ou pantanosas. 

Os maiores componentes de matéria orgânica natural do solo e da água são as 

substâncias húmicas (SH). Elas formam depósitos orgânicos nos sedimentos de lagos, 

brejos e rios, e contribuem para coloração marrom nas águas. Além disso, são 

importantes componentes do solo que afetam as propriedades físicas e químicas, 

melhorando sua fertilidade. Em sistemas aquáticos, as SH são chamadas de substâncias 

húmicas aquáticas (SHA), as quais podem afetar o pH e alcalinidade das águas. Elas 

desempenham um significante papel para questões ambientais, por exemplo, na 

interação com elementos metálicos e são conhecidas por suas influências na 

disponibilidade de metais do solo para plantas e microorganismos (ROCHA & ROSA, 

2003). 

Segundo Carswell et al. (1997) e Perry (1983), as SHA são compostos oriundos 

da degradação biológica do material orgânico, tanto de origem vegetal quanto animal, 

depositado nos solos e nas águas, de estruturas poliméricas complexas com massa molar 

variável. Thurman & Malcom (1981) definem as SHA como a porção não específica, 

amorfa, constituída de COD em pH 2 e adsorvente em coluna de resina XAD-8 com 

altos valores de coeficiente de distribuição.  

Além da grande variedade, geralmente as SHA’s compreendem uma mistura 

complexa de moléculas com alto peso molecular semelhantes entre si, apresentando alto 

teor de grupos oxigenados, por exemplo, alcoólicos, fenólicos, carbonílicos e 

carboxílicos (ROCHA & ROSA, 2003). Na literatura existem várias propostas 

estruturais, entretanto, de acordo com Stevenson (1982), nenhuma é inteiramente 

satisfatória. Isso ocorre não apenas em razão da complexidade e da heterogeneidade 

dessas substâncias, mas principalmente pela falta de uma identidade estrutural genérica 

a qual é fortemente influenciada pelo grau e pelo mecanismo de decomposição. A 

Figura 1 mostra uma hipótese do modelo estrutural molecular, proposta por Schulten 

(1995). 
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Figura 2 - Proposta do modelo estrutural molecular das SH.Fonte: SCHULTEN, 1995. 
 

Os metais pesados ocorrem no ambiente aquático sob diversas formas: em 

solução na forma iônica ou na forma de complexo solúveis orgânicos e inorgânicos; 

formando ou ficando retidos às partículas coloidais minerais ou orgânicas, no 

sedimento, ou incorporados na biota (AGUIAR et al., 2002). Tal fato traz relevância às 

pesquisas para caracterizar a reatividade da ligação entre espécies metálicas e SHA.  

 

1.2.2 Metais no ambiente 

 A litologia e outras condições geológicas definem os elementos que se espera 

encontrar em bacias hidrográficas. Porém além das condições naturais, fatores 

antropogêneos contribuem para a ocorrência de certos elementos no ambiente. Assim, 

no meio aquático, os metais são oriundos de fontes naturais como intemperismo 

geológico de rochas, e por meio de fontes antrópicas, como efluentes domésticos e 

industriais, pelo processo de mineração, pela aplicação de pesticidas na agricultura, 

entre outros (EBRAHIMPOUR & MUSHRIFAH, 2008). 

Nos ecossistemas aquáticos, os metais e outros compostos tendem a acumular no 

sedimento (SHRIVASTAVA et al., 2003) e, dependendo das condições ambientais, 

podem começar a ser liberados na coluna d’água tornando-se biodisponíveis. Nestas 

condições podem afetar a biota, sendo incorporados ao longo da cadeia alimentar e 

conseqüentemente podendo causar danos também à saúde humana (KHAN et al, 2005). 

 De acordo com Ferreccio (1998), o problema de  metais no ambiente é sua 

quantidade e forma. Por exemplo, a Cr3+ não apresenta toxidez, já o Cr6+ pode provocar 
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o câncer. Quanto absorvido pelo corpo humano, alguns desses elementos podem 

interagir e mudar de forma.  

 Outros fatores influenciam a ocorrência e os teores de elementos químicos na 

natureza. Dessa forma, dependendo das condições físicas e químicas ambientais, os 

metais podem mudar seu estado de oxidação, formar complexo ou mesmo precipitarem, 

o que pode influenciar suas concentrações no ambiente. É conhecido, por exemplo, o 

caso de Fe, que na forma de Fe 2+ é solúvel, mas, oxidando-se para Fe 3+, fica imóvel 

(vide tabela 1). 

 A quantidade de elementos metálicos liberados e levados pelo intemperismo das 

rochas depende de muitos fatores, como por exemplo: 

1.) Valor de abrasão ( resistência física contra o intemperismo) 

 

2.) Solubilidade -  fortemente influenciada pelo potencial iônico. (vide figura 2). 

 

3.) Mobilidade dos elementos - é influenciada pelos valores de Eh e pH. 
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Figura 2. Solubilidade dos elementos como função do potencial iônico (= raio iônico 

versus valência). Modificada segundo Baumann / Tischendorf (1976), em Roeser, 

2010*. 

* = Notas de aula 
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 A figura 2 mostra como o potencial iônico influencia a solubilidade dos 

elementos na natureza, e a tabela 1 apresenta a influencia do Eh e do pH sobre os 

processos da mobilidade na exosfera. Apresentam-se aqui o comportamento dos 

elementos químicos durante os processos intempéricos e as migrações desses elementos 

durante tais processos. Como por exemplo, tem-se o Fe, que é pouco solúvel e imóvel 

na sua forma Fe3+. Fato que é observado na região estudada, a qual apresentou baixos 

teores de Fe em todas as amostras analisadas. Observa-se que mesmo se tratando de 

uma região chamada Quadrilátero Ferrífero, isso não significa que Fe ocorre em 

concentrações super elevadas nas águas, sendo necessário analisar vários fatores como 

solubilidade, estado de oxidação e mobilidade.  
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Tabela 1 - Mobilidade relativa dos metais no ambiente 

Mobilidade 
relativa Condições do meio ambiente 

 Oxidante Ácido Neutro / alcalino Redutor 

Muito alta 
Cl  I  Br S  

B 
Cl  I  Br S  B 

Cl  I  Br S  B Mo  
V  U  Se  Re 

Cl  I  Br 

Alta 

Mo  V  U  
Se  Re  Ca  
Na  Mg  F  
Sr  Ra  Zn 

Mo  V  U  Se  
Re  Ca  Na  

Mg  F  Sr  Ra  
Zn Cu Co Ni 

Hg Ag Au 

Ca  Na  Mg  F  Sr  
Ra 

Ca  Na  Mg  F  Sr  
Ra 

Média 
Cu  Co  Ni  
Hg  Ag  Au  

As  Cd 
As  Cd As  Cd  

Baixa 

Si  P  K  Pb  
Li  Rb  Ba  
Be  Bi  Sb  
Ge  Cs  Ti 

Si  P  K  Pb  
Li  Rb  Ba  Be  
Bi  Sb  Ge  Cs  

Tl  Fe  Mn 

Si  P  K  Pb  Li  Rb  
Ba  Be  Bi  Sb  Ge  

Cs  Tl  Fe  Mn 
Si  P  K Fe  Mn 

Muito baixa 
(até imóvel) 

Fe  Mn  Al  
Ti  Sn  Te  
W  Nb  Ta  
Pt  Cr  Zr  
Th  REE 

Al  Ti  Sn  Te  
W  Nb  Ta  Pt  

Cr  Zr  Th  
REE 

Al  Ti  Sn  Te  W  
Nb  Ta  Pt  Cr  Zr  
Th  REE  Zn  Cu  

Co  Ni  Hg  Ag  Au 

Al  Ti  Sn  Te  W  
Nb  Ta  Pt  Cr  Zr  
Th  REE S  B  Mo  
V  U  Se  Re  Zn  

Co  Cu  Ni  Hg  Ag  
Au  As  Cd  Pb  Li  
Rb  Ba  Be  Bi  Sb  

Ge  Cs  Tl 

 
 

A neoformação dos minerais durante o intemperismo depende especialmente do 

mineral presente, daqueles que não foram decompostos e levados embora pelas soluções 

aquosas (chuva - riacho - rio - mar). Este fator é determinado pela mobilidade dos 

elementos, isto é, pelo fator de quais elementos ficaram estáticos e quais migraram, ou 

seja, os que foram transportados pela água. Assim, observamos pelas análises dos solos, 

mas também das águas continentais e do mar, que, basicamente, os elementos Cl, I,  Br, 

Na, K, Ca e Li  são sob quase todas as condições, bem móveis, enquanto outros como 

Al, Ti, Sn, Fe e Si, essa mobilidade, por sua vez é altamente influenciada pelos fatores 
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de Eh e pH na superfície. Assim, certos elementos ficam sob certas condições estáveis e 

quando mudam as condições de Eh e pH, eles se tornam elementos móveis. 

 

1.2.3 Classificação geoquímica dos elementos  

Os elementos químicos, que ocorrem naturalmente no ambiente, podem ser 

classificados segundo vários aspectos. Na química geralmente aplica - se a classificação em 

elementos metálicos e não metálicos. A geoquímica oferece outros aspetos para classificar os 

elementos. Uma classificação básica foi criada por Goldschmidt já em 1923. Conforme a 

distribuição dos elementos nos principais tipos de meteoritos e nas geoesferas, Goldschmidt 

propôs a seguinte classificação: 
 

- Elementos siderófilos 

(Sideros do grego = ferro) são elementos que têm fortes afinidades com ferro metálico. 

Eles ocorrem, por exemplo, em meteoritos do tipo siderito ou siderólito. 

- Elementos calcófilos 

(Chalkos do grego = cobre) são elementos que têm fortes afinidades com cobre. Fazem 

parte deste grupo principalmente aqueles elementos que formam, entre outras, as jazidas 

dos sulfetos. 

- Elementos litófilos 

(Lithos do grego = rocha) são aqueles que têm afinidades com oxigênio e participam 

dominantemente na formação da crosta terrestre (principalmente na formação dos 

silicatos). Eles representam o maior grupo de elementos dentro dessa classificação. 

- Elementos atmófilos 

(Atmos = indivisível; átomos) são os elementos gasosos que formam a nossa atmosfera. 

Observe, que Hg, que já faz parte dos elementos calcófilos. HgS = cinábrio , pode ser 

considerado sendo também um elemento atmófilo. 

 Essa classificação não conteve a lista dos elementos biófilos, complementada 

pelo próprio Goldschmidt em 1924:      

-Elementos biófilos (biosfera = da vida) são os elementos que participam na formação 

da matéria orgânica.     

            Pesquisas na natureza mostram que alguns elementos químicos só ocorrem 

numa certa geoesfera, enquanto outros podem ocorrer em mais do que só uma 

geoesfera. Assim, o oxigênio encontra - se na atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera, 

enquanto Si e Al, por exemplo, fazem parte quase exclusivamente, da litosfera. 
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          Conseqüentemente existem elementos químicos que podem apresentar mais do 

que um caráter geoquímico (siderófilo, calcófilo, litófilo, hidrófilo ou atmófilo). 

Encontram-se vários elementos com mais do que uma afinidade na tabela. Em alguns 

casos a afinidade secundária e marcada colocando o elemento em parênteses. Isso já era 

conhecido, em parte na época, em que Goldschmidt elaborou a sua classificação e assim 

respeitada na tabela. 

            Em outros casos, pesquisas posteriores evidenciaram este multicarácter de 

alguns elementos. De maneira que esta classificação deveria ser, em partes, um pouco 

modificada e/ou complementada conforme novos conhecimentos científicos. Mas, 

considerando que hoje em dia existem muitas outras classificações, muitos autores 

preferem não mudar a composição originalmente apresentada por Goldschmidt. Assim 

por exemplo, poderia  considerar sob certas circunstâncias o cobalto (Co), que segundo 

Goldschmidt (1923) é um elemento siderófilo, sendo também um elemento biófilo, uma 

vez que ele participa na formação do complexo da vitamina B12.  
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Tabela 2 - Classificação geoquímica dos elementos segundo 

Goldschmidt (1923), complementado pelos 

elementos biófilos 

Classificação 
geoquímica dos 

elementos segundo 
Goldschmidt (1923) 

Elementos metálicos 

Elementos siderófilos 
Au Ge Sn (Pb) C P (As) 
Mo (W) Re Fe Co Ni Ru 

Rh Pd Os Ir Pt 

Elementos calcófilos 

Cu Ag Zn Cd Hg Ga In Tl 
(Ge) (Sn) Pb As Sb Bi 

(Mo) S Se Te Fe (Co) (Ni) 
(Ru) (Pd) (Pt) 

Elementos litófilos 

Li Na K Rb Cs Fr Be Mg 
Ca Sr Ba Ra (Zn) (Cd) B 
Al Sc Y La Ce Pr Nd Sm 
Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm 

Yb Lu Ac Th Pa U Np Pu 
Am Cm Ga (In) (Tl) C Si 
Ti Zr Hf (Ge) (Sn) (Pb) V 
Nb Ta P As O Cr W Mn 

(Fe) (Co) (Ni) H F Cl Br J 

Elementos atmófilos 
H C N O J Hg He Ne Ar 

Kr Xe Rn 

Elementos biófilos 
H C N O P (Na) (Mg) S Cl 
(K) (Ca) (Fe) (B) (F) (Si) 

(Mn) (Cu) (J) 

 

 São as características mencionadas na tabela 1, que definem a ocorrência de 

alguns elementos em certos lugares na natureza. Assim, por exemplo, espera-se em 

áreas de rochas silicatadas sempre elementos como Na, K, Ca, Al e Si que participam 

entre outros na formação dos feldspatos, micas, anfibólios e pirixênios, principais 

formadores de rochas silicaticas. Em regiões de rochas carbonáticas, espera-se Ca e Mg, 

os quais representam os principais componentes dos carbonatos e numa região de 

mineralização de Au, espera-se elementos calcófilos, ligados com a paragênese dos 

sulfetos que hospede o Au. 
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2.  Objetivos 

2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo dessa pesquisa é verificar as interações entre os elementos metálicos 

e o carbono orgânico dissolvido (COD), através de análises geoquímicas nas águas de 

lagoas, brejos e córregos localizados ao Noroeste, Leste e Sudeste do Quadrilátero 

Ferrífero. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

� Realizar estudos metodológicos para determinar as concentrações dos 

elementos metálicos e do COD em amostras “simples”, ou seja, são as águas 

tiradas do campo e que não foram passadas pela coluna de extração, e em 

amostras “concentradas”, águas que percolaram através da coluna de 

extração.  

 

� Estudar as concentrações dos elementos metálicos e do COD em águas 

“tratadas”, que são amostras de águas naturais, como as da Serra do Caraça, 

acrescidas de alguns metais, dentre os mais abundantes na região, 

objetivando verificar como alguns metais interagem com o COD e entre si. 

 
� Caracterizar alguns parâmetros de qualidade de água, de acordo com a 

Resolução CONAMA 375/05. 
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3. Caracterização Geográfica e Geológica da Área de Estudo  

3.1 Aspectos Gerais do Quadrilátero Ferrífero (QF) 

A região onde as pesquisas foram realizadas localiza-se nas partes, Noroeste, 

Leste e Sudeste do Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais. Em função da sua 

história e dos recursos minerais que ainda encerra, o QF pode ser considerado como a 

mais importante província mineral do Brasil.   

O QF foi importante pólo aurífero na época do ciclo do ouro, com seu marco no 

final do século XVII quando várias mineradoras se espalharam pelo interior do Brasil, o 

que contribuiu para a interiorização e urbanização do país. 

Segundo Dorr (1969), o QF representa uma região geologicamente muito 

importante, constituindo uma das áreas clássicas da Geologia Pré-Cambriana mundial, 

devido a suas riquezas minerais, que além do ferro tem-se, principalmente ouro e 

manganês.  

Do ponto de vista geomorfológico o Quadrilátero Ferrífero está inserido nas 

terras altas do centro de Minas, com grande diversidade de relevo e altitudes máximas 

na casa dos 2000 m. Apresenta grande diversidade de biomas, que incluem resquícios 

de mata atlântica, trechos de cerrado, campos rupestres, onde vivem diversas espécies 

vegetais e animais, algumas delas se encontram vulneráveis às ameaças provenientes da 

expansão das atividades mineiras e da ocupação urbana em desarmonia com usos 

sustentáveis do território (SILVA, 2007). É a sede de diversas áreas de proteção 

ambiental e de diversas categorias de unidades de conservação, dentre as quais a Área 

de Proteção Ambiental das Andorinhas, o Parque Estadual do Itacolomi, a Floresta do 

Uaimii, o Parque Estadual do Rola –Moça, Estação Ecológica do Tripuí e a Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) da Serra do Caraça. 

Os rios e córregos desta região vêm sendo estudados há vários anos, e a presença 

de atividades antrópicas, como a mineração, é a causa principal de alterações nestes 

cursos d’águas. Devido ao impacto ambiental iniciado na época do ciclo do ouro, o qual 

ainda permanece nos dias de hoje, encontram-se muitos metais pesados nos cursos 

d’água, como cádmio, mercúrio, arsênio, que além prejudicar a saúde da população, 

contaminam o meio ambiente destruindo a flora e fauna local.   
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3.2 Geografia  

 O Quadrilátero Ferrífero (QF), assim denominado pelas suas riquezas em 

minérios de ferro, cobre uma área de aproximadamente 7200 km2, que se encontra na 

porção centro-sul do estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 19º45’ a 20º30`S e 

44º30’ a 43º07`W. Esta área engloba totalmente ou parcialmente terrenos dos 

municípios de Alvinópolis, Barão de Cocais, Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, 

Congonhas, Ibirité, Igarapé, Itabira, Itabirito, João Monlevade, Mariana, Nova Lima, 

Ouro Branco, Ouro Preto, Rio Acima, Sabará, Santa Bárbara, entre outros (SILVA, 

2007).  

  

3.3 Relevo 
 

 O relevo do Quadrilátero Ferrífero apresenta-se como uma superfície 

topograficamente elevada, em contraste com as terras baixas e as colinas dos  

complexos  metamórficos adjacentes,  onde  as  altitudes,  comumente,  são  inferiores  a  

900 metros.  Em suma, a região corresponde a uma superfície planáltica, onde a 

morfologia varia de suaves colinas nas áreas associadas às formações graníticas e 

gnáissicas, a trechos bastante acidentados, onde predominam cristas com vertentes 

ravinadas e vales encaixados, associados aos afloramentos de quartzitos, itabiritos e de 

canga ferruginosa (HERZ, 1978).  

 As altitudes médias giram em torno de 1000 metros, onde as cotas mais elevadas 

estão situadas na Serra do Caraça, a leste, alcançando níveis superiores a 2000 metros, e 

as mais baixas a noroeste de Ouro Preto, nos arredores do distrito de Amarantina, e no 

município de Sabará, onde as cotas chegam a alcançar 600 metros (HERZ, 1978). Em 

geral, as altitudes maiores aparecem nas serras que demarcam os limites da região, 

sobretudo, nos maciços formados por itabirito e quartzitos do Supergrupo Minas e do 

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

entorno do Quadrilátero Ferrífero, comumente, associada aos terrenos dos complexos 

metamórficos. 
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3.4 Hidrografia 

 

 A rede hidrográfica do Quadrilátero Ferrífero é representada por duas 

importantes bacias, denominadas Bacia do Rio São Francisco e Bacia do Rio Doce. A 

primeira representada pelas bacias do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba e, a segunda, 

na parte sul e sudeste do QF pelas bacias do Rio do Carmo, e do Rio Piranga, após a sua 

confluência com o Rio Doce, e na parte norte e nordeste do Rio Piracicaba, quando se 

junta ao Rio Doce próximo à Ipatinga. Os cursos dos rios se encontram bastante 

influenciados pela estrutura das rochas, desta forma, comumente aparecem vales 

profundos e encaixados, trechos encachoeirados, principalmente, na área em que se 

encontra a bacia do Rio das Velhas, nas porções centro-sul e norte, onde as diferenças 

de níveis no relevo são mais comuns (BARBOSA & RODRIGUES, 1967).  Os 

divisores hidrográficos mais importantes são: a Serra da Moeda, a oeste, dividindo as 

bacias do Rio das Velhas e do Paraopeba e as serras do Caraça e de Antônio Pereira, na 

porção centro leste, dividindo as bacias do Rio das Velhas e do Piracicaba. 

 

3.5 Clima 

 

 O clima é do tipo Cwa caracterizado como temperado-quente, com duas estações 

bem definidas: verão chuvoso e inverno seco. A temperatura média anual situa-se em 

torno de 20º C e a precipitação média varia entre 1300 mm, na porção leste, a 2100 mm, 

na poção sul, em Ouro Preto (HERZ, 1978). No contexto regional, o clima é 

influenciado pelas expressivas variações de altitude favorecendo o surgimento de 

microclimas locais, que apresentam condições de temperatura e umidade diferentes 

daquelas encontradas em áreas  relativamente  próximas. Nas áreas mais elevadas é 

comum a existência de forte radiação solar, constante incidência de ventos, elevada 

amplitude térmica diária e tempestades de raios (DUTRA et al., 2002).  
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3.6 Vegetação 

 

 As variedades de vegetação que predominam no Quadrilátero Ferrífero são: a 

Floresta Estacional Semidecidual (RADAMBRASIL, 1983) e as áreas de transição da 

Floresta para o Cerrado (FARIAS, 1992), que aparecem, geralmente, sob a forma 

secundária e bastante alterada.  Devido à influência das características geológicas e da 

altitude, também são encontrados outros tipos de cobertura vegetal, sobretudo, de 

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

campos rupestres sobre os afloramentos rochosos e campos ferruginosos (RIZZINI, 

1979).   

 A cobertura vegetal atual reflete o resultado da atuação humana sobre o meio 

ambiente, havendo destaque para as áreas em que a cobertura vegetal original foi 

substituída pelas lavras de mineração, pastagens e pelos reflorestamentos de eucaliptos. 

Entretanto, também são encontrados importantes remanescentes florestais sobre as 

encostas de serras devido à dificuldade de acesso e, também, nas diversas unidades de 

conservação que estão demarcadas na região. 

 

3.7 Geologia e Litologia 

 A geologia do Quadrilátero Ferrífero é bastante complexa. Nessa região, há no 

mínimo três supergrupos de rochas sedimentares separadas por discordâncias principais. 

As rochas da área encontram-se dobradas, falhadas e foram metamorfisadas em graus 

variáveis. Do ponto de vista geotectônico, o Quadrilátero Ferrífero está inserido na 

Província São Francisco, situando-se no extremo sul da área ocupada pelo Cráton de 

mesmo nome e corresponde a um fragmento crustal polpado, em parte, da Orogênese 

Brasiliana (DORR, 1969). 
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Figura 3: Situação geológica (simplificada) do Quadrilátero Ferrífero, segundo DORR 

(1969) Fonte:  SILVA (2010) 
 

 As unidades litoestratigráficas que compõem o Quadrilátero Ferrífero são: o 

Embasamento Cristalino (Complexos Metamórficos), o Supergrupo Rio das Velhas, o 

Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi. Localmente são observadas bacias terciárias 

como Fonseca e Gandarela. 

 

3.7.1 Embasamento Cristalino 
 

O embasamento cristalino é constituído por complexos gnáissicos metamórficos 

denominados de Complexo Bonfim e Complexo Moeda (a Oeste da Serra da Moeda), 

Complexo Congonhas (a Sudoeste do Quadrilátero Ferrífero), Complexo Santa Rita (a 

Sudoeste da Serra de Ouro Branco), Complexo Caeté (a Leste da cidade de Caeté), 

Complexo de Belo Horizonte situado ao Norte da Serra do Curral e a Leste da Serra do 

Caraça Complexo de Santa Bárbara.  

Estes complexos são constituídos por rochas gnáissicas polideformadas de 

composição tonalítica à granítica, e subordinadamente por granitos, granodioritos, 

anfibolitos e intrusões máfica a ultramáfica (HERZ, 1978). Suas bordas apresentam-se 

cisalhadas e representam porções de um antigo embasamento (EVANGELISTA & 

MULLER, 1986; LADEIRA et al., 1983; TEIXEIRA, 1982; ALMEIDA 1977). 

Resultam do intemperismo de tais rochas principalmente a liberação dos elementos 

metálicos cálcio (Ca), potássio (K) e sódio (Na). 
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3.7.2 Super Grupo Rio das Velhas 

 

Dorr (1969) denomina as rochas metavulcânicas e metassedimentares, 

anteriormente denominadas por Derby (1906), de Série Minas por Série Rio das Velhas 

e, com base em uma discordância pouco expressiva, subdivide esta série em dois grupos 

(Nova Lima (base) e Maquiné (topo)).  

Trabalhos mais atuais substituem o termo Série por Supergrupo. Dorr (1969) 

subdivide o Grupo Maquiné em duas formações: Formação Palmital (base) e Formação 

Casa Forte. A primeira é constituída por quartzitos sericíticos, filitos quartzosos e 

filitos. O contato desta formação com o Grupo Nova Lima apresenta-se ora discordante, 

ora concordante e ora gradacional. A segunda é originalmente definida por Gair (1962), 

e é constituída por quartzitos sericíticos, cloríticos a xistosos e filitos. O contato desta 

última Formação com a Formação Palmital é gradacional e marcado por uma camada de 

conglomerado.  

Ladeira (1980) interpreta os sedimentos do Grupo Nova Lima como sendo 

representativo de uma seqüência do tipo "greenstone belt" e subdivide o Grupo Nova 

Lima em três unidades, da base para o topo: Unidade Metavulcânica, composta por 

serpentinitos, esteatitos, talco-xistos, anfibolitos metamorfisados, metabasaltos e 

metatufos, além de komatiítos com estruturas pinifex; Unidade Metassedimentar 

Química, representada por xistos carbonáticos, metacherts, formações ferríferas 

bandadas e filitos. Unidade Metassedimentar Clástica, representada por quartzo-xistos, 

quartzo filitos, quartzitos impuros e meta conglomerados. 

Como já foi mostrado por vários autores, o Supergrupo Rio das Velhas com suas 

unidades metavulcânicas e ultrabásicas, fornecem para o ambiente (solos, água e 

sedimentos), elementos como cobalto (Co), níquel (Ni), cobre (Cu) e no caso de 

mineralizações de ouro, elementos calcófilos como arsênio (As), cádmio (Cd), chumbo 

(Pb), zinco (Zn) e cobre (Cu). 
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3.7.3 Super Grupo Minas e Itacolomi 

 

Derby (1906) definiu a Série Minas, a qual sofreu muitas modificações, 

principalmente em função dos novos conhecimentos adquiridos. A Série Minas de 

Derby (1906), hoje é denominada de Supergrupo Minas e é subdividida da base para o 

topo nos grupos Tamanduá, Caraça, Itabira e Piracicaba.  

Segundo Simons & Maxwell (1961), o Grupo Tamanduá é representado por um 

conjunto de quartzitos, filitos, xistos quartzosos e argilosos, itabiritos filíticos e 

dolomíticos, e conglomerados .  

Segundo Villaça (1981), a Formação Moeda seria representada por 

conglomerados e quartzitos grosseiros de origem fluvial e quartzitos finos e filitos de 

origem transicional - marinha.  

De acordo com Moraes (1985), os depósitos de filitos da Formação Moeda, 

itabiritos da Formação Cauê e os carbonatos da Formação Gandarela foram originadas a 

partir de um evento transgressivo e estes sedimentos podem ser associados às fácies 

distais da Formação Moeda. 

Dorr (1969) subdividiu o Grupo Itabira em duas formações, da base para o topo: 

A Formação Cauê, que é representada predominantemente por uma formação ferrífera 

do tipo lago superior e subordinadamente por itabiritos dolomíticos e anfibolíticos com 

pequenas lentes de filitos e margas e alguns horizontes manganesíferos. 

E, a Formação Gandarela, a qual foi definida inicialmente por Dorr (1958) como sendo 

constituída por camadas de rochas carbonáticas representadas principalmente por 

dolomitos e subordinadamente por itabiritos, filitos dolomíticos e filitos. 

Além disso, Dorr (1969) também subdividiu o Grupo Piracicaba em cinco 

formações, da base para o topo: A Formação Cercadinho, que é representada por 

quartzito ferruginoso, filito ferruginoso, filito, quartzito e pequenas intercalações de 

dolomito; Formação Fecho do Funil, representada por filito dolomítico, filitos e 

dolomitos impuros; Formação Taboões, representada por quartzito fino e maciço; 

Formação Barreiro, representada por filito e filito grafitoso; E, a Formação Sabará, 

representada por filito, clorita-xisto, grauvacas e localmente tufos e cherts. 

 De acordo com Moraes (1985), a Formação Cercadinho representa um depósito 

do tipo deltáico originado a partir de uma seqüência regressiva interrompida por uma 
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fase transgressiva responsável pelos filitos dolomíticos da Formação Fecho do Funil e 

filitos grafitosos da Formação Barreiro. 

A Série Itacolomi foi definida por Guimarães (1931), como uma unidade que 

repousa discordantemente sobre os sedimentos da Série Minas. Atualmente esta série é 

denominada de Grupo Itacolomi e é representada por quartzitos, quartzitos 

conglomeráticos e lentes de conglomerado com seixos de itabirito, filito, quartzito e 

quartzo de veio, depositados em ambiente litorâneo ou deltáico (DORR 1969). 

Segundo Glöckner (1981), o Grupo Itacolomi representa um bloco 

tectonicamente alóctone de posição estratigráfica incerta. 

O Grupo Itacolomi foi depositado em uma margem de bacia intra ou 

epicontinental e estes autores, propõem uma correlação entre os metassedimentos desse 

grupo com os da Formação Moeda e do Grupo Tamanduá, compondo uma mesma 

unidade faciológica, segundo Alkmim et al. (1988). 

A litologia acima é responsável pela contribuição para o ambiente, 

principalmente de elementos como, ferro (Fe), magnésio (Mg) e manganês (Mn). 

3.8 Localização da área de estudo 

As áreas estudadas encontram-se no Nordeste, Leste e Sudeste do Quadrilátero 

Ferrífero. A figura 4 apresenta de maneira detalhada os pontos de amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Localização dos pontos de amostragens 
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Figura 5: Localização dos pontos de amostragens, georreferenciados 

 

3.9 Litologia das áreas estudadas  

A tabela 3 apresenta as situações litológicas em torno das águas onde foram 

coletadas as amostras. As colunas 4 e 5 listam os elementos metálicos que se espera 

encontrar nas águas devido à litologia local. Porém a ocorrência desses metais não 

depende apenas das condições litológicas. A presença desses metais nas águas coletadas 

pode estar relacionada ao intemperismo das rochas, a solubilidade e a mobilidade dos 

metais, (vide 1.2.1 Metais no Ambiente). 
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Tabela 3: Litologia da área estudada 

Amostra Formações geológicas - litologia Principais minerais Elementos 
metálicos 
maiores 

Elementos 
metálicos 
traços 

ACSH 1 
 
ACSH 2 
 
ACSH 3 
 
ACSH 4 
 
ACSH 5 

Canga: conglomerados brechoides de formação 
ferrífera cimentado por limonita 
Supergrupo Minas 
Cauê: itabiritos (dolomítico e silicoso) 
Gandarela: dolomitos - itabiritos dolomiticos, 
filitos 
Cercadinho quartizito ferruginoso, quartizito, 
quartizito sericita-xisto  e filito) 
Supergrupo Rio das Velhas:* 
Nova Lima:  xistos verdes e filitos 
(metassedimentares  e metavulcânicos) com 
camadas finas interestratificações de formações  
ferríferas; 

Hematita (Fe2O3) 
Magnetita 
(Fe3+

2Fe2+O4) 
Quartzo (SiO2) 
Goethita Fe3+O(OH) 
Muscovita/Sericita/ 
Fuchsita  
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

Si, Al, Fe, 
Mn, Mg, 
K 
 
 

V, Cr, Ni, 
Co 

ACSH 6 Branco Branco Branco Branco 
ACSH 7 Supergrupo Minas 

Cambotas- Quartizitos com diques de rochas 
máficas 

Quartzo (SiO2) 
Muscovita/sericita 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

Si, Al, K   

ACSH 8 Aluvião / Canga:  conglomerados brechoides de 
formação ferrífera cimentado por limonita 
Supergrupo Minas 
Cercadinho quartizito ferruginoso, quartizito, 
sericita-xisto  e filito) 
 

Goethita Fe3+O(OH) 
Quartzo (SiO2) 
Muscovita/Sericita 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

Si, Al, Fe, 
Mn, K 

 

ACSH 9 Canga: 
Supergrupo Rio das Velhas: * 
Maquine: quartizitos conglomerados, filitos 
quartzosos 
Embasamento 
Granitos Gnáisses  

Goethita Fe3+O(OH) 
Quartzo (SiO2) 
Muscovita/Sericita 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 
Plagioclásio 
(Na0.5Ca0.5Si3AlO8) 
Feldspato 
alcalino/ortodásio 
(KAlSi3O8) 
Biotita 
(KMg2.5Fe2+

0.5AlSi3O10 

(OH)1.75F0.25    )       

Si, Al, Fe, 
Mg,  Ca, 
Na, K 
 

Cr V Co 
Ni Sr 

ACSH 10 Supergrupo Rio das Velhas: * 
Maquine: quartizitos conglomerados, filitos 
quartzosos 
Embasamento 
Granitos Gnáisses 

Plagioclásio 
(Na0.5Ca0.5Si3AlO8) 
Feldspato 
alcalino/ortoclásio 
(KAlSi3O8) 
Quartzo (SiO2) 
Biotita 
(KMg2.5Fe2+

0.5AlSi3O10 

(OH)1.75F0.25  )       
Muscovita/Sericita 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

Si, Al, Fe, 
Mg, Ca, 
Na, K  
 

Sr 

ACSH 11 Supergrupo Minas 
Itacolomi:  quartizitos com lentes de 
conglomerados e filitos 
Cercadinho quartizito ferruginoso, quartizito  

Quartzo 
Muscovita/Sericita 
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 
Hematita (Fe2O3) 

Si, Al, Fe,  
K 

V, Co  
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4.  Metodologia 

 A metodologia aplicada no sentido de alcançar os objetivos estabelecidos foi 

dividida nas seguintes etapas: definição dos pontos amostrais, preparação do material 

para coleta, medições in situ, coleta e amostragens de água, medições em laboratório, 

método titulométrico, extrações das Substâncias Húmicas Aquáticas (SHA”s), resina 

Amberlite XAD 8, purificação da resina XAD 8, montagem das colunas, metodologia 

de extração das SHA’s, análise no ICP–MS. 

 

4.1 Definição dos pontos de amostragem 

Para o presente trabalho foram realizadas três campanhas de amostragem de 

água, a primeira realizada no dia 28 de abril de 2009, em cinco lagoas no Município de 

Barão de Cocais, Minas Gerais, e a segunda no dia 13 de agosto de 2009, na Serra do 

Caraça, Minas Gerais, e a terceira no dia 26 de maio de 2010, em lagoas, brejos e 

córregos localizadas em Mariana/MG.  

Os pontos de amostragem foram definidos por meio de estudos cartográficos da 

região e por visitas a campo, levando sempre em consideração a possibilidade de 

amostragem, a litologia local, e a presença de substâncias húmicas aquáticas nos lagos, 

brejos e córregos estudados. Ao todo foram estabelecidos 10 pontos de amostragens. As 

coordenadas destes pontos foram determinadas por meio de GPS e em seguida 

marcadas no mapa da região (Figura 4). 

As amostras foram nomeadas de ACSH 1, ACSH 2, ACSH 3, ACSH 4, ACSH 

5, ACSH 6, ACSH 7, ACSH 8, ACSH 9, ACSH 10 e ACSH 11, que correspondem aos 

10 pontos de coleta, que não passaram pela coluna de extração (discutida nos próximos 

tópicos), sendo o ponto ACSH 6, o branco. Já as amostras nomeadas de ACSH 1A, 

ACSH 2A, ACSH 3A, ACSH 4A, ACSH 5A, ACSH 6A, ACSH 7A, ACSH 8A, ACSH 

9A, ACSH 10A e ACSH 11A, são aquelas que passaram através da coluna de extração. 
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Tabela 4 – Localização dos Pontos de amostragens e nomenclatura utilizada nas 

amostras. 

 
Pontos 

amostrais 
Coordenadas Tipos de cursos de 

água 
  Longitude Latitude   

ACSH 1 648661 7785960 Lagoa do Horto 
ACSH 2 648892 7786909 Brejo 
ACSH 3 651702 7789472 Lagoa dos Coitos 
ACSH 4 653434 7790849 Brejo 
ACSH 5 653266 7790598 Lagoa das Antas 
ACSH 6 Branco Branco           Branco 
ACSH 7 659497   77599196 Córrego Cascatinha 
ACSH 8 664088 7748868 Lagoa 
ACSH 9 665956 7752522  Córrego Tambor 

ACSH 10 665985 7752970 Brejo 
ACSH 11 659227 7758433 Brejo 

 
 

 Abaixo estão representados os três diferentes tipos de cursos de água coletados, 

um brejo, uma lagoa e um córrego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6: Local da coleta da quarta amostra, ACSH 4, Brejo. Barão de Cocais/MG. 
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Figura 7: Local da coleta da quinta amostra, ACSH 5, Lagoa das Antas. Barão de 
Cocais/MG. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 8: Local de coleta da sétima amostra, ACSH 7, Córrego Cascatinha. Serra do 

Caraça/MG. 
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4.2 Preparação do material para coleta 
 

 Foram definidos procedimentos para evitar a contaminação das amostras de 

água, de acordo com a metodologia proposta por Agudo (1987). Dessa forma, os frascos 

a serem utilizados para a coleta das amostras, foram devidamente lavados com água 

destilada, e secos em laboratório. Posteriormente, em campo, foi realizado o ambiente 

três vezes em cada frasco com a água da lagoa em estudo, com objetivo de evitar uma 

possível contaminação.  

Para as coletas nas margens das lagoas, brejos, e córregos utilizou-se um tipo de 

amostrador que consiste de um frasco de 2 litros acoplado em uma haste.  

4.3 Medições in situ 
 

Foram determinados, em campo, parâmetros como temperatura, pH, 

condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos (STD), com o auxílio do 

multiparâmetro portátil da marca Myron L. Company, modelo 6P, o qual foi 

previamente calibrado em laboratório. 
 

4.4 Coleta e amostragens de água 

Em cada ponto de coleta foram realizadas cinco amostragens de água, a primeira 

em frascos de 1 litro, utilizada para determinar a alcalinidade, turbidez, e teor de cloreto. 

Essas análises foram feitas no laboratório de geoquímica ambiental (LGqA), do 

Departamento de Geologia (DEGEO), Escola de Minas (EM), Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP).    

 Na segunda amostragem, coletou-se, em campo, 70 ml de água, em frascos de 

polietileno, sendo que estas amostras foram filtradas em membranas de 0,45 µm de 

porosidade, com o auxílio de uma seringa, e em seguida foi acrescida algumas gotas de 

ácido nítrico concentrado (HNO3 65%) em pH menor do que 2, para evitar troca iônica 

e precipitação dos hidróxidos. E, posteriormente acondicionadas em caixas de isopor 

para serem analisadas quanto ao teor de elementos metálicos maiores e traço, no 

Departamento de Águas, do Centro de Pesquisas Ambientais 

Umweltforschungszentrum Leipzig - Halle (UFZ), Magdeburg, Alemanha.  
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Na terceira amostragem foram coletados 20 ml de água, em frascos âmbar, as 

quais foram acondicionadas em caixas de isopor e posteriormente analisadas quanto ao 

teor de carbono orgânico dissolvido (COD), no UFZ Magdeburg, Alemanha.  

Na quarta amostragem, foram coletados 10 litros de água, para se proceder a 

filtragem em bomba a vácuo, e posterior eluição através das colunas de extração das 

substâncias húmicas aquáticas, utilizando a resina XAD 8 para reter o material orgânico 

e metais presentes nas águas em estudo. Os procedimentos laboratoriais de filtragem, 

eluição e extração, foram realizados no laboratório de Saneamento Ambiental, na 

Escola de Minas, UFOP.  

Uma quinta amostragem, 90 ml de cada amostra, resultou do material após 

passar pela coluna de extração. Essa fração foi dividida em frascos plásticos brancos de 

70 ml e vidro âmbar de 20 ml, para ser analisado no UFZ, Magdeburg, quanto ao teor 

de elementos maiores e traço, e ao COD, respectivamente. 

Em especial, no ponto 7, (córrego Cascatinha, na Serra do Caraça/MG), foram 

realizados experimentos com o acréscimo de metais nas águas coletadas (vide objetivos 

específicos). A justificativa da escolha deste ponto de amostragem se dá por ser esta 

uma região na qual se pode excluir a influência antropogênica, e devido à litologia local 

ser basicamente de orto - quartzitos puros (SiO2 quase puro). Assim não se espera 

grandes teores de elementos metálicos em suas águas. Considerando também, que este 

córrego favorece o acúmulo de SHA, devido à grande quantidade de matéria orgânica 

presente em sua bacia. Dessa forma, foram coletados 40 litros de água em um mesmo 

ponto do córrego Cascatinha, e em laboratório, separados em oito galões de 5 litros. 

Posteriormente, a água foi filtrada em um frasco de 70 ml, de acordo com a metodologia 

da segunda amostragem descrita anteriormente, essa amostra foi nomeada ACSH 7.  

   Em cada um dos oito galões, contendo aproximadamente 5 litros de água, foram 

“acrescidos” 10 ml das soluções preparadas dos seguintes metais, dentre os mais 

abundantes da região: Ti, Fe, Cu, Co, Ni, Cr, Mn e 5 ml da soma de todos eles. Os 

padrões utilizados para preparar as soluções estão descritos na tabela 5.  
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Tabela 5 - Padrões utilizados 

Elemento Marca 
Número do 

artigo 
Concentração 
Especificação Fórmulas químicas 

Ti 
Titrisol 
Merck 

1.098.290.001 1000mg/L 
Hexaflourotitanato de 

amônio em água 

Fe 
Titrisol 
Merck 

1.099.720.001 1000mg/L FeCl3 em 15% de HCl 

Cu 
Titrisol 
Merck 

1.099.870.001 1000mg/L CuCl2 

Co 
Titrisol 
Merck 

1.099.860.001 1000mg/L 
CoCl2 em 1000mL de 

água 

Ni 
Titrisol 
Merck 

1.099.890.001 1000mg/L NiCl2 

Cr 
Titrisol 
Merck 

1.099.480.001 1000mg/L 
Cloreto de Cromo III 

em 4,2% de ácido 
clorídrico 

Mn 
Titrisol 
Merck 

1.099.880.001 1000mg/L 
MnCl2 em água 

 

Posteriormente foram realizados os procedimentos descritos na segunda e 

terceira amostragem, antes de passar pela coluna de extração. Separou-se 70 ml de cada 

amostra em frascos de polietileno, para análise dos metais maiores e traço, e 20 ml em 

frascos de âmbar, para análise do carbono orgânico dissolvido (COD).  

As amostras, que ainda não passaram pela coluna de extração, foram nomeadas 

de: ACSH 7a, ACSH 7b, ACSH 7c, ACSH 7d, ACSH 7e, ACSH 7f, ACSH 7g e ACSH 

7h. 

• Amostra ACSH 7a - 10 ml do elemento Ti 

• Amostra ACSH 7b - 10 ml do elemento Fe 

• Amostra ACSH 7c - 10 ml do elemento Cu 

• Amostra ACSH 7d - 10 ml do elemento Co 

• Amostra ACSH 7e - 10 ml do elemento Ni 

• Amostra ACSH 7f - 10 ml do elemento Cr 

• Amostra ACSH 7g - 10 ml do elemento Mn 

• Amostra ACSH 7h - 35ml, sendo 5 ml de cada elemento   
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 Em seguida foi realizada a metodologia descrita na quarta amostragem, filtração, 

eluição e extração através da coluna utilizando a resina XAD 8. 

Após passar pela coluna de extração as amostras foram renomeadas para a 

comparação do teor dos elementos metálicos.  

•  Amostra ACSH 7aa  – acrescida com solução de Ti 

• Amostra ACSH 7bb  – acrescida com solução de Fe 

• Amostra ACSH 7cc  – acrescida com solução de Cu 

• Amostra ACSH 7dd  – acrescida com solução de Co 

• Amostra ACSH 7ee  - acrescida com solução de Ni 

• Amostra ACSH 7ff  -  acrescida com solução de Cr 

• Amostra ACSH 7gg  - acrescida com solução de Mn 

• Amostra ACSH 7hh - acrescida 35ml, sendo 5 ml de cada elemento   

 

4.5 Medições em laboratório 
 

A determinação da alcalinidade e do teor de cloreto foram feitas pelo método 

titulométrico, de acordo a metodologia proposta por Greenberg et al. (1992). A turbidez 

foi determinada com o auxílio do Turbidímetro marca Micronal, modelo B250.  

A extração do material orgânico e dos metais retidos na resina Amberlite  XAD 

8, foram realizadas no laboratório de Saneamento Ambiental, EM/UFOP. 

As análises de concentrações dos elementos maiores e traços como K, Ca, Mg, 

Mn, Fe, Al, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Ti, V, e Zn foram realizadas via ICP-MS no 

Departamento de Águas, do Centro de Pesquisas Ambientais da Universidade 

Umweltforschungszentrum Leipzig - Halle (UFZ), Magdeburg, Alemanha, na qual 

também se realizou a análise do COD, utilizando o equipamento DIMATOC 2010 – K1, 

da firma Dimatec Analysentechnik GmbH. 
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4.5.1 Método titulométrico 
 

A alcalinidade foi determinada pelo método titulométrico, de acordo com os 

seguintes procedimentos: depois de pipetados 100 mL das amostras em erlenmeyeres de 

250mL, adicionaram, em cada amostra, 3 gotas de fenolftaleína e 3 gotas de 

metilorange. Após esse procedimento a solução foi titulada com acido sulfúrico 0,01 

mol/L até o ponto de mudança de cor de transparente para vermelho laranja. A 

concentração da alcalinidade foi determinada por meio da equação a seguir: 

 

CHCO
-
3 = [Volume H2SO4 (mL) x Concentração H2SO4(mol/L)] x 1220 

  

As concentrações de cloreto também foram determinadas por esse método, no 

qual 100 ml de cada amostra eram pipetadas em um erlenmeyer de 250mL. Em cada 

amostra foi adicionado 1 mL do indicador de cromato de potássio. Após esse 

procedimento a solução formada foi titulada com solução padrão de nitrato de prata 

(AgNO3 0,0141 mol/L) até o surgimento da cor castanho avermelhado. Para o cálculo 

das concentrações de cloreto foi utilizada a equação a seguir: 

 

CCl
- = [Volume de AgNO3 (mL) x Concentração de AgNO3(mol/L) x Massa Atômica 

do Cloro (35,5g/mol)] / Volume da amostra (mL). 

 

4.5.2 Extração das Substâncias Húmicas Aquáticas (SHA’s) 

4.5.2.1 Montagem das colunas 
 

Foi montado um aparato que consiste em uma prateleira fixada na parede do 

laboratório próxima à uma pia para descarte de água. A seguir, se procedeu a montagem 

das duas colunas de vidro da marca Supleco (vide figura 8), as quais foram amparadas 

por um suporte de metal, e acrescidas de aproximadamente 25 gramas da resina 

Amberlite XAD 8. Posteriormente, colocou-se um pedaço de algodão sobre a resina, 

para que a água da amostra pudesse eluir mais lentamente através da coluna. Em 

seguida, foram colocados dois galões na parte mais alta da prateleira, e por meio de 

duas mangueiras de borracha, com uma rolha acoplada em uma das extremidades, a 

água da amostra passou através da coluna e foi descartada na pia. Dessa forma, a resina 
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contida na coluna reteve o material orgânico e os elementos metálicos presente nas 

amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Montagem das colunas de extração das Substâncias Húmicas Aquáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Colunas de extração das Substâncias Húmicas Aquáticas 

montadas 
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4.5.2.2 Resina Amberlite XAD 8 

Nos experimentos de extração das substâncias húmicas aquáticas foram 

utilizadas uma resina macroporosa não iônica – Amberlite XAD 8. Segundo Rocha & 

Rosa (2003), este tipo de resina é específica para sorção e absorção de SHA e possui 

características vantajosas como: alta capacidade de sorção, eluição eficiente, eluição 

com solução diluída em hidróxido de sódio (NaOH), alta área superficial, facilidade de 

regeneração, e maior adequação à grandes volumes de amostra. Porém, as desvantagens 

deste tipo de resina é a possibilidade de sorção irreversível, e a “poluição” por sódio.  

 

4.5.2.3 Purificação da resina XAD-8 
 

Uma das vantagens da utilização da resina XAD 8 está na possibilidade de 

reutilizá-las em experimentos posteriores após a sua purificação. De acordo com 

Thurman & Malcon (1981), para purificar a resina devem ser seguidos os seguintes 

procedimentos:  

Adicionar 50 ml de HCl 0,5 mol/L e deixar reagir por 2 horas, para que o ácido 

possa remover os metais que estiverem retidos na resina. Posteriormente, retirar o HCl 

lavando constantemente com água destilada, até o pH ficar neutro. Em seguida, 

adicionar 50 ml de NaOH 0,5 mol/L e deixá-lo reagir por mais 24 horas, com o objetivo 

de remover qualquer material orgânico que estiver presente na resina. Logo após, retirar 

o NaOH lavando com água novamente até o pH ficar neutro. E, por fim, adicionar 

metanol e deixá-lo em repouso por 15 min, para que possa ser realizada a decantação e 

retirada do metanol com água destilada. 

Com o intuito de reciclar a resina XAD 8 para vários procedimentos de extração, 

deverão ser seguidos todos os passos da metodologia de purificação proposta quantas 

vezes forem necessárias, desde que a resina não apresente coloração escura, caso isso 

ocorra, ela deverá ser descartada.  
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4.5.2.4 Metodologia de Extração das SHA’s 
 

 Para a extração das substâncias húmicas aquáticas, as colunas foram preparadas 

com aproximadamente 25 gramas de resina tipo XAD 8. Em seguida foram percolados 

através da coluna, aproximadamente os 10 litros de água filtrada, em bomba à vácuo, de 

cada amostra. Após a percolação, para extrair o material retido na resina, fechou-se a 

bureta e adicionou-se 10ml de HCl 0,5 mol/L e eluiu com 100 ml de NaOH 0,5 mol/L. 

O material eluído foi separado em um béquer de 500ml, tampado e acondicionado na 

geladeira. Parte desse material eluído foi separado em frascos de 20 ml e 100 ml, um de 

cada amostra, para ser analisados na UFZ, Alemanha, quanto ao teor de COD e  

elementos metálicos, respectivamente.  

 

4.5.3 Análise no ICP-MS 
 

As amostras foram preparadas no laboratório de Saneamento Ambiental, e 

levadas ao Departamento de Águas, na UFZ, Alemanha, onde foi analisado o carbono 

orgânico dissolvido (COD), e os elementos maiores e traço, os últimos no 

espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado, ICP-MS. 

O espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado, ICP-MS, é um 

instrumento que separa íons em movimento, com base em suas razões massa-carga 

(m/z). De acordo com Ulrich (2001), o ICP-MS, começou a ser estudado no começo dos 

anos 70 com a procura de uma técnica complementar à ICP-OES. As principais razões 

para o surgimento dessa nova técnica foram a necessidade de minimizar as 

interferências espectrais e atingir limites de detecção menores do que alcançados pela 

ICP-OES.  

A espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, ICP-

OES, é muito empregada para a determinação de constituintes inorgânicos em materiais 

biológicos. Nessa técnica, o plasma é dividido em regiões e as medidas de emissão são 

coletadas em uma região denominada zona analítica normal (ULRICH, 2001). 

Na espectrometria de emissão, os elementos presentes em uma amostra são 

atomizados, podendo também ser ionizados e excitados. A energia emitida na 

desexcitação dos átomos, na forma de radiação eletromagnética, é então medida. É uma 

ferramenta versátil e largamente usada na identificação dos elementos presentes em 

diversas amostras. Suas principais aplicações são na geoquímica, áreas ambientais, 

biológicas e de alimentos e isso se deve aos baixos limites de detecção, ao seu alto grau 
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de seletividade, à sua razoável precisão e exatidão, à rápida detecção das razões 

isotópicas, ao pequeno volume de amostras, além da sua capacidade multi-elementar 

(VEIGA, 2000).  

 
5. Resultados 

5.1 Parâmetros físicos químicos 

 Estão  representados na tabela abaixo, os dados físico-químicos das amostras 

medidas in situ. Em seguida são discutidos esses parâmetros detalhadamente. 

 
Tabela 6 - Dados físico-químicos das amostras medidas in situ 

 

Amostra Turbidez 
(FTU) 

Temperatura 
(C°) 

Condutividade 
(mS/cm) 

pH Sólidos dissolvidos 
(ppm) 

ACSH 1 4.29 23.4 3.79 8.8 2.36 
ACSH 2 2.88 28.5 3.02 7.83 1,86 
ACSH 3 3.88 26.7 7.38 7.42 4.62 
ACSH 4 8.59 23.6 4.42 7.47 2.77 
ACSH 5 4.18 22,5 13.38 6.06 8.44 
ACSH 7 - 5.3 5.23 5.94 3.31 
ACSH 8 3,59 22.3 39.28 7.28 24.85 
ACSH 9 1 19.3 10.51 5.65 6.57 

ACSH 10 7,11 21.2 7.98 5.88 5.02 
ACSH 11 2,51 25.8 12.40 6.02 7.73 

 
5.1.1 Temperatura 
  
 A temperatura é um parâmetro físico da água que influencia as reações químicas 

e biológicas (SPERLING, 1996). Trata-se de uma medida de intensidade de calor que 

aumenta as taxas das reações e a taxa de transferência dos gases.   

 Esse parâmetro interfere constantemente nos cálculos de pH, alcalinidade, 

salinidade, nos valores de saturação de oxigênio dissolvido, na toxidade de elementos 

ou substâncias, entre outros. (BASTOS, 2007). 

As temperaturas medidas em campo variaram entre 5.3ºC e 28.5ºC. Essa 

variação também foi constatada por outros autores que trabalharam na região (Silva, 

2010; Silva da, 2010; Parra, 2006). A baixa temperatura de 5.3ºC está relacionada à 

época e ao local de coleta, a qual foi realizada no dia 13 de agosto, pleno inverno, na 

Serra do Caraça.  
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O local de amostragem em que se verificou a temperatura de 5.3ºC encontra-se 

em uma altitude de aproximadamente 1300m, sendo ele uma pequena lagoa que é 

alimentada por um córrego, no qual suas águas fluem como uma corrente. Todos estes 

fatores contribuem para a baixa temperatura medida neste lugar. Já a temperatura mais 

elevada de 28.5ºC relaciona-se com a época de coleta, 28 de abril, e pelo ambiente ser 

um brejo, água parada, o que impede ou dificulta o escoamento da água.  

 

Tabela 7 - Medições das temperaturas nas amostras 

Amostras Temperatura Data  Tipo de curso 
d'água 

ACSH 1 23.4 28 de abril Lagoa do Horto 
ACSH 2 28.5 28 de abril Brejo 
ACSH 3 26.7 28 de abril Lagoa das Contas 
ACSH 4 23.6 28 de abril Brejo 
ACSH 5 22.5 28 de abril Lagoa das Antas 
ACSH 6 ND 28 de abril Branco 
ACSH 7 5.3 13 de agosto Córrego Cascatinha 
ACSH 8 22.3 26 de maio Lagoa 
ACSH 9 19.3 26 de maio Córrego Tambor 

ACSH 10 21.2 26 de maio Brejo 
ACSH 11 25.8 26 de maio Brejo 

ND – Não determinado 

 
5.1.2 Potencial hidrogeniônico (pH) 
 

O pH representa a concentração de íons hidrogênio H+ em escala logarítmica, 

dando uma indicação sobre a condição de acidez (pH < 7), neutralidade (pH = 7) ou 

alcalinidade (pH > 7), expressa em moles por litro (SPERLING, 1996). Ou seja, é 

responsável por determinar o estado de acidez, neutralidade e alcalinidade da água. 

É um parâmetro muito importante para avaliar a condição de um ecossistema 

aquático, por ser capaz de determinar ocorrência de dissolução, precipitação, oxidação e 

redução de várias substâncias (GILL, 1996). 

As variações do pH podem contribuir para a solubilidade, mobilidade e 

precipitação de elementos químicos tóxicos como metais pesados, além de poder 

exercer efeitos sobre as solubilidades de nutrientes. Desta forma, as restrições de faixas 

de pH são estabelecidas para as diversas classes de águas naturais, de acordo com a 

legislação federal (CONAMA nº357,  2005).  
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Observa-se uma variação de pH entre 5.65 e 8.80. Valores similares aos que já 

foram observados em áreas vizinhas por Silva, 2010. 

Segundo esta Resolução os níveis permitidos de pH para as classes 1, 2 e 3 tem 

que estar entre 6 e 9. Porém os pontos ACSH 7, ACSH 9 e ACSH 10 apresentam 

valores de pH um pouco menores que 6, também observados por outros autores na 

região, como,  Parra, 2006. 

 

Tabela 8 - Medições do pH das amostras 
 

Amostra pH 
ACSH 1 8.80 
ACSH 2 7.83 
ACSH 3 7.42 
ACSH 4 7.47 
ACSH 5 6.06 
ACSH 6 ND 
ACSH 7 5.94 
ACSH 8 7.28 
ACSH9 5.65 

ACSH10 5.88 
ACSH11  6.02 

 

ND – Não determinado 

 

5.1.3 Turbidez 
 

A turbidez representa o grau de interferência da passagem da luz através da água 

e pode ser causada por diversos tipos de materias incluindo partículas de rochas e areia 

fina, silte, argila e microorganismos, conferindo a água uma aparência turva 

(SPERLING, 1996). 

Sua principal fonte natural é o aporte de partículas de rocha, argila e silte. Dentre 

as principais fontes antropogênicas estão a erosão e os despejos domésticos, industriais 

e de mineração (SPERLING, 1996). A turbidez é uma característica das águas 

correntes, sendo em geral baixa nas dormentes (DERISIO, 2000). 

Esse parâmetro é medido com o turbidímetro e os valores são dados em FTU 

(Unidade de Turbidez em Formazina) ou em UNT (Unidade Nefelométrica de 

Turbidez), (SANTOS, 1997). 

 Em geral, os valores de turbidez foram baixos em todas as amostras, 

comparando-as com dados obtidos por outros autores em águas da região. Mas, na 
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maioria dos estudos realizados, tratava-se de pesquisas em águas correntes, onde se 

observou teores elevados de turbidez no verão, que é uma época de chuva, a qual 

ocasiona conseqüentemente mais erosão. Uma explicação para os teores baixos é que se 

trata de águas paradas, não movimentadas. Porém, o ponto ACSH 4, apresentou um 

valor mais elevado, 8.59 FTU, o que pode ser devido à presença de animais (cavalos)  

no brejo que movimentaram os  sedimentos do fundo, aumentando dessa forma a 

turbidez. O ponto de turbidez mais baixo foi o ACSH 9, um córrego, acima de uma  

planície de canga com ausência de minerais que influenciam a turbidez (argilo 

minerais). 

 De maneira geral todos os valores determinados são relativamente baixos 

comparados com outros estudos na região. Silva (2010) observou em muitos pontos, 

valores de turbidez em riachos da bacia do Rio Piracicaba acima de 100 FTU. 

 

Tabela 9 - Medições de turbidez nas amostras 

Amostra Turbidez (FTU) 
ACSH 1 4.29 
ACSH 2 2.88 
ACSH 3 3.88 
ACSH 4 8.59 
ACSH 5 4.18 
ACSH 6 ND 
ACSH 7 2,03 
ACSH 8 3,59 
ACSH 9 1,00  

ACSH 10 7,11 
ACSH 11 2,51 

ND – Não determinado 

5.1.4 Condutividade elétrica 
 

A condutividade elétrica de uma solução é a capacidade desta em conduzir a 

corrente elétrica. Isso ocorre em função da concentração dos íons presentes. É de se 

esperar que em soluções de maior concentração iônica, maior será a condutividade 

elétrica. Por outro lado, em águas muito puras ocorre o fenômeno inverso: maior será a 

resistência e menor a condutividade, (ESTEVES, 1998). Ou seja, a água “pura” pode ser 

considerada um bom isolante, porém adicionando-se uma pequena quantidade de 

minerais, dissociados em cátions e ânions, ela se torna boa condutora.   
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 Outro dado relevante está no fato que a condutividade aumenta com a elevação 

da temperatura (SANTOS, 1997).  

O parâmetro de condutividade apresentou seu valor mais alto na amostra ACSH 

8 com 39,28 mS/cm. Isso se deve à concentração dos íons presentes nesta amostra (vide 

tabela 14), os quais influenciaram o aumento da condutividade. Ao observar os valores 

de STD (vide abaixo), pode-se concluir, que realmente quantias de íons como K+ e Ca+2 

são responsáveis pelos valores observados.  

Tabela 10 - Medições de condutividade nas amostras 

Amostra Condutividade 
(mS/cm) 

ACSH 1 3.79 
ACSH 2 3.02 
ACSH 3 7.38 
ACSH 4 4.42 
ACSH 5 13.38 
ACSH 6 ND 
ACSH 7 5.23 
ACSH 8 39.28 
ACSH 9 10.51 

ACSH 10 7.98 
ACSH 11 12.40 

ND – Não determinado 

 

5.1.5 Sólidos totais dissolvidos (STD) 
 

 Os sólidos podem ser classificados de acordo com seu tamanho e características 

químicas. Os sólidos em suspensão, contidos em uma amostra de água, apresentam, em 

função do método analítico escolhido, características diferentes e, conseqüentemente, 

têm designações distintas.  

Com exceção dos gases dissolvidos, todas as impurezas da água, contribuem 

para a carga de sólidos presentes nos corpos de água. A unidade de medição normal 

para o teor em sólidos não dissolvidos é o peso dos sólidos filtráveis, expresso em mg/L 

de matéria seca. A partir dos sólidos filtrados pode ser determinado o resíduo calcinado 

(em % de matéria seca), que é considerado uma medida da parcela da matéria mineral. 

O restante indica como matéria volátil a parcela de sólidos orgânicos (IGAM, 2007). 

 De acordo com Igam (2007), dentro dos sólidos filtráveis encontram-se, além de 

uma parcela de sólidos turvos, também os seguintes tipos de sólidos não dissolvidos: 
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sólidos flutuantes, que em determinadas condições estão boiando, e são determinados 

através de aparelhos adequados em forma de peso ou volume; sólidos sedimentáveis, 

que em determinadas condições afundam, sendo seu resultado apresentado como 

volume (mL/L) mais o tempo de formação; e sólidos não sedimentáveis, que não são 

sujeitos nem à flotação nem à sedimentação. 

 A amostra que apresentou o teor mais baixo de sólidos totais dissolvidos foi a 

ACSH 2, com 1,86 ppm, o que ocorre provavelmente porque se trata de uma água 

parada (brejo). Além disso, como mostra a tabela 3, a litologia local não favorece a 

ocorrência de K na água. Já a amostra ACSH 8, apresentou um valor mais elevado de 

STD, 24.85 ppm, o que pode ser devido aos teores mais elevados de K+ e Ca+2, nesta 

amostra. Isso pode ser resultado de uma provável concentração de poluentes de origem 

antropogênica.  

 Observa-se que a amostra ACSH 8 além de apresentar o teor mais elevado de 

sólidos totais dissolvidos, também apresentou o maior teor de condutividade elétrica, 

isso ocorre pois essas são duas grandezas diretamente ligadas.  

Tabela 11 - Medições dos sólidos totais dissolvidos nas amostras 

Amostra Sólidos Totais Dissolvidos  (ppm) 
ACSH 1 2,36 
ACSH 2 1,86 
ACSH 3 4,62 
ACSH 4 2,77 
ACSH 5 8,44 
ACSH 6 ND 
ACSH 7 3,31 
ACSH 8 24,85 
ACSH 9 6,57 
ACSH10 5,02 
ACSH11 7,73 

ND – Não determinado 
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5.1.6 Alcalinidade 

 
 A alcalinidade é definida sendo a quantidade de íons na água que reagirão para 

neutralizar os íons hidrogênio. É uma medida da capacidade da água de neutralizar os 

ácidos devido à presença de hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos que são os principais 

íons responsáveis pela alcalinidade. Na água esses íons reagem neutralizando os íons de 

hidrogênio, fazendo com que a água tenha capacidade de resistir a mudanças de pH 

provocadas pelos ácidos (capacidade tampão).  

Segundo Bonumá (2006), os íons responsáveis pela alcalinidade podem chegar 

às águas superficiais por meio do intemperismo e dissolução de rochas ou por fontes 

antropogênicas como despejos de efluentes em geral. 

Os principais constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos (HCO3
-), 

carbonatos (CO3
-) e os hidróxidos (OH-). A origem natural da alcalinidade nas águas é 

devido à dissolução de rochas e reação de CO2 com a água (CO2 resultante da atmosfera 

ou da decomposição de matéria orgânica). As contribuições antropogênicas são 

decorrentes dos despejos industriais (SPERLING, 1996). 

Observa-se a mesma alcalinidade, 5,59 mg/L, nas amostras ACSH 2, ACSH 4 e 

ACSH 6, sendo este, o menor valor encontrado, e valores mais elevados como os das 

amostras ACSH 8, ACSH 10 e ACSH 11, com 35,9 mg/l, 30,2 mg/l e 30,9 mg/l, 

respectivamente.  

Novamente se destaca a amostra ACSH 8, com o maior valor de alcalinidade, 

além de condutividade e STD. Isso pode ser explicado por uma provável contaminação 

antropogênica nesta lagoa. 

Tabela 12 - Medições de alcalinidade nas amostras 

Amostra Alcalinidade (mg/L) 
ACSH 1 6,99 
ACSH 2 5,59 
ACSH 3 8,39 
ACSH 4 5,59 
ACSH 5 9,79 
ACSH 6 5,59 
ACSH 7 ND 
ACSH 8 35,90 
ACSH 9 18,70 
ACSH10 30,20 
ACSH11 30,90 
           ND – Não determinado 



40 
 

 
5.1.7 Cloreto 
 

 O cloreto é advindo da dissolução de sais como cloreto de sódio e de outros 

minerais evaporíticos e da lixiviação de minerais ferromagnesianos, de rochas ígneas 

(SPERLING, 1996). Todas as águas, em maior ou menor escala, contêm íons 

resultantes da dissolução de minerais. 

As concentrações de cloreto pode ter grandes variações em função da 

disponibilidade de sais como NaCl, CaCl2, MgCl2. Os sais de cloreto no geral são muito 

solúveis, de difícil precipitação, não se oxidam e nem se reduzem em águas naturais, 

sendo geralmente encontrados associados ao sódio (CUSTÓDIO & LLAMAS, 1983). 

Um aumento no teor de cloreto em águas superficiais pode indicar indícios de 

contaminação por esgoto doméstico ou por despejos industriais, contribuindo também 

para o aceleramento dos processos de corrosão de tubulações de aço e alumínio 

alterando assim o sabor da água (IGAM, 2007). 

Em todas as amostras, as concentrações de cloreto ficaram bem abaixo de 250 

mg/L que é um limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 para corpos d’ de 

classes 1, 2 e 3. Podemos concluir que com grande probabilidade nos pontos amostrados 

não houve contaminação por esgoto doméstico ou por despejos industriais. 

 

Tabela 13 - Medições de cloreto nas amostras 

Amostra Cloreto (mg/L) 
ACSH 1 0,0025 
ACSH 2 0,0020 
ACSH 3 0,0015 
ACSH 4 0,0015 
ACSH 5 0,0045 
ACSH 6 0,0125 
ACSH 7 < 0,4 
ACSH 8 0,0030 
ACSH 9 0,0025 
ACSH10 0,0025 
ACSH11 0,0035  
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5.2 Elementos metálicos 
 
 
 São aqui apresentados os resultados obtidos dos elementos metálicos durante as 

análises e o tratamento das amostras pesquisadas.  

 As tabelas 14 e 15 mostram as concentrações dos elementos metálicos maiores, 

antes e após passar pela coluna de extração. Como se verifica a concentração da maioria 

dos metais e o COD aumentaram após passarem pela coluna.  

 

Tabela 14 - Concentrações dos elementos metálicos maiores e do COD nas amostras 
sem passar pela coluna de extração [mg/L] 

 

Amostra K Ca Mg Mn Fe Al 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 0,15 0,18 < 0,07 0,02 0,04 < 0,04 7,68 
ACSH 2 < 0,13 0,15 < 0,07 0,04 0,05 < 0,04 2,22 
ACSH 3 0,45 0,29 0,13 0,03 0,29 < 0,04 6,32 
ACSH 4 < 0,13 0,39 0,13 0,02 0,06 < 0,04 4,18 
ACSH 5 1,05 0,87 0,52 0,02 0,10 < 0,04 3,04 
ACSH 6 < 0,13 < 0,10 < 0,07 < 0,007 < 0,01 < 0,04 0,61 
ACSH 7 0,14 0,34 0,21 < 0,007 0,09 0,07 5,03 
ACSH 8 0,47 3,59 1,93 0,02 0,02 < 0,04 2,19 
ACSH 9 < 0,13 0,22 0,09 0,02 0,11 < 0,04 1,57 

ACSH 10 0,29 0,23 0,17 0,03 0,07 < 0,04 1,39 
ACSH 11 0,24 0,93 0,51 0,36 0,09 < 0,04 2,18 
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Tabela 15 - Concentrações dos elementos metálicos maiores e do COD nas amostras, 
após passar pela coluna [mg/L]. 

Amostra K Ca Mg Mn Fe Al 
COD 
(mg/l) 

ACSH 1A < 2,60 6,04 < 1,40 < 0,14 < 0,20 < 0,80 20,00 
ACSH 2A 3,42 3,96 < 1,40 0,74 0,73 2,67 16,80 
ACSH 3A 3,01 4,17 4,01 0,19 0,79 4,30 7,15 
ACSH 4A 1,89 3,75 0,74 < 0,07 0,29 2,93 6,68 
ACSH 5A 3,87 8,83 5,18 < 0,07 0,87 4,39 5,13 
ACSH 6A ND ND ND ND ND ND ND 
ACSH 7A 4,32 9,88 0,33 4,17 1,57 2,49 92,20 
ACSH 8A 3,37 8,77 8,36 1,16 1,54 0,49 64,70 
ACSH 9A 3,17 1,98 0,15 0,03 1,17 1,24 72,00 

ACSH 10A 3,73 0,96 0,36 0,06 2,67 0,30 86,20 
ACSH 11A 3,35 2,54 < 1,40 0,02 0,08 0,19  96,10 

* ND – Não determinado 
 
 Já as tabelas 16 e 17 apresentam os resultados dos elementos traço, antes e após 

passarem pela coluna de extração. Observa-se que alguns elementos aumentaram mais 

do que outros, em especial o titânio e o zinco, os quais serão discutidos mais 

detalhadamente no capitulo “discussão”. 

 
Tabela 16 - Concentrações dos elementos metálicos traço, sem passar pela coluna, e do 

COD em águas do leste do Quadrilátero Ferrífero [µg/L] 

Amostra Co Cr Cu Mo Ni Pb Ti V Zn COD 
(mg/l) 

ACSH 1 < 0,40 < 0,50 23,30 < 0,70 2,60 < 0,50 10,00 < 0,30 < 100,00 7,68 

ACSH 2 < 0,40 < 0,50 16,00 < 0,70 0,60 < 0,50 6,00 < 0,30 < 100,00 2,22 

ACSH 3 < 0,40 0,70 17,40 < 0,70 0,70 < 0,50 12,00 < 0,30 < 100,00 6,32 

ACSH 4 < 0,40 < 0,50 14,70 < 0,70 0,90 < 0,50 < 5,00 < 0,30 < 100,00 4,18 

ACSH 5 < 0,40 < 0,50 15,40 < 0,70 0,60 < 0,50 7,00 < 0,30 < 100,00 3,04 

ACSH 6 < 0,40 < 0,50 ND < 0,70 ND < 0,50 ND < 0,30 < 100,00 0,61 

ACSH 7 < 0,40 < 0,50 3,00 < 0,70 2,00 0,60 < 5,00 < 0,30 < 100,00 5,03 

ACSH 8 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2,19 

ACSH 9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,57 

ACSH 10 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,39 

ACSH 11 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2,18 
* ND – Não determinado 
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Tabela 17 - Concentrações dos elementos metálicos traço e do COD nas amostras após 
passar pela coluna [µg/L] 

 

Amostra Co Cr Cu Mo Ni Pb Ti V Zn 
COD  
(mg/l) 

ACSH 1 A < 0,40 14,70 66,30 18,80 9,70 18,50 28,00 3,10 408,00 20,00 
ACSH 2 A < 0,40 7,50 91,60 16,30 30,70 11,70 311,00 35,40 680,00 16,80 
ACSH 3 A < 0,40 7,90 41,00 17,40 7,70 14,10 193,00 20,80 1030,00 7,15 
ACSH 4 A < 0,40 5,60 60,10 16,80 17,90 15,90 155,00 14,90 388,00 6,68 
ACSH 5 A < 0,40 10,80 56,50 16,40 9,90 35,20 2430,00 31,80 586,00 5,13 
ACSH 6 A ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
ACSH 7 A 8,48 2,23 2,37 0,01 3,82 0,07 138,87 2,60 0,21 92,20 
ACSH 8 A ND ND ND ND ND ND ND ND ND 64,70 
ACSH 9 A ND ND ND ND ND ND ND ND ND 72,00 
ACSH 10A ND ND ND ND ND ND ND ND ND 86,20 
ACSH 11A ND ND ND ND ND ND ND ND ND 96,10 

* ND – Não determinado 
 

 Além da análise dos elementos metálicos maiores e traço, foram feitas 

experiências com as águas do ponto de amostragem ACSH 7, as quais foram 

adicionados alguns metais selecionados e padronizados em laboratório.  

Portanto, para análise do comportamento dos metais em relação ao COD foram 

adicionados os elementos Ti, Fe, Cu, Co, Ni, Cr, Mn, e a soma de todos, como descrito 

na metodologia, de maneira que se pode comparar as amostras com adição desses 

elementos antes e após passar pela coluna de extração. 

 A Tabela 18 mostra as frações das amostras antes de passar pelas colunas. Como 

se vê, as concentrações dos respectivos elementos adicionados reflete o aumento da 

concentração do elemento na água. 
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Tabela 18 - Concentrações de elementos metálicos selecionados e do COD nas amostras 
tratadas* , antes de passar pela coluna de extração 

 

Amostra Elemento 
adicionado 

Co 
(µg/L) 

Cr 
(µg/L) 

Cu 
(µg/L) 

Fe 
(µg/L) 

Mn 
(µg/L) 

Ni 
(µg/L) 

Ti 
(µg/L) 

COD 
(mg/L) 

ACSH 7 - < 0,40 < 0,50 3,00 90,00 < 7,00 2,00 < 5,00 5,03 

ACSH 7 a Ti  < 0,40 2,30 8,30 140,00 33,00 3,30 1840,00 12,30 

ACSH 7 b Fe  < 0,40 < 0,50 5,30 1360,00 18,30 0,80 < 5,00 5,37 

ACSH 7 c Cu  1,80 < 0,50 2250,00 90,00 12,00 2,00 < 5,00 4,24 

ACSH 7 d Co  2020,00 < 0,50 3,40 86,00 < 7,00 1,00 < 5,00 3,74 

ACSH 7 e Ni 4,40 0,60 10,90 92,00 10,40 2300,00 < 5,00 3,69 

ACSH 7 f Cr 2,50 1940,00 1,80 85,00 7,20 4,20 < 5,00 3,03 

ACSH 7 g Mn < 0,40 3,50 2,20 83,00 1960,00 2,80 < 5,00 3,01 

ACSH 7 h   ** todos 1000,00 1020,00 1400,00 863,00 991,00 1200,00 891,00 2,81 

 
*O tratamento significa um acréscimo de 10 ml de soluções padrão de Cu, Cr, Co, Ti, Ni, Pb, Zn, 
Mo, V e a soma de 5ml’s de todos os metais na última amostra (vide tabela 3) 
** Acréscimo de 5 ml de Cu, Cr, Co, Ti, Ni, Pb, Zn, Mo, V, na última amostra, ACSH 7 h. 
 
 Observa-se que após adicionar os elementos metálicos, além do aumento do teor 

do elemento adicionado, aumentaram também outros elementos traço na mesma 

amostra, antes de passar pela coluna. Como se pode observar na tabela 18, por exemplo, 

a amostra ACSH 7a, na qual foi adicionado Ti, em comparação com a ACSH 7, na qual 

não houve acréscimo de metal, verificou-se o aumento do Cr, de < 0,50 µg/L para 2,30 

µg/L, do Cu de 3,00 µg/L para 8,30 µg/L, do Fe de 90,00 µg/L para 140,00 µg/L, do 

Mn de < 7,00 µg/L para 33,00 µg/L, do Ni de 2,00 µg/L para 3,30 µg/L, tendo seu 

maior aumento no caso do Ti de < 5,0 µg/L para 1840 µg/L, o que já era esperado pois 

este foi o metal acrescido nesta amostra. Estes aumentos provavelmente explicam-se por 

interferências no processo analítico, já que as variações são bem pequenas, todas na 

faixa de ppb. 

 É importante notar que o teor de COD também sofreu tais variações. Seu teor 

mais alto, ocorreu na amostra ACSH 7 a, 12,30 mg/L. Pode-se concluir, que 

eventualmente neste caso ocorreu uma interação do COD com Ti, já que as outras 

frações não apresentam tais fenômenos. De qualquer maneira este fato merece ser 

estudado  com mais detalhes nos próximos trabalhos. 
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Tabela 19 - Concentrações de elementos metálicos selecionados e do COD nas amostras 
tratadas* após passar pela coluna de extração [µg/L] 

 

Amostra Elemento 
adicionado 

Co 
(µg/L) 

Cr 
(µg/L) 

Cu 
(µg/L) 

Fe 
(µg/L) 

Mn 
(µg/L) 

Ni 
(µg/L) 

Ti 
(µg/L) 

COD 
(mg/l) 

ACSH7A - 8,48 2,23 2,37 1570,00 4170,00 3,82 138,87 92,20 

ACSH7aa Ti  36,80 9,70 32,80 446,00 < 70,00 4,80 299, 00 51,80 

ACSH7bb Fe  0,50 14,30 21,40 285,00 < 70,00 3,40 16,00 127,00 

ACSH7cc Cu  1,80 22,50 2400,00 1370,00 < 70,00 2,70 32,00 75,20 

ACSH7dd Co  8490,00 15,30 26,80 1170,00 < 70,00 6,20 101,00 59,40 

ACSH7ee Ni 294,00 45,00 30,00 1620,00 < 70,00 3820,00 175,0 0 67,10 

ACSH 7ff Cr 4,90 2240,00 28,30 1350,00 < 70,00 47,00 22,00 144,00 

ACSH7gg Mn 4,60 68,00 60,00 1560,00 4240,00 9,80 220,00 58,90 

ACSH7hh ** todos 341,00 506,00 314,00 2020,00 325,00 369,00 963,00 43,00 

*O tratamento significa um acréscimo de 10 ml de soluções padrão de Cu, Cr, Co, Ti, Ni, Pb, Zn, 
Mo, V e a soma de 5ml’s de todos os metais na última amostra (vide tabela 3) 
** Acréscimo de 5 ml de Cu, Cr, Co, Ti, Ni, Pb, Zn, Mo, V, na última amostra, ACSH 7 h. 
 
 
 

Passando estas frações pelas colunas obteve-se um aumento na concentração de 

alguns elementos adicionados como Cu, Co, Ni, Cr e Mn, em suas respectivas amostras, 

ACSH 7cc, ACSH 7dd, ACSH 7ee, ACSH 7ff e ACSH 7gg. Já o Ti e Fe, tiveram suas 

concentrações diminuídas após passar pela coluna de extração, amostras ACSH 7aa e 

ACSH 7bb, respectivamente. 

Observa-se que a amostra ACSH 7hh, após passar pela coluna de extração, 

apresentou uma diminuição dos elementos Co, Cr, Cu, Mn e Ni. Aumentando apenas os 

teores de Ti e Fe. Estes fatos surpreendentes, provavelmente são originados por 

interações dos elementos metálicos entre si, fato que necessita estudos mais 

aprofundados no futuro. 

Deve ser considerado neste contexto, que os elementos foram adicionados em 

soluções qualitativas diferentes (vide tabela 5), o que pode ter influenciado nestes 

resultados.   
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6. Discussão  

6.1 Carbono orgânico dissolvido (COD) 

  

 O carbono orgânico dissolvido é definido como todo carbono orgânico menor 

que 0,2 µm, que passa através de membrana filtrante 0,45µm e representa uma mistura 

heterogênea de moléculas orgânicas, variando desde pequena e estruturalmente mais 

simples como aminoácidos, açúcares e ácidos carboxílicos simples, até maiores e mais 

complexas como as substâncias húmicas (THOMAS, 1997). Estas últimas são 

compostos quimicamente heterogêneos resultantes da decomposição parcial dos 

vegetais, de alto peso molecular, compostas por muitos anéis aromáticos com 

grupamentos periféricos, e conferem coloração de “coca-cola”  à água (MCKNIGHT & 

AIKEN, 1998). São extremamente importantes para o funcionamento dos ecossistemas 

aquáticos, sendo que cerca de 50% do carbono orgânico dissolvido (COD) presente em 

águas naturais são substâncias húmicas aquáticas (SHA), o que pode chegar a cerca de 

90% deste em alguns pântanos ou lagoas de águas escuras (SUHETT et al, 2004; 

THOMAS, 1997; THURMAN, 1985). 

 Quanto à origem o COD pode ser autóctone produzido no próprio sistema 

aquático ou alóctone, produzido externamente. As principais fontes de COD autóctone 

são produtores primários, tanto o fitoplâncton quanto as macrófitas aquáticas.  

 Segundo Farrington (1992), estima-se que o COD nos ecossistemas aquáticos 

está em igual magnitude ao carbono na forma de CO2 em toda atmosfera. Sua 

concentração é extremamente variável tanto espacial quanto temporalmente, mesmo de 

dentro de um mesmo ecossistema aquático. A concentração do COD pode ser 

espacialmente heterogênea ao longo da coluna d’água, ou horizontalmente, em função 

da proximidade de fontes de carbono, como tributários, margens com vegetação e outras 

características hidrológicas (PORCAL et al., 2004; TAO, 1998; WETZEL, 1992). 

 Na tabela 20, foram mostrados os valores de carbono orgânico dissolvido 

determinado nas amostras analisadas. Verifica-se que antes de passar pela coluna de 

extração as amostras que apresentaram maior teor de COD foram a ACSH 1, com 7,68 

mg/L, e ACSH 3, com 6,32 mg/L. Essas amostras foram coletadas em lagoas na região 

Noroeste do Quadrilátero Ferrífero, próximo ao distrito de Barão de Cocais, Minas 

Gerais. O fator relevante para esses valores mais altos nestas duas lagoas provavelmente 
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deve-se à proximidade de fontes de carbono, como a vegetação ao entorno, e ao fato de 

se tratar de água parada.  

 Verifica-se que após passar pela coluna de extração, as amostras ACSH 7, 

ACSH 8, ACSH 9, ACSH 10 e ACSH 11 apresentaram um grande aumento no teor de 

COD. Uma explicação possível seria o tipo de composição do carbono, ou o tipo de 

SHA, que pode ser formada por ácidos húmicos ou ácidos fúlvicos, segundo Rocha et al 

(2009).  

 Eventuais diferenças no tipo de carbono, também poderiam explicar o porquê as 

amostras ACSH 4 e ACSH 5 apresentaram um pequeno aumento, em especial, a ACSH 

3, com o menor aumento. 

 Para resolver este caso, são necessários estudos mais detalhados sobre a 

estrutura das SHA. A sugestão é que se utilize o método de ultrafiltragem nas próximas 

pesquisas. 

 
 
Tabela 20 - Medições do COD nas amostras antes de passar pela coluna de extração 
 

Amostra COD 
(mg/L) 

ACSH 1 7,68 
ACSH2 2,22 
ACSH3 6,32 
ACSH4 4,18 
ACSH5 3,04 
ACSH6 0,61 
ACSH7 5,03 
ACSH 8 2,19 
ACSH 9 1,57 
ACSH10 1,39 
ACSH11 2,18 
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Tabela 21 - Medições do COD nas amostras após de passar pela coluna de extração 
 

Amostra COD 
(mg/L) 

ACSH 1A 20,00 
ACSH 2 A 16,80 
ACSH 3 A 7,15 
ACSH 4 A 6,68 
ACSH 5 A 5,13 
ACSH 6 A ND 
ACSH 7A 101,00 
ACSH8 A 64,70 
ACSH 9A 72,00 
ACSH10A 86,20 
ACSH11A 96,10 

*ND – Não determinado 
 
 
 
 
6.2 Elementos metálicos maiores 
 
 

De acordo com Goldschmidt (1923), são considerados elementos maiores 

aqueles que ocorrem em teores maiores do que 0,1% na crosta terrestre. São os 

elementos: oxigênio (O), silício (Si), alumínio (Al), ferro (Fe), cálcio (Ca), magnésio 

(Mg), manganês (Mn), sódio (Na) e potássio (K).  

Em seguida, são discutidos alguns dos elementos maiores que foram detectados 

nas amostras estudadas. 

 

6.2.1 Alumínio (Al) 

 O alumínio é o terceiro maior elemento em ordem de abundância na crosta 

terrestre. Ocorre em minerais, rochas e argilas. É encontrado nos minerais formadores 

de rochas, com o os feldspatos, micas e argilas. Possui baixa solubilidade, tornando-se 

solúvel para condições de pH menor do que 4,2 e maior do que 8, sendo esses valores 

geralmente, não usuais, nas drenagens superficiais (CARVALHO, 1995). 

 Na água, o alumínio é complexado e influenciado pelo pH, temperatura e a 

presença de fluoretos, sulfatos, matéria orgânica e outros ligantes. O Al deve apresentar 

maiores concentrações em profundidade, onde o pH é menor e pode ocorrer 

anaerobiose. Se a estratificação, e conseqüentemente a anaerobiose, não for muito forte, 
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o teor de alumínio diminui no corpo de água como um todo, à medida que se distancia a 

estação das chuvas. O aumento da concentração de alumínio está associado com o 

período de chuvas e, portanto, com a alta turbidez (CETESB, 2007). 

 De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, os níveis permissíveis de Al 

para a classe 1 e 2 é de 0,1 mg/L, já para classe 3 é de 0,2 mg/L. A amostra ACSH 7 

(0,07 mg/L) apresentou um teor de Al permitido para as classes 1, 2 e 3. Não se pode 

afirmar o mesmo para as demais amostras, pois os teores de Al são < 0,4 mg/L. Em 

geral todas as amostras apresentaram baixos valores de Al, o que pode ser explicado por 

sua baixa solubilidade (vide figura 2) e sua baixa mobilidade em todas as condições 

ambientais, no meio oxidante, ácido, neutro e redutor (vide tabela 1). 

 

Tabela 22 - Medições de Al e COD antes de passar pela coluna de extração 

Amostra 
Al 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 < 0,04 7,68 
ACSH2 < 0,04 2,22 
ACSH3 < 0,04 6,32 
ACSH4 < 0,04 4,18 
ACSH5 < 0,04 3,04 
ACSH6 < 0,04 0,61 
ACSH7 0,07 5,03 
ACSH 8 < 0,04 2,19 
ACSH 9 < 0,04 1,57 
ACSH10 < 0,04 1,39 
ACSH11 < 0,04 2,18 

*ND - Não determinado 
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Tabela 23 -  Medições de Al e COD após passar pela coluna de extração 

Amostra 
Al 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A < 0,80 20,00 
ACSH 2 A 2,67 16,80 
ACSH 3 A 4,30 7,15 
ACSH 4 A 2,93 6,68 
ACSH 5 A 4,39 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 2,49 101,00 
ACSH8 A 0,49 64,70 
ACSH 9A 1,24 72,00 
ACSH10A 0,30 86,20 
ACSH11A 0,19 96,10 

*ND - Não determinado 

 

 Observa-se que o teor de Al aumentou em todas as amostras após passar pela 

coluna de extração, em especial nas ACSH 3A e ACSH 5A.  

 

 
6.2.2 Ferro (Fe) 
 
 

É o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre (aproximadamente 5%) 

e, entre os metais, somente o alumínio é mais abundante. É um dos elementos mais 

abundantes do Universo; o núcleo da Terra é formado principalmente por ferro e níquel 

(NiFe), segundo Greenberg et al (1992) e Santos (1997). 

O ferro, em concentrações elevadas, traz diversos problemas para o 

abastecimento público de água. Além disso, confere cor e sabor água, provocando 

manchas em roupas e utensílios sanitários. Também traz o problema do 

desenvolvimento de depósitos em canalizações e de ferro-bactérias, provocando a 

contaminação biológica da água na própria rede de distribuição. Por estes motivos, o 

ferro constitui-se em padrão de potabilidade, tendo sido estabelecida a concentração 

limite de 0,3mg/L na Portaria 518 do Ministério da Saúde. Fe é também padrão para a 

emissão de esgotos e de classificação das águas naturais (CETESB, 2007). 

 O ferro pode estar presente em baixos teores (<0,3 mg/L) em quase todas as 

águas e ocorre sob diversas formas químicas e, freqüentemente, aparece associado ao 

manganês. Este comportamento geoquímico, causado entre outras pelos raios iônicos e 
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características semelhantes, observa-se também nas rochas onde ferro mostra afinidade 

com manganês cálcio e magnésio (carbonatos – piroxênios - olivinas).  

 Os principais portadores de ferro são os minerais óxidos e hidróxidos do próprio 

Fe (hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4) e goethita (FeO(OH)) ). Nas rochas silicatadas 

o Fe é representado principalmente pelos ferromagnesianos, como os silicatos 

piroxênios (XY(Si,Al)2O6) - onde X representa cálcio, sódio, ferro+2, magnésio ou, mais 

raramente, zinco, manganês e lítio;e Y representa elementos de menor dimensão, tais 

como  cromo, alumínio, ferro+3, magnésio, manganês, escândio, titânio, vanádio ou, 

raramente, ferro+2 - anfibólios e biotita (K(Mg,Fe)3(OH,F)2(Al,Fe)Si3O10). Dentro dos 

carbonatos Fe encontra-se principalmente nos minerais siderita (FeCO3) e ancerita 

(Ca(Mg · Fe)(CO3)2) (SANTOS, 1997). Sua origem natural em águas é resultado do 

intempersimo de tais rochas e da dissolução de compostos no solo (SPERLING, 1996). 

 Enquanto Fe ocorre em rochas muitas vezes como Fe+2 (hidróxido ferroso), na 

superfície da terra (em sedimentos e solos), a sua forma principal é de Fe+3 (hidróxido 

férrico), devido aos processos de oxidação em contato com a atmosfera terrestre. Pois o 

ferro no estado ferroso, é instável na presença do oxigênio do ar, quando a água que o 

contém entra e é exposta ao oxigênio do ar, os íons ferrosos oxidam-se se tornando 

férricos, os quais são imóveis e pouco solúveis (SANTOS, 1997). 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, o nível permissível de ferro 

em águas de classes 1 e 2 é 0,3 mg/L, já o da classe 3 é 5mg/L. Com base nestes 

resultados, verifica-se que as concentrações de ferro na amostra ACSH 3 (0,41 mg/L), 

ultrapassa o valor permitido para as classes 1 e 2, mas apresenta valor permitido para a 

classe 3.  E, as demais amostras apresentam valores menores que 0,3 mg/L, ou seja, 

estão dentro do padrão de classificação 1, 2 e 3. Em geral as amostras apresentaram 

baixos teores de ferro, que se explica pelo fato de que o Fe ter oxidado, passando da 

forma Fe +2  para Fe 3+,   a qual é pouco solúvel e imóvel.  
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Tabela 24 - Medições de Fe e COD, antes de passar pela coluna de extração 

Amostra 
Fe 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 0,04 7,68 
ACSH2 0,05 2,22 
ACSH3 0,29 6,32 
ACSH4 0,06 4,18 
ACSH5 0,10 3,04 
ACSH6 < 0,01 0,61 
ACSH7 0,09 5,03 
ACSH 8 0,02 2,19 
ACSH 9 0,11 1,57 
ACSH10 0,07 1,39 
ACSH11 0,09 2,18 

*ND - Não determinado          

 

Tabela 25 - Medições de Fe e COD após passar pela coluna de extração         

Amostra 
Fe 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A < 0,20 20,00 
ACSH 2 A 0,73 16,80 
ACSH 3 A 0,79 7,15 
ACSH 4 A 0,29 6,68 
ACSH 5 A 0,87 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 1,57 101,00 
ACSH8 A 1,54 64,70 
ACSH 9A 1,17 72,00 
ACSH10A 2,67 86,20 
ACSH11A 0,08 96,10 

*ND - Não determinado 

 

 Observa-se que após passar pela coluna de extração o Fe apresentou um ligeiro 

aumento, mas não numa escala comparável com outros metais. Dessa forma, o Fe não 

apresentou aumento significante em nenhuma das amostras, o que pode ser explicado 

pelo fato do Fe nessas águas não entrar tanto em contato com o COD, ou seja, não 

forma tanto complexos metálicos, devido à sua baixa mobilidade e solubilidade.  
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6.2.3 Magnésio (Mg) 

 O magnésio é considerado o oitavo elemento em ordem de abundância na crosta 

terrestre, sendo um constituinte comum nas águas naturais. Ele contribui 

significantemente para a dureza das águas. Sob temperaturas elevadas Mg pode 

precipitar-se causando incrustações em tubulações de água quente, caldeiras e 

aquecedores. Sua concentração varia geralmente de zero a alguns 100 mg/L, 

dependendo da fonte e do tratamento da água (GREENBERG et al., 1992). 

Concentrações maiores que 125mg/L podem ter efeitos laxativos. 

 É um elemento maior que nos minerais formadores de rochas silicaticas é 

encontrado principalmente na forma de piroxênios, anfibólios e da mica biotita. Mg é 

considerado sendo um mineral ferromagnesiano, por causa da sua afinidade com Fe  

nestes minerais. No campo das rochas carbonáticas desempenha um papel quantitativo 

muito importante na forma da dolomita  e dos dolomitos 

 A resolução CONAMA não define parâmetros do Mg em águas, portanto não 

houve comparação dos resultados. 

 Em geral os valores de Mg nas amostras foram considerados baixos, todos 

dentro dos padrões em águas doces naturais segundo Raiswell (1980).  
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Tabela 26 - Medições de Mg e COD antes de passar pela coluna de extração 

Amostra 
Mg 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 < 0,07 7,68 
ACSH2 < 0,07 2,22 
ACSH3 0,13 6,32 
ACSH4 0,13 4,18 
ACSH5 0,52 3,04 
ACSH6 < 0,07 0,61 
ACSH7 0,21 5,03 
ACSH 8 1,93 2,19 
ACSH 9 0,09 1,57 
ACSH10 0,17 1,39 
ACSH11 0,51 2,18 

*ND - Não determinado 

 

 

 

Tabela 27 - Medições de Mg e COD, após passar pela coluna de extração 

Amostra 
Mg 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A < 1,40 20,00 
ACSH 2 A < 1,40 16,80 
ACSH 3 A 4,01 7,15 
ACSH 4 A 0,74 6,68 
ACSH 5 A 5,18 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 0,33 101,00 
ACSH8 A 8,36 64,70 
ACSH 9A 0,15 72,00 
ACSH10A 0,36 86,20 
ACSH11A < 1,40 96,10 

*ND - Não determinado 

 

 Em geral, o teor de Mg aumentou em todas as amostras após passaram pela 

coluna de extração. Observa-se que na amostra ACSH 7 A, esse aumento foi o menor, 

de 0,21 mg/l para 0,33 mg/l, ao contrário do Mn que mostrou, para este caso, um 

comportamento bem diferente. Disso pode se concluir que o Mg e o Mn se comportam 

diferentemente em relação ao COD nas amostras com águas naturais, como as da Serra 
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do Caraça. E, na amostra ACSH 8 A esse aumento foi maior, de 1,93 mg/l para 8,36 

mg/l. 

 

6.2.4 Manganês (Mn) 

 

É o quinto metal mais abundante na crosta terrestre, atrás do alumínio e ferro e 

encontra-se amplamente distribuído. Segundo Greenberg et al. (1992), é encontrado em 

centenas de minerais, embora apenas uma dezena apresente interesse comercial. 

Destacam-se a: pirolusita (MnO2), psilomelana (MnO2·H2O), manganita (MnO(OH)), 

braunita (3Mn2O3·MnSiO3), rodonita (MnSiO3), rodocrosita (MnCO3), hübnerita 

(MnWO4). Também se tem encontrado em leitos marinhos, onde o conteúdo de 

manganês oscila entre 15 e 30%, donde seria possível extraí-lo. 

 O manganês é muito usado na indústria do aço, na fabricação de ligas metálicas 

e baterias e na indústria química em tintas, vernizes, fogos de artifícios e fertilizantes, 

entre outros, (CETESB, 2007). Assemelha-se ao ferro quimicamente, sendo menos 

abundante que o mesmo, conseqüentemente, sua presença nas águas naturais é menos 

comum e sua concentração, em geral, é muito menor que a do ferro. O manganês, 

freqüentemente está presente em baixos teores (<0,2µg/L) em quase todas as águas 

naturais (SANTOS, 1997). Sendo que raramente atinge concentrações de 1,0mg/L em 

águas superficiais naturais. 

 O manganês desenvolve coloração negra na água, podendo se apresentar nos 

estados de oxidação Mn+2 (forma mais solúvel) e Mn+3 (forma menos solúvel). A 

concentração de manganês menor que 0,05mg/L geralmente é aceitável em mananciais, 

devido ao fato de não ocorrerem, nesta faixa de concentração, manifestações de 

manchas negras ou depósitos de seu óxido nos sistemas de abastecimento de água. 

 De acordo com a Resolução CONAMA os níveis permissíveis de manganês para 

as classes 1 e 2 é de 0,1 mg/L e para a classe 3 é 0,5 mg/L. As amostras ACSH 8, 

ACSH 9, e ACSH 10, apresentaram níveis permissíveis para as classes 1, 2 e 3, já a 

amostra ACSH 11 (0,36 mg/L) apresentou nível permissível apenas para a classe 3. As 

amostras ACSH 1, ACSH 2, ACSH3, ACSH 4 , ACSH 5 e ACSH 7, apresentam 

valores muito baixos, o que pode ter ocorrido pelo fato do Mn ser pouco solúvel (vide 

figura 2), e em seu estado oxidante apresenta baixa mobilidade (vide tabela 1).   
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Tabela 28 - Medições de Mn e COD antes de passar pela coluna de extração 

Amostra 
Mn 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 0,02 7,68 
ACSH2 0,04 2,22 
ACSH3 0,03 6,32 
ACSH4 0,02 4,18 
ACSH5 0,02 3,04 
ACSH6 < 0,007 0,61 
ACSH7 < 0,007 5,03 
ACSH 8 0,02 2,19 
ACSH 9 0,02 1,57 
ACSH10 0,03 1,39 
ACSH11 0,36 2,18 

*ND - Não determinado 

 

 

Tabela 29 - Medições de Mn e COD após passar pela coluna de extração 

Amostra 
Mn 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A < 0,14 20,00 
ACSH 2 A 0,74 16,80 
ACSH 3 A 0,19 7,15 
ACSH 4 A < 0,07 6,68 
ACSH 5 A < 0,07 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 4,17 101,00 
ACSH8 A 1,16 64,70 
ACSH 9A 0,03 72,00 
ACSH10A 0,06 86,20 
ACSH11A 0,02 96,10 

*ND - Não determinado 

Observa-se que em geral as amostras tiveram um pequeno aumento após 

passarem pela coluna de extração. Nas amostras ACSH 4 A e ACSH 5A não se pode 
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verificar diferenças, pois em ambos os casos os valores ficaram abaixo do limite de 

detecção.  

Em relação ao COD as amostras ACSH 2A, ACSH 7A e ACSH 8A, 

apresentaram um aumento do Mn junto ao COD, mostrando com ele uma correlação 

positiva. Isso se deve a uma provável interação do Mn com o COD. 

 
6.4.5 Potássio (K) 
 

O potássio é o sexto maior elemento em ordem de abundância na crosta terrestre. 

Em águas naturais, ocorre em quantidades menores do que o sódio, devido à sua 

participação intensa em processos de troca iônica, além da facilidade de ser absorvido 

pelos sais minerais de argila. Além disso, segundo Greenberg et al. (1992) e Santos 

(1997), ao lado do sódio e fósforo, o K é um dos principais elementos nutritivos da 

flora.  

Potássio é usualmente encontrado na forma iônica e os sais são altamente 

solúveis. Sua ocorrência se dá principalmente nos feldspatos potássico (KAlSi3O8), 

micas (X2 Y4-6 Z8 O20 (OH,F)4), onde X representa K (potássio), Na (sódio), Ca (cálcio); 

Y representa Al (alumínio), Mg (magnésio), Fe (ferro), Li (lítio) e Z representa Si 

(silício), Al (alumínio), leucitas (KAlSi2O6), e especialmente  em rochas ígneas e 

metamórficas. Altas concentrações de potássio podem ser encontradas nos minerais de 

carnalita (KMgCl36H2O) e silvita (KCl), em evaporitos (SANTOS, 1997). Seus sais são 

largamente usados na indústria e em fertilizantes para agricultura e entram nas águas 

doces com descargas industriais e lixiviação das terras agrícolas. (CETESB, 2007). 

 A resolução CONAMA não define parâmetros do K em águas, portanto não 

houve comparação dos resultados. 
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Tabela 30 - Medições de K e COD antes de passar pela coluna de extração 

Amostra 
K 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 0,15 7,68 
ACSH2 < 0,13 2,22 
ACSH3 0,45 6,32 
ACSH4 < 0,13 4,18 
ACSH5 1,05 3,04 
ACSH6 < 0,13 0,61 
ACSH7 0,14 5,03 
ACSH 8 0,47 2,19 
ACSH 9 < 0,13 1,57 
ACSH10 0,29 1,39 
ACSH11 0,24 2,18 

*ND - Não determinado 

 

 

Tabela 31 - Medições de K e COD após de passar pela coluna de extração 

Amostra 
K 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A < 2,60 20,00 
ACSH 2 A 3,42 16,80 
ACSH 3 A 3,01 7,15 
ACSH 4 A 1,89 6,68 
ACSH 5 A 3,87 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 4,32 101,00 
ACSH8 A 3,37 64,70 
ACSH 9A 3,17 72,00 
ACSH10A 3,73 86,20 
ACSH11A 3,35 96,10 

*ND - Não determinado 

Observa-se que após passar pela coluna, em geral, o teor de potássio aumentou 

em todas as amostras, em especial na amostra ACSH 7A, que coincidiu com um 

elevado aumento de COD, o que indica a existência de interações do K com o COD 

nesta amostra. 
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6.3 Elementos traço 

Os elementos traço são aqueles que participam com menos de 1000 ppm ou 

0,1% na composição da crosta terrestre. Fazem parte deste grupo, por exemplo, o cromo 

(Cr), cobalto (Co), níquel (Ni), chumbo (Pb), zinco (Zn), molibdênio (Mo), titânio (Ti), 

vanádio (V), cobre (Cu), entre outros.  

Em seguida, são discutidos os elementos menores que foram detectados nas 

amostras estudadas. 

 

6.3.1 Cobalto (Co) 
 
 

O cobalto ocorre naturalmente em águas naturais em concentrações <10µg/L, 

sendo que esgotos domésticos podem conter altas concentrações, (GREENBERG, 

1992). 

De acordo com Wedepohl (1978), o cobalto pode ser facilmente solubilizado 

durante o intemperismo, especialmente sob condições ácidas (vide tabela 1), não 

formando minerais residuais de silicato, diferentemente o que ocorre com o níquel. 

 Os níveis de cobalto permitidos para as classes 1 e 2, segundo a Resolução 

CONAMA 357/2005, são de 50  µg/L, já para a classe 3, de 220 µg/L. Verifica-se que 

em  todas as amostras, o teor de Co está abaixo do limite de detecção do ICP-MS,  

< 0,40 µg/L. Portanto os níveis de Co estão dentro dos padrões estabelecidos por esta 

Resolução. 

Tabela 32 - Medições de Co e COD antes de passar pela coluna de extração 

Amostra 
Co 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 < 0,40 7,68 
ACSH2 < 0,40 2,22 
ACSH3 < 0,40 6,32 
ACSH4 < 0,40 4,18 
ACSH5 < 0,40 3,04 
ACSH6 < 0,40 0,61 
ACSH7 < 0,40 5,03 
ACSH 8 ND 2,19 
ACSH 9 ND 1,57 
ACSH10 ND 1,39 
ACSH11 ND 2,18 

*ND - Não determinado 
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Tabela 33 - Medições de Co e COD após passar pela coluna de extração 

Amostra 
Co 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A < 0,40 20,00 
ACSH 2 A < 0,40 16,80 
ACSH 3 A < 0,40 7,15 
ACSH 4 A < 0,40 6,68 
ACSH 5 A < 0,40 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 8,48 101,00 
ACSH8 A ND 64,70 
ACSH 9A ND 72,00 
ACSH10A ND 86,20 
ACSH11A ND 96,10 

*ND - Não determinado 
 

 

 

 
 Após passar pela coluna de extração, observa-se que as amostras ACSH 1A, 

ACSH 2A, ACSH 3 A, ACSH 4 A, e ACSH 5 A, não tiveram aumento algum. Já a 

amostra ACSH 7 A, apresentou um aumento significativo de cerca de 200 % ( = de  < 

0,40 µg/L para 8,48 µg/L), que pode ser correlacionado com um grande aumento  

(também quase de 200 %) de COD na mesma amostra.   

 

6.3.2 Cromo (Cr) 

 Sua ocorrência é atribuída principalmente com rochas ultramáficas e rochas 

vulcano-clásticas. Tais rochas são representadas na região estudada pelo supergrupo Rio 

das Velhas, que contém os equivalentes metamórficos destas unidades, como: xistos 

verdes, talco xistos e pedra sabão (LADEIRA et al., 1983). Dentre os vários minerais 

que contém o cromo como constituinte majoritário o mais comum é a cromita 

(FeCr2O4). Este mineral pode ser encontrado em resíduos laterídicos que se 

desenvolvem sobre rochas ultramáficas (HEM, 1985).  

  Cromo é comumente utilizado em aplicações industriais e domésticas, como na 

produção de aço inoxidável, tintas, pigmentos, explosivos, papel, fotografias, e couro. 

Na forma trivalente o cromo é essencial ao metabolismo humano e, sua carência causa 

doenças. Na forma hexavalente é tóxico e cancerígeno, caracterizando-se um perigo 
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para o meio ambiente. Os limites máximos são estabelecidos basicamente em função do 

cromo hexavalente (CETESB, 2007). 

 De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 os níveis permissíveis de Cr 

para as classes 1, 2 e 3 é de 50 µg/L. Verifica-se que dentre as amostras abaixo, 

nenhuma apresentou concentração superior ao estabelecido para as classes 1, 2 e 3, ou 

seja, as lagoas e brejos em estudo apresentam as concentrações de cromo dentro dos 

valores estabelecidos como padrão de qualidade da água pelo CONAMA . Em geral, os 

valores de Cr nas amostras foram considerados baixos, o que pode ser explicado devido 

à sua baixa solubilidade (vide figura 2) e sua imobilidade em todas as condições 

ambientais (vide tabela 1), combinado com as situações litológicas locais.  

 Não se pode afirmar nada em relação às amostras ACSH 8, ACSH 9, ACSH 10 e 

ACSH 11, pois não foram determinados os valores de Cr nestas. 

 

Tabela 34 - Medições de Cr e COD antes de passar pela coluna de extração 

Amostra 
Cr 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 < 0,50 7,68 
ACSH2 < 0,50 2,22 
ACSH3 0,70 6,32 
ACSH4 < 0,50 4,18 
ACSH5 < 0,50 3,04 
ACSH6 < 0,50 0,61 
ACSH7 < 0,50 5,03 
ACSH 8 ND 2,19 
ACSH 9 ND 1,57 
ACSH10 ND 1,39 
ACSH11 ND 2,18 

*ND - Não determinado 
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Tabela 35 - Medições de Cr e COD após passar pela coluna de extração 

Amostra 
Cr 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A 14,70 20,00 
ACSH 2 A 7,50 16,80 
ACSH 3 A 7,90 7,15 
ACSH 4 A 5,60 6,68 
ACSH 5 A 10,80 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 2,23 101,00 
ACSH8 A ND 64,70 
ACSH 9A ND 72,00 
ACSH10A ND 86,20 
ACSH11A ND 96,10 

*ND - Não determinado 

Observa-se que após passar pela coluna de extração os teores de Cr aumentaram 

em todas as amostras analisadas, exceto nas ACSH 8, ACSH 9, ACSH 10 e ACSH 11, 

as quais não foram determinados. A amostra que teve um maior aumento foi a ACSH 

1A, de <0,50 µg/L para 14,70µg/L. Em relação ao COD, a amostra ACSH 7 apresentou 

maior aumento, diante disso podemos concluir que o Cr, em águas naturais, tem  

interação com COD. 

 
 
6.3.3 Cobre (Cu)  

O cobre ocorre geralmente nas águas, naturalmente e em concentrações 

inferiores a 20µg/L. Quando em concentrações elevadas, é prejudicial à saúde e confere 

sabor às águas. Segundo (CETESB, 2007), é necessária uma concentração de 20mg/L 

de cobre ou um teor total de 100mg/L por dia na água para produzir intoxicações 

humanas com lesões no fígado. No entanto, concentrações de 5mg/L tornam a água 

absolutamente impalatável devido ao gosto produzido. 

 As fontes naturais de Cu para o meio ambiente incluem, como no caso de Zn, a 

desagregação de sulfetos como Covellita (CuS), calcopirita (CuFeS2),mas também 

óxidos e hidróxidos de Cu como cuprita (Cu2O), malaquita (Cu2[(OH)2/CO3]) e azurita 

Cu3[(OH)2/CO3]2. Já para os casos de poluições antropogênicas existem várias 

possibilidades, como a corrosão de tubulações de latão por águas ácidas, efluentes de 

estações de tratamento de esgotos, o uso de compostos de cobre como algicidas 
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aquáticos, o escoamento superficial e contaminação da água subterrânea a partir de usos 

agrícolas do cobre como fungicida e pesticida no tratamento de solos e efluentes, e 

precipitação atmosférica de fontes industriais também são bastante conhecidos. 

(CETESB, 2007). 

 Na crosta terrestre o cobre ocorre na forma Cu+ ou Cu2+ em alguns minerais 

formadores de rochas vulcânicas e sedimentares. Geralmente é encontrado em minerais 

olivina, plagioclásios anfibólio, biotita, entre outros (HEM, 1985).  

 Os níveis de cobre permitidos para as classes 1 e 2, segundo a Resolução 

CONAMA 357/2005, é de 9 µg/L, já para a classe 3 é de 13 µg/L. Os pontos ACSH 1, 

ACSH 2, ACSH 3, ACSH 4, ACSH 5, apresentaram elevadas concentrações de cobre, 

acima do permitido para as classes 1, 2 e 3. Apenas a amostra ACSH 7 está dentro dos 

padrões estabelecidos pelo CONAMA. Os teores de Cu nessas amostras podem ser 

explicados pela litologia local, já que as águas são influenciadas por xistos verdes e 

filitos, pertencentes ao Grupo Nova Lima do Supergrupo Rio das Velhas. (vide tabela 

3). 

 

Tabela 36 - Medições de Cu e COD antes de passar  pela coluna de extração 

Amostra 
Cu 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 23,30 7,68 
ACSH2 16,00 2,22 
ACSH3 17,40 6,32 
ACSH4 14,70 4,18 
ACSH5 15,40 3,04 
ACSH6 ND 0,61 
ACSH7 3,00 5,03 
ACSH 8 ND 2,19 
ACSH 9 ND 1,57 
ACSH10 ND 1,39 
ACSH11 ND 2,18 

*ND - Não determinado 
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Tabela 37 - Medições de Cu e COD após passar pela coluna de extração 

Amostra 
Cu 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A 66,30 20,00 
ACSH 2 A 91,60 16,80 
ACSH 3 A 41,00 7,15 
ACSH 4 A 60,10 6,68 
ACSH 5 A 56,50 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 2,37 101,00 
ACSH8 A ND 64,70 
ACSH 9A ND 72,00 
ACSH10A ND 86,20 
ACSH11A ND 96,10 

*ND - Não determinado 
 

 

Observa-se que em todas as amostras os teores de Cu aumentaram após passarem 

pela coluna de extração, exceto na ACSH 7, que teve uma diminuição de 3,0 para 2,37 

µg/L. Essa diminuição, pela qual ainda não se tem uma explicação, também ocorreu 

para Pb, Zn e Mo, nesta mesma amostra. O fato ocorrido pode ser explicado por ser 

estes três metais, elementos calcófilos com mesmas propriedades (características), 

apresentando, dessa forma, um mesmo comportamento na natureza. 

O maior aumento observado foi na ACSH 2A, de 16,00 µg/L para 91,60µg/L. 

 

6.3.4 Molibdênio (Mo) 

 

Elemento relativamente raro, o molibdênio não se encontra em estado livre na 

natureza. A molibdenita (MoS2) é sua principal fonte comercial. Também pode ser 

obtido da vulfenita (PbMoO4), ou como subproduto nas minerações e do cobre. 

Componente essencial das plantas atua como catalisador nas leguminosas e auxilia as 

bactérias a fixar nitrogênio. 

O molibdênio tem aplicação na produção de ligas ferrosas e não ferrosas, pois as 

torna mais resistentes à corrosão. 

De acordo com Greenberg (1992) em águas naturais o molibdênio ocorre em 

concentrações traço, ou seja, menor que 10ug/L. Segundo este autor em águas drenadas 
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de áreas mineradas ou de efluentes de processos que utilizam molibdênio, as 

concentrações podem ser bem maiores que as naturais.  

 As amostras ACSH 1, ACSH 2, ACSH 3, ACSH 4, ACSH 5 e ACSH 7 estão na 

faixa de ocorrência do Mo em águas naturais, < 10ug/L, segundo Greemberg (1992). A 

resolução CONAMA não define parâmetros do Mo em águas, portanto não houve 

comparação dos resultados. 

 Em geral, os valores do Mo nas amostras foram muito baixos, o que pode ser 

explicado devido à sua baixa solubilidade (vide figura 2) e sua imobilidade em 

ambientes redutores (vide tabela 1), ligado também às condições litológicas locais. 

 

 

Tabela 38 - Medições de Mo e COD antes de passar pela coluna de extração 

Amostra 
Mo 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 < 0,70 7,68 
ACSH2 < 0,70 2,22 
ACSH3 < 0,70 6,32 
ACSH4 < 0,70 4,18 
ACSH5 < 0,70 3,04 
ACSH6 < 0,70 0,61 
ACSH7 < 0,70 5,03 
ACSH 8 ND 2,19 
ACSH 9 ND 1,57 
ACSH10 ND 1,39 
ACSH11 ND 2,18 

*ND - Não determinado 
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Tabela 39 - Medições de Mo e COD após passar pela coluna de extração 

Amostra 
Mo 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A 18,80 20,00 
ACSH 2 A 16,30 16,80 
ACSH 3 A 17,40 7,15 
ACSH 4 A 16,80 6,68 
ACSH 5 A 16,40 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 0,01 101,00 
ACSH8 A ND 64,70 
ACSH 9A ND 72,00 
ACSH10A ND 86,20 
ACSH11A ND 96,10 

*ND - Não determinado 
 

 

Observa-se que os teores de Mo aumentaram em todas as amostras. O maior 

aumento verificado foi na amostra ACSH 1 A, de <0,70 µg/l  para 18,80 µg/l , e o 

menor foi na ACSH 7A, de <0,70 µg/l  para 0,01 µg/l. Como não se conhece as 

concentrações antes da extração (todas as amostras < 0,70 µg/L), uma possível 

explicação seria que a amostra ACSH 7 quase não tinha Mo, como no caso do zinco, 

enquanto as outras apresentaram  teores acima do encontrado nesta amostra. 

 
6.3.5 Níquel (Ni) 
 
 
 O níquel ocupa a vigésima quarta posição em termos de abundância na crosta 

terrestre. Este elemento pode ser encontrado em minérios na forma de sulfeto de níquel. 

Na indústria é muito usado na produção de ligas, na indústria de galvanoplastia, na 

fabricação de baterias de Ni-Cd, derivados de petróleo e como catalisadores (MOORE 

& RAMAMOORTHY, 1984). 

 Como mostram muitos estudos, na região pesquisada (PARRA, 2006), o Ni 

sempre anda em conjunto com o Cr, indicando assim a sua ligação com a ocorrência das 

rochas do Supergrupo Rio das velhas (xistos verdes, talco xistos, pedra sabão) 

 Um dos contribuintes principais do níquel para o meio ambiente são os 

processos de mineração e fundição do metal, fusão e modelagem de ligas, indústrias de 

eletrodeposição e, como fontes secundárias, têm-se fabricação de alimentos, artigos de 
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panificadoras, refrigerantes e sorvetes aromatizados (CETESB, 2007). Porém, a maior 

contribuição pela atividade humana é a queima de combustíveis fósseis.  

 Em águas superficiais naturais, as concentrações de níquel podem chegar a 

aproximadamente 0,1mg/L, embora concentrações de mais de 11,0mg/L possam ser 

encontradas, principalmente em áreas de mineração.  

 Segundo a Resolução CONAMA 357/2005, os níveis de Níquel permitidos em 

águas de classes 1, 2 e 3, são de 25 µg/L. Verifica-se que em todas as amostras, o teor 

de Ni encontra-se abaixo do estabelecido. 

 Os baixos valores se explicam pela dominância de rochas ácidas, na sua maioria 

gnaisses na área. Mas Ni ocorre principalmente em rochas ultrabásicas – ultramáficas e 

mineralizações.  

 

 

 

Tabela 40 - Medições de Ni e COD antes de passar pela coluna de extração 

 

Amostra 
Ni 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 2,60 7,68 
ACSH2 0,60 2,22 
ACSH3 0,70 6,32 
ACSH4 0,90 4,18 
ACSH5 0,60 3,04 
ACSH6 ND 0,61 
ACSH7 2,00 5,03 
ACSH 8 ND 2,19 
ACSH 9 ND 1,57 
ACSH10 ND 1,39 
ACSH11 ND 2,18 

*ND - Não determinado 
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Tabela 41 - Medições de Ni e COD após passar pela coluna de extração 

Amostra 
Ni 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A 9,70 20,00 
ACSH 2 A 30,70 16,80 
ACSH 3 A 7,70 7,15 
ACSH 4 A 17,90 6,68 
ACSH 5 A 9,90 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 3,82 101,00 
ACSH8 A ND 64,70 
ACSH 9A ND 72,00 
ACSH10A ND 86,20 
ACSH11A ND 96,10 

*ND - Não determinado 
 
 

 Observa-se que após passar pela coluna de extração os teores de Ni aumentaram 

em todas as amostras analisadas. O aumento verificado para o Ni, também ocorreu com 

o Cr. Isso pode ser explicado pela litologia local, pois ambos os elementos ocorrem em 

rochas do Supergrupo Rio das Velhas, presente na região estudada (vide tabela 3), e por 

ambos estarem interagindo com o COD. 

 
 
6.3.6 Chumbo (Pb) 
 
  
 O chumbo é amplamente distribuído na crosta terrestre, sendo o maior 

constituinte de mais de 200 minerais, na sua maioria sulfetos. Os seus minerais mais 

importantes são o sulfeto de chumbo (galena), PbS, o carbonato de chumbo (cerussita), 

PbCO3, o sulfato de chumbo (anglesita), PbSO4, e o cloro fosfato de chumbo 

(piromorfita), Pb5(PO4)3Cl. Segundo Alloway (1990), dentre as fontes do chumbo estão 

o esgoto doméstico e a queima de combustíveis fóssil. 

 A concentração de chumbo na água atinge o valor limite de 1,15 mg/Kg. Nos 

valores acima deste limite podemos dizer que houve contaminação natural ou antrópica. 

Nas amostras analisadas os níveis de chumbo estão muito baixos, o que pode ocorrer 

devido à sua baixa solubilidade (vide figura 2) e sua baixa mobilidade (vide tabela 1), 

combinado com a litologia local, que não contem rochas portadores de Pb. Podemos 

inferir também que não houve contaminação.  
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A resolução CONAMA não define parâmetros para o Pb em águas, portanto não 

houve comparação dos resultados. 

Tabela 42 - Medições de Pb e COD antes de passar pela coluna de extração 

Amostra 
Pb  

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 < 0,50 7,68 
ACSH2 < 0,50 2,22 
ACSH3 < 0,50 6,32 
ACSH4 < 0,50 4,18 
ACSH5 < 0,50 3,04 
ACSH6 < 0,50 0,61 
ACSH7 0,60 5,03 
ACSH 8 ND 2,19 
ACSH 9 ND 1,57 
ACSH10 ND 1,39 
ACSH11 ND 2,18 

*ND - Não determinado 
 

 
 
 
 
 

Tabela 43 - Medições de Pb e COD após  passar pela coluna de extração 

Amostra 
Pb 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A 18,50 20,00 
ACSH 2 A 11,70 16,80 
ACSH 3 A 14,10 7,15 
ACSH 4 A 15,90 6,68 
ACSH 5 A 35,20 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 0,07 101,00 
ACSH8 A ND 64,70 
ACSH 9A ND 72,00 
ACSH10A ND 86,20 
ACSH11A ND 96,10 

*ND - Não determinado 
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Observa-se que após passar pela coluna de extração todas as amostras 

aumentaram seus teores de Pb, em especial a ACSH 5A, de < 0,50 µg/L para 35,20 

µg/L, exceto a ACSH 7A que teve uma diminuição de 0,60 µg/L para 0,07µg/L, fato 

para o qual não existe explicação no momento. 

 
6.3.7 Titânio (Ti)  

 

 O titânio como metal não é encontrado livre na natureza, porém é o nono em 

abundância na crosta terrestre e está presente na maioria das rochas ígneas e sedimentos 

derivados destas rochas. É encontrado principalmente nos minerais anatase (TiO2), 

brookita (TiO2), ilmenita (FeTiO3), leucoxena, perovskita (CaTiO3), rutilo (TiO2) e 

titanita (CaTiSiO5); também como titanato em minas de ferro. Destes minerais, somente 

a ilmenita, a leucoxena e o rutilo apresentam importância econômica. 

 O titânio é considerado um elemento relativamente imóvel durante o 

intemperismo (vide tabela 1) e,conseqüentemente, é usado para cálculo de mobilidade 

química de elementos maiores e elementos traço (SINGH et al.2005). Em amostras de 

bauxita, o Ti se coloca, por causa dessa imobilidade ao lado de Al , Si e Fe 3+ 

 A resolução CONAMA não define parâmetros para o Ti em águas, portanto não 

houve comparação dos resultados. 

 

Tabela 44 - Medições de Ti e COD antes de passar pela coluna de extração 

Amostra 
Ti 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 10,00 7,68 
ACSH2 6,00 2,22 
ACSH3 12,00 6,32 
ACSH4 < 5,00 4,18 
ACSH5 7,00 3,04 
ACSH6 ND 0,61 
ACSH7 < 5,00 5,03 
ACSH 8 ND 2,19 
ACSH 9 ND 1,57 
ACSH10 ND 1,39 
ACSH11 ND 2,18 

*ND - Não determinado                            
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Tabela 45 - Medições de Ti e COD após passar pela coluna de extração 

Amostra 
Ti 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A 28,00 20,00 
ACSH 2 A 311,00 16,80 
ACSH 3 A 193,00 7,15 
ACSH 4 A 155,00 6,68 
ACSH 5 A 2430,00 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 138,87 101,00 
ACSH8 A ND 64,70 
ACSH 9A ND 72,00 
ACSH10A ND 86,20 
ACSH11A ND 96,10 

*ND - Não determinado 
 

 

Observa-se que em todas as amostras analisadas os teores de Ti aumentaram 

significamente após passarem pela coluna de extração, em especial na ACSH 5A, de 

7,00µg/l para 2430,00µg/l. O menor aumento foi na concentração da amostra ACSH 

1A, de 10,00 µg/l para 28,00µg/l, um fator de cerca de 3, verifica – se que o aumento do 

COD ocorreu pelo mesmo fator. Dessa forma, esses valores podem ser explicados pela 

possível interação entre o Ti e o COD. 

 

6.3.8 Vanádio (V) 

 

Pode ser encontrado em rochas como os itabiritos (PARRA, 2006) e, em menor 

quantidade, como um constituinte da magnetita, do piroxênio, do anfibólio e da biotita, 

(WEDEPOHL, 1978). Ocorre na natureza quase sempre junto ao Fe, substituindo este 

elemento em muitos minerais. 

O vanádio nunca é encontrado no estado nativo, porém está presente em cerca de 

65 minerais diferentes, entre os quais se destacam a patronita (VS4,) a vanadinita 

(Pb5(VO4)3Cl), e a carnotita (K2(UO2)2(VO4)2·3H2O). Também é encontrado na bauxita, 

assim como em depósitos que contém carbono, como por exemplo no carvão, óleos crus 
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de petróleo. É extraído do petróleo empregando porfirinas. É encontrado também em 

minérios de ferro, rochas vulcânicas e argilominerais (WEDEPOHL, 1978). 

 Em todos os pontos amostrados, os níveis de vanádio estão abaixo do limite de 

detecção do ICP-MS, <0,30 µg/L. Segundo a Resolução CONAMA 357/2005, os teores 

de vanádio permitidos para as classes 1, 2 e 3 são de 100µg/L, porém os níveis 

encontrados nas amostras foram muito baixos, o que pode ocorrer devido à baixa 

solubilidade do V (vide figura 2) e sua imobilidade em meio redutor (vide tabela 1). 

 

Tabela 46 - Medições de V e COD antes de passar  pela coluna de extração 

Amostra 
V 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1 < 0,30 7,68 
ACSH2 < 0,30 2,22 
ACSH3 < 0,30 6,32 
ACSH4 < 0,30 4,18 
ACSH5 < 0,30 3,04 
ACSH6 < 0,30 0,61 
ACSH7 < 0,30 5,03 
ACSH 8 ND 2,19 
ACSH 9 ND 1,57 
ACSH10 ND 1,39 
ACSH11 ND 2,18 

*ND - Não determinado 

 

Tabela 47 - Medições de V e COD após passar pela coluna de extração 

Amostra 
V 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A 3,10 20,00 
ACSH 2 A 35,40 16,80 
ACSH 3 A 20,80 7,15 
ACSH 4 A 14,90 6,68 
ACSH 5 A 31,80 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 2,60 101,00 
ACSH8 A ND 64,70 
ACSH 9A ND 72,00 
ACSH10A ND 86,20 
ACSH11A ND 96,10 

*ND - Não determinado 
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Os teores de V aumentaram em todas as amostras analisadas após passarem pela 

coluna. O maior aumento foi na ACSH 2A, de <0,30 µg/l para 20,80 µg/l. E, o menor 

foi de  <0,30 µg/l  para 2,60µg/l na ACSH 7A .   

Como não se conhece as concentrações antes da extração (todas as amostras < 

0,30 µg/L), uma possível explicação seria que a amostra ACSH 7 quase não tinha V, 

como no caso do zinco e do molibdênio, enquanto as outras apresentaram  teores acima 

do encontrado nesta amostra. 

 
 6.3.9 Zinco (Zn) 
 

O zinco é um elemento que ocorre na crosta terrestre em concentrações abaixo 

de 0,1 % (Zn = 75 ppm), por isso é considerado elemento traço. A sua ocorrência 

natural é ligada geralmente com mineralizações de sulfetos, destacando-se a blenda 

(ZnS) como mineral principal do Zn. O zinco é também bastante utilizado em 

galvanoplastias na forma metálica e de sais tais como cloreto, sulfato, cianeto, etc. 

Em concentrações acima de 5,0mg/L, confere sabor à água e uma certa 

opalescência a águas alcalinas, e, em doses de excesso o Zn cria problemas no 

crescimento e inanição. 

Os padrões para águas reservadas ao abastecimento público indicam 5,0mg/L 

como o valor máximo permissível (CETESB, 2007). 

 Em águas superficiais, normalmente as concentrações estão na faixa de < 0,001 

a 0,10mg/L. O Zn pode entrar no meio ambiente através de processos naturais e 

antropogênicos, entre os quais destacam-se a produção de zinco primário, combustão de 

madeira, incineração de resíduos, produção de ferro e aço, efluentes domésticos 

(CETESB, 2007). 

Segundo Hem (1985), as concentrações de zinco em corpos d’ águas naturais 

pode ser inibida devido à interação com superfícies minerais pré-existentes por meio de 

processos de adsorção simples, troca ou co-precipitação. É importante ressaltar que 

todas as concentrações encontradas, ficaram bem abaixo do limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/05 que é de 180 µg/L para as classes 1 e 2, e 5000 µg/l para 

a classe 3. Além disso, estes teores de zinco estão na faixa considerada pelo (CETESB, 

2007), para águas superficiais, que são de < 1 µg/l a 100 µg/l. 
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Em geral os valores de Zn foram muito baixos, o que pode ser explicado por sua 

imobilidade (vide tabela 1) em ambientes neutros/alcalinos e redutores. 

 

Tabela 48 - Medições de Zn e COD antes de passar pela coluna de extração 

Amostra Zn 
(µg/L) 

COD 
(mg/L) 

ACSH 1 < 100,00 7,68 
ACSH2 < 100,00 2,22 
ACSH3 < 100,00 6,32 
ACSH4 < 100,00 4,18 
ACSH5 < 100,00 3,04 
ACSH6 < 100,00 0,61 
ACSH7 < 100,00 5,03 
ACSH 8 ND 2,19 
ACSH 9 ND 1,57 
ACSH10 ND 1,39 
ACSH11 ND 2,18 

                                                  *ND - Não determinado 

 

 

 

 

Tabela 49 -Medições de Zn e COD após passar pela coluna de extração 

Amostra 
Zn 

(µg/L) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1A 408,00 20,00 
ACSH 2 A 680,00 16,80 
ACSH 3 A 1030,00 7,15 
ACSH 4 A 388,00 6,68 
ACSH 5 A 586,00 5,13 
ACSH 6 A ND ND 
ACSH 7A 0,21 101,00 
ACSH8 A ND 64,70 
ACSH 9A ND 72,00 
ACSH10A ND 86,20 
ACSH11A ND 96,10 

*ND - Não determinado 
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Observa-se que após passar pela coluna de extração os teores de Zn aumentaram 

muito em todas as amostras, em especial na ACSH 3 A de <100,00 µg/L  para 1030,0 

µg/L, exceto na  ACSH 7A. Como não se conhece as concentrações antes da extração 

(todas as amostras < 100,00 µg/L), uma possível explicação seria que a amostra ACSH 

7 quase não tinha Zn, enquanto as outras apresentaram  teores acima do encontrado 

nesta amostra. 

 
 

6.4 Correlações entre elementos metálicos 

Em muitos minerais, mesmo tendo uma composição definida, acontecem 

substituições de elementos químicos nos seus retículos cristalinos. Segundo 

Goldschimidt (1823) tais substituições são favorecidas por cargas e raios iônicos 

similares podendo atingir poucas percentagens. Por exemplo: os teores de Ag na galena 

(PbS), que configura-se como um caso de diadócia, ou seja, íons que podem subsitituir-

se um pelo outro num cristal. Em outros casos, a substituição pode ser até completo. 

Fala-se neste caso de isomorfismo, exemplo: olivina com seus membros extremos 

fayalita (Fe2SiO4) e forsterita (Mg2SiO4). Além disso, ocorrem muitos minerais 

contendo mais do que um cátion, numa relação quase constante, por exemplo dolomita 

(Ca Mg (CO3)2). 

Alguns minerais em processos de desagregação liberam sempre os seus 

constituintes em quantias similares. Ou seja, se, por exemplo, um dolomito, contendo 

principalmente o mineral dolomita, intemperiza-se, liberando o Ca e Mg 

simultaneamente. Se muita rocha é desintegrada, os teores de Ca e Mg crescem numa 

escala igual. Se só pouco material foi alterado, as considerações de Ca e Mg ficam 

baixas, mas sempre nas mesmas relações.  

Sabe-se que um dos principais problemas em estudos ambientais é a questão da 

origem do elemento. O mesmo pode ser derivado, tanto da litologia local, processo 

natural de decomposição das rochas, quanto da contaminação antropogênica. Para tentar 

resolver esta questão tem-se entre outros estudos, os das correlações entre os elementos 

analisados os quais nos possibilita inferir informações sobre sua origem litológica. 
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A partir da premissa dessas correlações foram estudados os comportamentos de 

elementos metálicos nas amostras das águas. 

O melhor exemplo para tal correlação positiva representam os elementos Ca e 

Mg. 

6.4.1 Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) 

O cálcio e o magnésio são favorecidos por raios iônicos semelhantes, e seguindo a 

regra das substituições de Goldschmidt, ocorrem em comum em muitos minerais 

formadores de rochas. Uma característica típica desses dois elementos é a possibilidade 

e a freqüência da sua substituição em muitos minerais.  

Participam, deste modo, na formação do grupo dos carbonatos (calcita = CaCO3, 

magnesita = MgCO3 e, principalmente dolomita = CaMg(CO3)2). Ocorrem como 

nesosilicatos (granadas X2+
3Y

3+
2 (SiO4)3 – com Ca e Mg na posição de X2+), como 

olivina (Fe,Mg (SiO4) e, além disso, inosilicatos como piroxênios (X2Si2O6) e anfibólios 

((X2+ )7[(OH)2Si8O22]) incorporando esses elementos também nas posições de X2+.  

O cálcio e o magnésio apresentam correlações positivas, como mostra a figura 10, 

ou seja, possuem distribuições bastante semelhantes em todos os pontos amostrados. De 

acordo com classificação de Goldschmidt (1923), o Ca e Mg são considerados como 

elementos litófilos, o que reflete uma ocorrência litológica em comum, já que muito dos 

minerais mencionados ocorrem em rochas do Grupo Dom Silvério (EVANGELISTA & 

ROESER, 1990), cuja litologia influencia grande parte da área em estudo. Parte do 

cálcio pode ser resultante do intemperismo dos feldspatos. 
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Figura 11: Variação da concentração de Ca e Mg nas amostras de 1 a 11, antes de passar 

pela coluna de extração 
 
 
 

Amostras

C
a
 (
m
g
/
L
)

M
g
 (
m
g
/
L
)

A
C
S
H
1
1
A

A
C
S
H
1
0
A

A
C
S
H
9
A

A
C
S
H
8
A

A
C
S
H
7
A

A
C
S
H
5
A

A
C
S
H
4
A

A
C
S
H
3
A

A
C
S
H
2
A

A
C
S
H
1
A

10

8

6

4

2

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Variable

Ca (mg/L)

Mg (mg/L)

Scatterplot of Ca (mg/L); Mg (mg/L) vs Amostras

 
 

Figura 12: Variação da concentração de Ca e Mg nas amostras de 1 a 11, após passar 
pela coluna de extração 
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Já na figura 12, após passar pela coluna de extração, observa-se que a correlação 

entre Ca e Mg, variou em alguns pontos. Isso pode ocorrer devido ao comportamento 

diferente dos elementos na coluna, ou seja, estes elementos são absorvidos de maneira 

diferente e possuem afinidades diferentes com o COD. 

 
6.4.2 Ferro e manganês 

 Por outro lado, alguns elementos não apresentam quase nenhuma correlação, 

como o caso do ferro e manganês, como pode ser observado nos gráficos:  
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Figura 13: Variação da concentração de Mn e Fe nas amostras de 1 a 11, antes de passar 

pela coluna de extração 

 
 

Geralmente o Fe ocorre junto com Mn, mas isso não se verifica nas amostras 

analisadas. Esse comportamento diferente pode ser explicado por reações químicas 

diferentes durante os processos de intemperismo, a qual pode ter causado esta “não 

correlação”. Eventualmente estão envolvidos aqui assuntos como oxidação de Fe+2 para 

Fe+3, tornando-se menos móvel ao contrário do Mn. 
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Figura 14: Variação da concentração de Mn e Fe nas amostras de 1 a 11, após passar 

pela coluna de extração 

 

 Após passar pela coluna de extração, Fe e Mn apresentaram correlações 

positivas em algumas amostras, como a ACSH 2 A, ACSH 4A , ACSH 7A e ACSH 9 

A. 

 
6.4.3 Cálcio (Ca) e Potássio (K) 
 
 Segundo Goldschmidt (1923), o cálcio e o potássio são considerados elementos 

litófilos, o que reflete uma ocorrência litológica comum. Eles apresentam correlações 

positivas em muitos pontos, como mostra a figura 15, ou seja, possuem distribuições 

bastante semelhantes na maioria dos pontos amostrados. 
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Figura 15: Variação da concentração de Ca e K nas amostras de 1 a 11, antes de passar 

pela coluna de extração 
 
 

Amostras

C
a
 (
m
g
/
L
)

K
 (
m
g
/
L
)

A
C
S
H
1
1
A

A
C
S
H
1
0
A

A
C
S
H
9
A

A
C
S
H
8
A

A
C
S
H
7
A

A
C
S
H
5
A

A
C
S
H
4
A

A
C
S
H
3
A

A
C
S
H
2
A

A
C
S
H
1
A

10

8

6

4

2

0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

Variable

Ca (mg/L)

K (mg/L)

Scatterplot of Ca (mg/L); K (mg/L) vs Amostras

 
 
Figura 16: Variação da concentração de Ca e K nas amostras de 1 a 11, após passar pela 

coluna de extração 
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 Observa-se que mesmo após passar pela coluna de extração, o Ca e K, 

apresentam correlações bastante semelhantes, confirmando assim uma origem litológica 

e um comportamento similar em relação ao COD. 

 
 
 
6.5 Correlações entre carbono orgânico dissolvido (COD) e elementos 

metálicos 

 Como mostrado acima, em muitos casos das amostras extraídas observa-se um 

aumento na concentração de COD e de elementos metálicos pelo mesmo fator. Porém 

em outros casos o aumento ocorreu por fatores diferentes, até, como foi mostrado, 

apresentaram-se casos de diminuição. Em seguida são apresentados três casos 

selecionados diferentes de tal aumento. 

 
6.5.1 Potássio (K) e COD 
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Figura 17: Variação da concentração de K e COD, nas amostras de 1 a 11, antes de 

passar pela coluna de extração. 
 

 Observa-se na figura 17, que as amostras ACSH 1, ACSH 3 e ACSH 7 

apresentam teores de COD elevados. Dentre essas, apenas a amostra ACSH 3 teve um 

aumento na concentração de COD junto à um aumento na concentração de K, o que se 

permite concluir que há uma maior interação do K com o COD nesta amostra.   
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 Observa-se também, ligeiras correlações positivas entre as concentrações de  

COD e K nas amostras ACSH 1, ACSH 2, ACSH 4, ACSH 6 e ACSH 9. 
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  Figura 18: Variação da concentração de K e COD, nas amostras de 1 a 11, após 
passar pela coluna de extração. 

 

 Após passar pela coluna de extração, essas correlações positivas permanece na 

amostra ACSH 2 A, e surge em outras, ACSH 7 A, ACSH 8 A, e ACSH 10 A, isso é 

devido à diferente forma de absorção dos elementos na coluna . 
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6.5.2 Manganês (Mn) e COD 
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Figura 19: Variação da concentração de Mn e COD, nas amostras de 1 a 11, antes de 
passar pela coluna de extração. 

 

 Observa-se que o Mn e o COD apresentaram ligeiras correlações positivas, antes 

de passar pela coluna. As pequenas correlações observadas foram nas amostras ACSH 

4, ACSH 6, e ACSH 11. 
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Figura 20: Variação da concentração de Mn e COD, nas amostras de 1 a 11, após passar 

pela coluna de extração. 
 
 
 
 Após passar pela coluna de extração, o Mn e o COD, apresentaram maior 

número de correlações positivas nas amostras, em especial na ACSH 2 A, ACSH 7 A e 

ACSH 8 A. Dessa forma, pode-se concluir que o Mn e COD interagem juntos nestas 

amostras. 
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6.5.3 Alumínio (Al) e COD  
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Figura 21: Variação da concentração de Al e COD, nas amostras de 1 a 11, antes de 
passar pela coluna de extração. 

 
 
 

 Observa-se uma grande correlação positiva entre o Al e COD na amostra ACSH 

7, antes de passar pela coluna de extração. O que pode ser explicado por esta amostra 

ser proveniente de uma região com águas naturais, sem a presença de grandes 

quantidades de elementos metálicos, como a Serra do Caraça, possibilitando dessa 

forma uma maior interação do Al com COD. 
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Figura 22: Variação da concentração de Al e COD, nas amostras de 1 a 11, após passar 

pela coluna de extração. 
 
 
 
 Não foi observada quase nenhuma correlação positiva entre o Al e o COD após 

passar pela coluna de extração, exceto nas amostras ACSH 8 A e ACSH 9 A, nas quais 

se observa correlações positivas, ou seja, nestas amostras há uma maior interação entre 

o Al e COD.  

 Essas diferenças de comportamento dos elementos com o COD, após passar pela 

coluna de extração, comprovam, mais uma vez, que os elementos metálicos se 

comportam de maneiras diferentes na coluna, pois eles são absorvidos de forma 

diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

 
7. Conclusões 
 
 De acordo com as pesquisas realizadas em lagoas, córregos e brejos da parte 

Nordeste, Leste e Sudeste do Quadrilátero Ferrífero, foram constatados que a presença 

dos elementos metálicos nas águas, está ligada principalmente a fatores naturais, ou 

seja, a influência litológica é fator importante na composição das amostras estudadas. 

Como foi evidenciado nas amostras, ACSH 1, ACSH 2, ACSH 3, ACSH 4 e ACSH 5, 

nas quais os teores de Cu encontrados foram considerados altos, segundo a Resolução 

CONAMA. Isso pode ser explicado pela litologia local, visto que essas amostras estão 

localizadas em uma região na qual as águas são influenciadas por xistos verdes e filitos, 

pertencentes ao Grupo Nova Lima do Supergrupo Rio das Velhas.. Neste sentido, os 

padrões recomendados pela legislação representam valores de orientação média que 

podem ser ultrapassados por liberação de elementos da litologia local, ocorrendo dessa 

forma, anomalias de fontes geogênicas. 

 Porém, em especial na amostra ACSH 8, não se pode descartar uma possível 

contaminação antropogênica, pois parâmetros como condutividade elétrica, sólidos 

totais dissolvidos (STD) e alcalinidade, apresentaram valores muito altos, o que é 

devido à grande concentração dos íons, como K+ e Ca+2, presentes nesta amostra, além 

desse ponto de amostragem encontrar-se numa área habitada, evidenciando ainda mais a 

hipótese de contaminação antrópica.   

 As diferentes condições ambientais (oxidante, ácido, neutro/alcalino, redutor), 

verificadas na tabela 1, também mostram como esses meios influenciam na mobilidade 

dos metais e a conseqüente presença desses nas amostras analisadas. Um exemplo disso 

foi o caso do ferro, o qual foi encontrado em baixos teores em todas as amostras 

analisadas, o que pode ser devido à oxidação desse elemento, passando da forma Fe +2 

para Fe 3+,a qual é pouco solúvel e imóvel. A figura 2, também comprovou que o 

potencial iônico influencia a solubilidade dos elementos na natureza, o que também 

pode ser exemplificado pelas baixas concentrações de Fe encontradas nas amostras. 

 Além disso, também foram constatados os seguintes resultados, obtidos dessas 

10 amostragens de águas analisadas: 

- Os parâmetros físico-químicos mostraram algumas variações em seus valores, o que 

pode ser explicado em muitos casos, pelas épocas de amostragem (diferenças sazonais) 

e pelos tipos de cursos d’água. Este fato reflete especialmente em parâmetros como a 



88 
 

temperatura onde foram constatadas variações entre 5.3ºC (inverno - área montanhosa) 

e 28.5ºC. 

- Todos os elementos metálicos foram analisados de acordo com os padrões de 

qualidade de águas estabelecido pelo CONAMA (Resolução 357/05). Verificou-se que 

elementos como Fe, Al, Mn, Cr, Co, Ni, Zn, V, estão dentro dos níveis permissíveis por 

esta resolução para as classes 1, 2 e/ou 3. Elementos como K, Mg, Pb, Mo, Ti, não 

tiveram seus padrões definidos por esta Resolução. E, o único elemento que ultrapassou 

os níveis permitidos foi o Cu, que apresentou apenas a amostra ACSH 7 dentro dos 

padrões estabelecidos.  

- Os resultados comprovam que, em sua grande maioria, os elementos metálicos, 

maiores e traço, e o COD aumentaram após passar pela coluna de extração, constatando 

o fato da existência de uma correlação positiva entre alguns elementos metálicos e o 

COD. Observou-se também que esse aumento foi maior nos metais traço como Cu, Ti e 

Zn. 

-Verificou-se a existência de correlações positivas entre os elementos litófilos como, o 

Ca e Mg,  e Ca e K, o que indica uma origem da litologia local . Diferente do esperado, 

o Fe e Mn, apesar de ocorrerem freqüentemente juntos, não apresentaram correlações 

positivas nas amostras analisadas. 

 Além disso, também foram observados resultados surpreendentes após passar as 

amostras pela coluna de extração, no experimento realizado com as águas da Serra do 

Caraça, no qual uma amostra de água natural com altos teores de COD foi enriquecida 

com soluções de metais pesados (elementos: Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Ti), utilizando 

padrões de AAS (tipo Merck) . Verificou-se que nem todos os elementos aumentaram 

depois da extração, como se esperava, por exemplo, o Ti e Fe, tiveram suas 

concentrações diminuídas. Aumentaram-se apenas os teores de Cu, Co, Ni, Cr e Mn em 

suas respectivas amostras.  

Já na amostra, contendo a soma de todos elementos acrescentados (ACSH 7hh) 

observou-se que após passar pela coluna de extração, elementos como Co, Cr, Cu, Mn e 

Ni, diminuíram, aumentando apenas os teores de Ti e Fe, ou seja o contrário do que 

aconteceu nas amostras onde os elementos foram acrescentados isoladamente. Estes 

fatos surpreendentes, provavelmente são originados por interações dos elementos 

metálicos entre si, já que cada um destes elementos acrescentados encontrava-se em 

soluções diferentes (vide tabela 5). Este fato necessita estudos mais aprofundados no 

futuro. 
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 Em relação à concentração de COD, observou-se um aumento em todas as 

amostras após passar pela coluna de extração, em especial nas amostras, ACSH 7, 

ACSH 8, ACSH 9, ACSH 10 e ACSH 11.Uma possível explicação para isso seria o 

diferente  tipo de composição de carbono presentes nas amostras.  

  Os resultados em muitos casos confirmaram as expectativas, como o aumento 

da concentração de Cu em relação à concentração de COD, já bastante conhecido da 

literatura. Porém outros resultados surpreenderam, o que mostra a necessidade de 

estudos mais profundos no futuro, especialmente em relação ao experimento realizado 

na Serra do Caraça, no qual foi verificado uma diminuição dos teores de Ti e Fe, em 

suas respectivas amostras (nas quais foram adicionados esses elementos), após passar 

pela coluna de extração, ACSH 7 aa e ACSH 7bb. E, o aumento da concentração de Ti e 

Fe, na amostra ACSH 7hh (contendo a soma de todos elementos acrescentados), após 

passar pela coluna de extração, ao contrário do que aconteceu nas amostras onde os 

elementos foram acrescentados isoladamente. Tais respostas poderiam ser obtidas 

através de estudos utilizando o método da ultrafiltração.  

 Portanto, verifica-se a necessidade de estudos diversos, ainda mais detalhados, 

tanto sob aspectos qualitativos como quantitativos, sobre o comportamento do carbono 

orgânico dissolvido (COD) com os elementos metálicos. Como acontece essa interação 

após passar pela coluna de extração, além de esclarecer qual o tipo de substância 

húmica aquática envolvida, se ácidos húmicos ou ácidos fúlvicos. Ressalta-se aqui, que 

este estudo se trata de uma linha de pesquisa muito ampla a ser explorada em que as 

aplicações poderão ser de grande utilidade para a natureza e o homem. 
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ANEXO I 

Resolução CONAMA nº 357, de 2005. 

 

Resolução CONAMA 357/2005 

 

 Esta Resolução dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, além de determinar os padrões de qualidade das 

águas, estabelecendo limites individuais para cada substância em cada classe. 

 Parâmetros físico-químicos 

 

De acordo com a resolução CONAMA 357/05 as águas doces são classificadas 

em:  

 

 I - classe especial: águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral. 

 

 II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

 

 III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 



100 
 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 

lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

 

 IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e 

e) à dessedentação de animais. 

 

 V - classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 

Utilizando-se essas informações, tem-se como um dos objetivos deste trabalho, a 

classificação das águas pesquisadas com base nessa norma 

 

 Com base em sua utilização, as águas coletadas nas lagoas, brejos e córregos em 

estudo, enquadrar-se-iam segundo a Resolução CONAMA 357/2005, na classe 3, a qual 

é destinada para o seguinte uso: ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional ou avançado; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 

forrageiras; à pesca amadora; à recreação de contato secundário; e à dessedentação de 

animais.  
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Tabela I - Limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 para águas das classes 

1, 2 e 3 

1 2 3
Turbidez FTU 40 100 100
pH 6 a 9 6 a 9 6 a 9
TDS mg/L 500 500
Alumínio �g/L 100 100 200
Arsênio �g/L 10 10 33
Bário �g/L 700 700 1000
Cádmio �g/L 1 1 10
Cloreto mg/L 250 250 250
Cobalto �g/L 50 50 200
Cobre �g/L 9 9 13
Cromo �g/L 50 50 50
Ferro mg/L 0,3 0,3 5
Lítio �g/L 2500 2500 2500
Manganês �g/L 100 100 500
Níquel �g/L 25 25 25
Sulfato mg/L 250 250 250
Vanádio �g/L 100 100 100
Zinco �g/L 180 180 5000

Parâmetros
Unid.

Classe
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